
De Solar Days kenden dit jaar vele hoogtepunten: van het openingsdebat tot de Solar Tours 
en de lancering van de eerste interactieve zonatlas van Nederland door de gemeente Arnhem. 
Van 5 tot en met 16 mei vonden verspreid door heel Nederland bijna tweehonderd evenementen 
plaats ter promotie van zonne-energie. Met tienduizend bezoekers werden de Solar Days 
weliswaar minder dan vorig jaar, maar nog altijd goed bezocht.

‘Verkiezing tot Solar City 2013 
erkenning harde werken als gemeente’

De Solar Days gingen net als in 2012 van 
start met het Nationaal Zonne-energie-
debat dat de uitreiking van de Solar City 
Award als hoogtepunt kende. De aula van 
de Universiteit Utrecht was ditmaal plaats 
van handeling. Waar al in het weekend be-
zitters van zonne-energiesystemen – zowel 
particulieren als bedrijven – hun deuren 
openden om trots hun zonneboiler of zon-
nepanelen te laten zien, vond op maandag 
het openingsdebat plaats. Daar werd 
bekendgemaakt dat Wageningen zowel 
door een vakjury als het publiek verkozen is 
tot Solar City 2013. In een driestrijd wist Wa-
geningen de Friese gemeente Leeuwarden 
en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee 
achter zich te houden.

Zonnepaneeldichtheid
De stem van het publiek werd voor de 
einduitslag opgeteld bij de scores die toe-
gekend waren door de jury. Die bestond 
uit vertegenwoordigers van Holland Solar, 
Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis 
en UNETO-VNI. Zij lieten gezamenlijk 
weten Wageningen tot winnaar te heb-
ben verkozen om de volgende redenen: 
‘De gemeente Wageningen kent niet 
alleen een hoge zonnepaneeldichtheid, 
maar bevindt zich ook erg dicht bij de 
burger. Niet alleen door informatiebijeen-
komsten met bewoners die de stichting 
Zonne-energie Wageningen onder andere 
organiseert, maar vooral ook door de 
diversiteit van de vele initiatieven. Wat de 
jury bijzonder waardeert is dat Wage-
ningen ook actief marktbelemmeringen 
aanpakt, zoals de ‘split incentive’ en de 
salderingsproblematiek. Verder valt de 
jury de architectonische inpassing van PV 
(BIPV) in De Vlinder op.’

Zichtbaar
De Wageningse Wethouder Lex Hoefsloot 
toonde zich zeer tevreden: ‘Ik ben er trots 
op wethouder te mogen zijn van Wage-
ningen. Eerst blijkt er groot draagvlak te 
zijn voor onze windenergie-acties en nu 
blijkt alles wat we doen op het gebied 
van zonne-energie ook echt aan te slaan. 
Wij hebben de ambitie om klimaatneu-
traal te zijn in 2030. Zonne-energie speelt 
daar een cruciale rol in. Er gebeurt veel 
in de stad op dit gebied; je hoeft maar 
door de gemeente te fietsen en overal 
zie je zonnepanelen. Ik merk dan ook dat 
zonne-energie leeft in de stad. Dat is niet 
alleen goed zichtbaar wanneer je door de 
stad fietst, maar ook achter de schermen 
gebeurt er veel. Nieuwe samenwerkings-
verbanden worden opgezet, nieuwe 
modellen en concepten uitgewerkt en er 
wordt gelobbyd voor betere voorwaarden 
vanuit de Rijksoverheid.’
Ook Rogier Coenraads, projectleider van 
Stichting Zonne-energie Wageningen, is 
verheugd dat Wageningen de titel ‘Solar 
City 2013’ mag dragen. ‘In Wageningen 
hebben we veel lokale zonne-energiepro-
jecten gerealiseerd en in ontwikkeling én 
werken we hard aan actieve kennisdeling 
over zonne-energie op landelijk niveau. 
Dit laatste heeft als doel landelijke wet- 
en regelgeving te verbeteren en de be-
kendheid van zonne-energie te vergroten. 
Onze stichting en haar partners hebben 
hier de afgelopen twee jaar een rol in mo-
gen spelen en deze landelijke titel is dan 
ook een mooie erkenning van ons werk.’

Solar Tours
Een bijzondere kers op de taart kwam 
voor Wageningen na afloop van de Solar 

Days, toen bekend werd dat er in de 
gemeente een extra Solar Tour georgani-
seerd werd. De Solar Tours hadden tijdens 
de Solar Days  van 14 tot en met 16 mei 
achtereenvolgens al een bezoek gebracht 
aan de provincies Brabant, Noord-Holland 
en Zeeland. Speciaal voor de Solar City 
2013 maakten de organisatoren een extra 
‘rondreis’. Tijdens die dag stond net als 
bij de andere drie tours de rijkdom aan 
mogelijkheden die zonnestroom en 
zonnewarmte te bieden hebben cen-
traal. Projectontwikkelaars, architecten, 
medewerkers van woningcorporaties en 
gemeenten en studenten verkenden niet 
alleen die mogelijkheden; ze maakten ook 
nader kennis met elkaar. De Wageningse 
trip toonde daarbij een enorme variatie 
aan kleurrijke innovaties, toegepaste 
technieken en bouwsectoren. 

Solar Days trekt tienduizend bezoekers met bijna tweehonderd evenementen

Wethouder Lex Hoefsloot en Rogier Coenraads 
(Stichting Zonne-Energie Wageinngen)

21




