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Zonnepanelen op
oude vuilstortplaats
WAGENINGEN Zonnestroom (ook wel
genoemd PV) staat
momenteel erg in de
belangstelling. Met name
van particulieren, die zelf
hun dak met PV-panelen
beleggen.
Grootschalige velden met
zonnepanelen, zoals we die
in Duitsland veel zien, kennen we hier in Nederland
nog niet. Misschien gaat
daar binnenkort verandering in komen, te beginnen
in Wageningen!
Vorige week hebben namelijk Roseboom Ede en Stichting Zonne-Energie Wageningen hun handtekening
gezet onder een onderzoeksopdracht aan adviesbureau
QING Sustainable. QING
gaat onderzoeken of een
grootschalige PV-installatie
op voormalig vuilstortplaats
De Keijenberg in Wageningen technisch mogelijk en
financieel rendabel is.
De Keijenberg is de voormalige vuilstortplaats van de
Gemeente Wageningen. De
bestemming als vuilstortplaats is ontstaan nadat er
eerst in de jaren zestig ruim
twee miljoen m3 grond was
afgegraven. Het terrein is

Luc Pellis en Rogier Coenraads (Stg Zonne-Energie), Roel van Laar
(Roseboom), Martin Ruiter (QING Sustainable) en Judith Jansen.

momenteel eigendom en beheer van Roseboom in Ede.
Het gestorte afval is inmiddels ingepakt in folie en het
terrein moet daarom nog
tientallen jaren blijven liggen.
Dat maakt het uitstekend geschikt om zonnepanelen op
te stellen. De eerste schatting door QING geeft aan
dat het terrein plaats kan
bieden aan ruim 10.000 zonnepanelen.
Daarom past dit onderzoek
ook goed in de ambities van
de Gemeente en de Stichting
Zonne-energie Wageningen,
die daarom ook als co-financier van het onderzoek
optreedt. Net als eigenaar
Roseboom, die de opdrachtgever van het onderzoek is.

Roel van Laar, directeur :
“Roseboom wil ook op het
gebied van duurzame energie een leidende rol spelen.
Dus toen de mensen van
QING bij mij kwamen met
het idee om dit te gaan onderzoeken, hoefde ik niet
lang na te denken!”
De Provincie Gelderland
draagt bij aan het onderzoek
door middel van subsidie.
De Provincie wil actief deelnemen aan de energietransitie. Als dit project slaagt en
de installatie gerealiseerd
wordt, is daarmee meteen
een blauwdruk voor andere
braakliggende terreinen en
stortplaatsen beschikbaar.
Naar verwachting zal tegen
de zomer het onderzoek afgerond zijn.

Pluto sluit aan bij de top

De Beule loopt
in op Hofstra
BENNEKOM - Noël Bovens
en koploper Hotze Tette Hofstra waren snel gereed met
hun partij. Het werd een
heuse salonremise. Kans
voor Martijn Pauw, de nummer drie, om te profiteren.
Hij kreeg te maken met Benno van der Veen. Ook een
man in vorm. En al werd alles geprobeerd om tot winst
te komen, ook hier werd de
vrede getekend. Nummer
twee Ed de Beule liep wel in
op Hofstra. Via een zege op
Jaap van Donkelaar bracht
hij het verschil terug tot 56
punten. Opvallend verder
de snelle nederlaag van Teunis Bunt tegen Bert Duijker.
Slechts een zetje of tien
duurde de partij.
Andere uitslagen:
Kreeft - Vromans 0-1, Gillet
- Nugteren 1-0, Hooft - Bodlaender 0-1, Bonsma - Jurg 10, Hulskamp - Blijlevens 0-1.

Snelschaak
kampioenschap
BENNEKOM - In het denksportcentrum de Commanderij wordt op maandag 24
februari door de Bennekomse Schaakvereniging BSV,
het jaarlijkse Open Bennekoms Snelschaakkampioenschap afgewerkt.
De aanvang van het toernooi
is 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Inschrijving
wordt om 19.55 uur gesloten. Opgeven kan vooraf per
mail. Mail: secretariaat@
bennekomsesv.nl

WAGENINGEN - Afgelopen
zaterdagavond heeft een
nog steeds door blessures
geteisterd Pluto belangrijke
punten gepakt. In de eigen
Tarthorst versloegen de Wageningers Bossini/G.S. Stars
uit Elburg met met 85-70. De
score liep tot in het vierde
kwart gelijk op, toen Pluto
in een ijzersterke fase met
twaalf punten op rij afstand
nam en zich verzekerde van
winst. Diezelfde zaterdagavond verloor de koploper
van de competitie. VBC
Akrides moest in Landslake
Lions haar meerdere erkennen, waardoor deze beide
teams de koppositie nu delen
met 24 behaalde winstpunten. Vrijdag al verspeelde
ook BV Groningen punten
door van BV Hoofddorp te
verliezen. Groningen staat
nu op de derde plaats met
22 punten. Kort daarachter staat nu het Wageningse
Pluto, met 20 punten en één
wedstrijd minder gespeeld

dan eerdergenoemden.
Bij een goed vervolg van de
competitie kan Pluto zich
wellicht scharen bij de Final Four. Dit zijn de beste
twee teams uit de twee
landelijke eerste divisies
(noord en zuid). Zij mogen
aan het eind van het seizoen
strijden om promotie naar
de promotiedivisie. Het zal
erg spannend worden welke
twee clubs uit de eerste divisie noord (waarin Pluto
actief is) zich plaatsen voor
de promotiestrijd. Met vier
ploegen en een verschil van
maar twee verliespunten
kan het nog alle kanten op.
Komend weekend vervolgt
de strijd om de eerste twee
plaatsen zich. Pluto speelt
op zondag om 15.00 uur
thuis tegen Landstede Basketbal ZAC. Bij winst lopen
de Wageningers hoe dan ook
in op een concurrent, want
VBC Akrides en BV Groningen ontmoeten elkaar zaterdag voor een duel.

Pluto heeft zaterdag met 85-70 gewonnen van G.S. Stars uit
Elburg.
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Naast Superkeukens
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