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Bijeenkomsten
Marriage Course
WAGENINGEN - Op woensdag
5 maart start er in Wageningen een ‘Marriage Course’.
De Marriage Course is een
serie van zeven bijeenkomsten om (getrouwde) stellen
te helpen hun relatie te versterken.
De cursus is ontwikkeld
door makers van de Alphacursus en biedt op een eigentijdse en laagdrempelige
manier de mogelijkheid om
samen met de partner over
een groot aantal onderwerpen die te maken hebben
met de relatie door te praten.
De cursusavonden zijn tussen 5 maart en 7 mei. Voor
meer informatie: www.wageningen.ngk.nl
Elke avond begint met koffie
of thee waarna een inleiding
volgt. De onderwerpen zijn
onder meer communiceren,
conflicten oplossen, ouders
en schoonouders, onderlinge verschillen, seks enz.
Na de inleiding bespreek je
met je partner, aan een tafeltje voor twee, het onderwerp
aan de hand van opdrachten
en een cursusboek. De ervaring leert dat deelnemers de
cursus over het algemeen
beschouwen als een ‘verrijkend avondje-uit’. De Marriage Course is geschikt voor
iedereen die wil werken aan
zijn/haar relatie. Getrouwd
of niet, jong of oud, kerkelijk
of juist niet, iedereen is welkom! De cursus wordt gegeven in een ongedwongen en
open sfeer. De laatste cursus
avond begint met een dinert
voor twee.
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Mogelijk zonnestroominstallatie De Keijenberg
Zonnestroom (ook wel
genoemd PV) staat
nu bijzonder 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.
WAGENINGEN - Vorige week

hebben 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 ’60

In het gebied De Keijenberg te Wageningen komen mogelijk zonnepanelen. Vorige week is de
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intentie uitgesproken om dat te onderzoeken.

ruim 2 miljoen m3 grond
was afgegraven. Het terrein is eigendom en beheer
van Roseboom in Ede. Het
gestorte afval is ingepakt
in folie en het terrein moet
daarom nog tientallen jaren
blijven liggen. Dat maakt
het 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 goed in de

ambities van de Gemeente
en de Stichting Zonneenergie 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 energie-transitie. Als dit project slaagt en
de installatie gerealiseerd
wordt, is daarmee meteen
een blauwdruk voor andere
braakliggende terreinen en
stortplaatsen beschikbaar.
Naar verwachting is tegen
de zomer het onderzoek afgerond.

Windmolens
nog onzeker
ARNHEM/WAGENINGEN - Het

is nog uiterst onzeker dat er
windmolens komen in de
Wageningse uiterwaarden
en het havengebied. Volgens
een concept-nota van de
provincie Gelderland staan
de windmolens in een ‘nee,
tenzij’-gebied. Deze tenzij
houdt in dat er onderzoek
moet worden gedaan naar
de schadelijke effecten op de
natuur. Op dit moment wordt
zulk onderzoek door Bureau
Waardenburg uitgevoerd in
opdracht van de Stichting
WindEnergie Wageningen.
Echter, Provinciale Staten
van Gelderland moeten nog
over de inhoud van deze
concept-nota beslissen. Dit
blijkt uit antwoorden op
mondelinge vragen die het
Wageningse VVD-Statenlid
Bastiaan Meerburg op 5 februari gesteld heeft aan het
College van Gedeputeerde
Staten. Meerburg: “Het effect op de natuur wordt dus
nu al onderzocht. Ik vind
dat al flink voor de muziek
wordt uitgelopen, want voor
mij is het allerminst zeker dat de status van “nee,
tenzij-gebied” zo blijft. Het
draagvlak bij zowel de omwonenden als de lokale politiek is flinterdun. Politieke
partijen in Provinciale Staten kunnen de status in de
nota zo aanpassen naar een
definitief ‘nee’. En dan heb
ik het nog niet eens over
degelijke schadelijke effecten op de natuur die Bureau
Waardenburg kan gaan rapporteren.‘‘

