
Hennepkwekerij in flat
WAGENINGEN - In een flat-
woning aan de Van Uven-
weg in Wageningen heeft 
de politie donderdag een 
hennepkwekerij ontdekt. De 
kwekerij is direct ontman-
teld. De politie heeft nog 
geen arrestaties verricht.

Agenten kwamen de hen-

nepteelt op het spoor na een 
melding van de verhuurder, 
die zich zorgen maakte om 
de bewoner. 

Volgens de verhuurder ston-
den de ramen wagenwijd 
open en lag er een stapel 
post bij de voordeur terwijl 
op aanbellen en kloppen 

niet gereageerd werd. Agen-
ten gingen binnen kijken en 
troffen een hennepkwekerij 
aan met 147 planten. 

Ook werd er illegaal stroom 
afgetapt op een brandgevaar-
lijke wijze. De politie is nog 
op zoek naar de verantwoor-
delijke voor de hennepteelt.

Burgemeester Van Rumund van Wageningen (midden) op het MARIN dak met vertegenwoordigers 
van Wageningen op Zon, MARIN en Solar Century.

Vorige week 
ondertekenden 
MARIN en Coöperatie 
Wageningen op Zon 
de overeenkomst tot 
realisatie van een 
collectief zonne-
energiesysteem op 
het grote dak van de 
diepwatertank van 
het Maritiem Research 
Instituut Nederland 
(MARIN). 

WAGENINGEN - MARIN 
stelt het dak van de mari-
tieme testfaciliteit gratis ter 
beschikking en inwoners 
verenigd in Coöperatie Wa-
geningen op Zon investeren 
in de zonnepanelen. Burge-
meester Van Rumund was 

erbij aanwezig en toonde 
zich zeer verheugd over het 
initiatief: “Dit project past 
zeer goed bij Wageningen 
als stad van zonne-ener-
gie. Prachtig om te zien dat 
door nauwe samenwerking 
tussen het Wagenings be-
drijfsleven en inwoners 

een dergelijk grootschalig 
zonne-energieproject van de 
grond komt.”
 
Het nieuwe zonnestroom-
systeem van 722 zonne-
panelen heeft een totaal-
vermogen van 200 kWp en 
gaat naar schatting ruim 
170.000 kWh zonnestroom 
per jaar opbrengen, het-
geen overeenkomt met het 
gemiddelde jaarverbruik 
van 50 huishoudens. Het 
zonnestroomsysteem van 
Wageningen op Zon is het 
tweede bij MARIN, na het 
zonnestroomsysteem op het 
dak van de binnenvaart-
tank dat MARIN eind 2013 
in gebruik nam. Onder toe-
ziend oog van burgemeester 
Van Rumund onderteken-
den Bas Buchner, directeur 
MARIN, en Frank Zegers, 
Coöperatie Wageningen op 
Zon, de samenwerkings-
overeenkomst tijdens een 
feestelijke bijeenkomst bij 
het MARIN. Tevens werd 
de overeenkomst met Solar-
century voor levering van 
het zonnestroomsysteem 
ondertekend. 

In Coöperatie Wagenin-
gen op Zon zijn 78 deelne-
mers verenigd die samen 
de investering opbrengen 
voor de 722 zonnepanelen. 
De coöperatie verkoopt de 
zonnestroom aan energie-

leverancier Qurrent en de 
opbrengst wordt jaarlijks 
uitgekeerd aan de leden. Co-
operatie Wageningen op Zon 
heeft hiermee de primeur 
van het eerste coöperatieve 
zonnestroomsysteem van 
Wageningen. Cruciaal in 
de totstandkoming van het 

project is de medewerking 
van MARIN. Stephan Brink-
mann, controller MARIN en 
bestuurslid van Stichting 
Zonne-energie Wagenin-
gen, licht toe: “Eind 2013 
heeft MARIN een zonnes-
troomsysteem van 320 kWp 
gerealiseerd op het dak van 

de binnenvaarttank. Dit sy-
steem is nu anderhalf jaar 
in bedrijf en presteert ge-
heel naar verwachtingen. 
De zonnestroom gebruikt 
MARIN om een deel van 
onze elektriciteitsbehoefte 
zelf duurzaam op te wek-
ken. We hebben nu besloten 

om, naast ons eigen zonne-
stroomsysteem, het dak van 
de diepwatertank gratis ter 
beschikking te stellen aan 
Coöperatie Wageningen op 
Zon, zodat ook omwonen-
den en inwoners van Wage-
ningen kunnen investeren 
in zonnepanelen.” 
Frank Zegers, initiatiefne-
mer van Coöperatie Wage-
ningen op Zon, vult aan: 
“Zonne-energie ontwikkelt 
zich snel in Wageningen, 
veel mensen laten zonnepa-
nelen plaatsen op hun huis 
om zo zelf zonnestroom op 
te wekken. Voor die mensen 
die helaas geen geschikt dak 
hebben om zelf zonnepane-
len te laten plaatsen, wil-
len wij graag een alternatief 
bieden. Uit de grote belang-
stelling tijdens de informa-
tieavond en de inschrijving 
merken wij dat er veel inte-
resse is om deel te nemen 
aan een coöperatief zonne-
energieproject.” 

De ontwikkeling van het 
coöperatieve zonne-energie-
project is mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Zon-
ne-energie Wageningen. De 
zonnepanelen zullen deze 
zomer worden geplaatst 
door het bedrijf Solarcen-
tury, dat ook het bestaande 
zonne-energiesysteem op de 
binnenvaarttank van MA-
RIN heeft gerealiseerd.

Het Zonnedak kan 
50 HuisHoudens 
van stroom 
voorZien.

Coöperatief zonne-energieproject op dak MARIN

Wageningen
CUP
Duno verdedigt de wisselbeker 
op 15 augustus op het sport-
park Van Ketwich Verschuur.
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zonnePan
in Wageningen
De eerste Wageningers  
met zonnepannen op hun 
dak.
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KLIK & WIN ACTIE

Tribunekaarten 
voor motorcross 
Grand Prix Assen
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Jan Baars
interieurs

Patrimoniumlaan 46-48, Veenendaal, Tel. (0318) 52 28 66
Hoog Maanen 51 / Parkweg, ede, Tel. (0318) 73 40 84

Gelegd, gelijmd en geëgaliseerd!

OP=OP!

PVC v.a.E45,= / m2*

* Vraag naar de voorwaarden.

© GAMMA
Nudepark 180 |  (0317) 42 60 26 |  gamma.nl

GAMMA 
Wageningen

elke zondag

open
13.00 tot 17.00 uur

Wildekamp 72, 6721 JE  BENNEKOM
Telefoon: 0318-760388
www.marcelrozeboom.nl

Wageningen - Grintweg 324
Zeer ruim vrijstaand woonhuis 
met veel mogelijkheden. 
Perceel 2.873 m²

Repareren
is duurzaam

(niet zo)
‘smart’-phone?

Vakkundig en snel
www.reparatiewinkel.nl

Verlengde Blokkenweg 14, Ede
Ede Centrum: Achterdoelen 8, Ede
Bevrijdingsstraat 40, Wageningen

www.reparatiewinkel.nl

Onafhankelijk 
advies?

 www.hypotheker.nl

  

    

Ede
Telefoonweg 120
T (0318)651 042
F (0318) 650 656
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Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel
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