
 
 

Werkgroep Energie - Transition Town Vallei 
 
Werkgroep Energie  
In juni 2010 is de werkgroep energie van Transition Town Vallei van start gegaan. De groep bestaat 
uit 8 enthousiaste leden uit Wageningen, Ede en Renkum, die interesse hebben in energie. De helft 
heeft eigen zonnepanelen en/of een zonneboiler en wil meer doen aan energiebesparing en anderen 
daarin meenemen. Andere leden willen windenergie stimuleren of de gemeente ondersteunen met het 
project zonnepanelen. Rode lijn voor onze activiteiten is energiebesparing bij huishoudens en inzet 
van duurzame energie. Daar willen we de burgers van Wageningen mee helpen. 
 
Zonne-energie  
De aanschaf van zonnepanelen wordt steeds goedkoper en wordt daardoor kansrijker. Om burgers te 
helpen de stap naar de aanschaf of lease te zetten, zijn februari en maart 2011 twee thema-avonden 
georganiseerd  in de BBLTHK Wageningen. De verslagen zijn te downloaden van onze website 
Website: http://vallei.transitiontowns.nl.  Een samenvattend verslag is in de vorm van een keuzeboom 
opgesteld. Deze staat nu ook op de site of is beschikbaar bij ttvallei@gmail.com 
 

  
 
Werkgroep energie op bezoek op zonnedak  Plaatsen zonneboiler bij een werkgroepslid 
 
Dit jaar is het project Doorbraak Zonne-energie van de gemeente Wageningen van start gegaan. De 
bedoeling is, dat er twee ha zonnepanelen wordt uitgerold over de daken van Wageningen, bij 
bedrijven en bij woningen. De gemeente heeft 8 ton subsidie gekregen om dit project de komende 
twee jaar te trekken. Er is een denktank gevormd waaraan Transition Town, Wageningen Universiteit, 
de woningcorporaties, Marin en andere bedrijven deelnemen. Transition Town Vallei vertegenwoordigt 
de burgers van Wageningen.  
 
Windenergie  
In mei organiseerde de werkgroep een informatie avond over de kansen voor windenergie. Windvogel 
en Zeewind vertelden over de mogelijkheden om te investeren in windenergie. Investeerders krijgen 
een deel van de winst uit de windmolens op land of op zee jaarlijks uitgekeerd. Dit was de laatste 
jaren 7 tot 8 % per jaar, een mooie belegging. Het verslag kunt u vinden op onze website. 
 
Wageningen klimaatneutraal 2030 
De werkgroep energie gaat meedoen met de activiteiten voor een klimaatneutraal Wageningen. We 
organiseren met de kerngroep een Open Space Avond om ideeën voor Wageningen klimaatneutraal 
te verzamelen en dit uit te werken in actieplannen. Eén ervan is de oprichting van een lokale 
energiemaatschappij, gericht op het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen en boilers.   
 
Meedoen ? 
Natuurlijk kunt u meedoen. We vergaderen eens per maand om activiteiten voor te bereiden.  
Voor informatie en opgave mail naar ttvallei@gmail.com of bel met Wim Haver 06-16484728.  
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