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Nieuwsbrief 11   - november 2012 
 

TT Vallei werkt aan Wageningen klimaatneutraal  
 
De kerngroep Transition Town Vallei en de werkgroep energie werken mee aan het initiatief 
van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te worden. Wij richten ons daarbij vooral op de 
burgers en maatschappelijke organisaties; de gemeente probeert de samenwerking met de 
instellingen en bedrijven te intensiveren. In deze Nieuwsbrief informeren we u er over.  
We willen graag klimaatneutraal worden als gemeente en gemeenschap. Een belangrijke 
bijdrage aan deze doelstelling bestaat uit de productie van duurzame energie binnen de 
gemeentegrenzen.  Naast zonnepanelen zijn hiervoor windmolens nodig. Het is belangrijk 
dat Wageningers zich goed kunnen informeren over de productie van windenergie en de 
locatie van de windmolens. Daarom hebben we begin oktober een informatie avond over 
windenergie  georganiseerd en hebben we bijgedragen aan de uitvoering van de 
windateliers. Deze ateliers hebben een advies aan de gemeente opgeleverd over mogelijke 
locaties van de windmolens.    
 

 

 
Informatie windmolenlocaties Wageningen in Factor 30 
 
In de windateliers van 30 oktober en 6 november hebben 70 Wageningers gezamenlijk 
gezocht naar de meest geschikte locaties voor windenergie in Wageningen. Transition 
Towns Vallei wil u graag informeren over de afwegingen en de uitkomsten van de 
windateliers. Ook zijn een aantal mogelijke windmolenopstellingen te zien, die op de 
verschillende locaties mogelijk zijn. Met een computeranimatie worden deze locaties in beeld 
gebracht. U kunt zo uw mening vormen of u het eens bent met de afwegingen en welke plek 
uw voorkeur geeft. De visualisatie wordt vertoond op alle marktdagen in december en twee 
koopvrijdagen (7 en 15 december) in de nieuwe duurzame energiewinkel Factor 30 aan het 
Salverdaplein / hoek Kapelstraat.   
 



De burgers kunnen zich in deze winkel laten informeren over windmolens en zonne-energie . 
Dan kunnen ze ook hun mening kenbaar maken over windenergie.  Het is een goede 
voorbereiding op het draagvlakonderzoek dat de gemeente  medio december gaat houden. 
 

Thema avond Windenergie  in Wageningen succes  
 
Op 3 oktober werd in de Hof van Wageningen een informatieavond windenergie gehouden, 
georganiseerd door Transition Town Vallei. Zeventig personen namen deel aan deze avond.
 

 
 

 
Doel van deze avond was om de feiten 
van windenergie te verhelderen om zo een 
beter afgewogen keus te kunnen maken 
over de wenselijkheid van windenergie in 
Wageningen. Het verslag van deze avond 
is te vinden op vallei.transitiontowns.nl.  
Ook is een nieuwe versie van de nota 
Vraag en Antwoord windenergie 
opgesteld. Hierin zijn conclusies uit de 
informatieavond opgenomen.    

 
Windmolens zijn mogelijk in Wageningen, als we willen 
De overlast van windmolens blijkt heel goed beperkt te kunnen worden.  Van belang is 
voldoende afstand van woningen en een keuze voor het type molen dat de minste hinder 
oplevert.  Windmolens kunnen worden teruggeregeld zodat ze stiller worden in de nacht en 
ze kunnen even worden stilgezet om slagschaduw te vermijden in woningen en kantoren. Ze 
blijven natuurlijk zichtbaar en veel mensen vinden dit lelijk. Maar als je rekening houdt met 
de landschappelijke structuren en met de kwaliteit van het landschap, is het verdedigbaar.  
 
Waarom moeten windmolens dan toch in Wageningen ? 
Het antwoord op deze vraag heeft alles te maken met de keuzen die je maakt.  Fossiele 
brandstoffen raken op en we moeten allemaal ons steentje bijdragen om de 
klimaatproblematiek in te dammen. Een steeds warmer wordende wereld leidt tot grote 
problemen voor de gezondheid en de wereldvoedselvoorziening. Duurzame energie moet, 
daar is iedereen het wel over eens.  Maar kan dat dan niet op zee, of in Flevoland, wordt 
veel gevraagd.  Op zee kan wel, maar dat is duur en het schiet niet op met de realisatie van 
de geplande parken. Het moet ook op zee, maar het moet ook op land. Zoveel duurzame 
energie is nodig. En de werkelijke keus ligt in de eigen verantwoordelijkheid. Schuiven we 
het op andermans bord (Flevoland, kusten) of nemen we zelf het initiatief. Om te laten zien 
dat het ons ernst is met het klimaatprobleem zullen we misschien windmolens voor lief 
moeten nemen in Wageningen totdat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. 
Aardwarmte of waterstof, bijvoorbeeld. Maar dat duurt nog meer dan 10 jaar. 
 
Lusten en lasten goed verdelen 
De Stichting Windenergie Wageningen wil, als de gemeente  er uiteindelijk mee instemt, 
zorgen voor de realisatie van windmolens. Zij wil daarbij dat de Wageningers optimaal 
kunnen profiteren van de windmolens. Wie investeert, deelt mee in de winst. De aandelen 
die je kan kopen moeten ook voor de kleine beurs betaalbaar zijn.  
 
Voorkeurslokaties voor windmolens:  het bos en de Wageningse haven 
De Stichting Windenergie Wageningen organiseerde op 30 oktober en 6 november 
windateliers.  Op deze avonden werden de voorwaarden bepaald voor de lokatiekeus en 

http://www.vallei.transitiontowns.nl/


werden lokaties onderling vergeleken. Als optimale lokatie kwam het Wagenings bos naar 
boven, gevolgd door het Havenkanaal met windmolens naar de overkant.  
 

 

 

Actie zonnig Wageningen 
  

 
 
 

Op dit moment is de actie ‘Zonnig 
Wageningen’ afgelopen.  Al meer dan 200 
gezinnen hebben zonnepanelen gekocht. 
De terugverdientijd is 10 jaar en vanaf de 
start heb je duurzame elektriciteit. De actie 
wordt dit voorjaar gewoon doorgezet met 
misschien andere aanbieders. Met deze 
actie kunnen inwoners van Wageningen 
gebruik maken van een aantrekkelijk 
aanbod voor de aanschaf van 
zonnepanelen voor hun woning. Het 
aanbod betreft een compleet 
zonnestroomsysteem bestaande uit 
zonnepanelen, omvormer en overige 
materialen en is inclusief installatie, tegen 
een aantrekkelijke prijs. 

 

 
Transition Town / Duurzaamheidscafé 29 nov: Lokale Schoonheid - kickoff 
Op donderdag 29 november aanstaande is er weer een TT/D cafe. Laura Jonker van Stichting 
Lokale Schoonheid is dan onze gast. In mei 2013 wil zij in Wageningen het evenement Lokale 
Schoonheid organiseren met lokale, duurzame bedrijven en organisaties op het gebied van 
mode, wonen, welzijn, mobiliteit en nog veel meer. Hiervoor is haar stichting nog op zoek naar 
een locatie, deelnemers en medeorganisatoren. Wil je bijdragen aan dit evenement, dan ben 
je van harte welkom om hierover op de 29ste mee te denken. Locatie: Restaurant Vreemde 
Streken, Conventplein, Wageningen.  
Tijd: vanaf 20.00 uur (voorafgaand mogelijk een gezamenlijke maaltijd). 
Locatie en tijd zijn nog onder voorbehoud. Binnenkort ontvang je een uitnodiging met 
definitieve informatie.  

 

 
Het Transition Town / Duurzaamheidscafé deze winter: Story telling, wat kunnen 
we leren van hoe vroeger dingen werden gedaan? 
 
Wie geboren is na de 50'er jaren is een leven met minder olie nauwelijks voorstelbaar. Vanaf 
de 60′er jaren, toen het feest van de goedkope olie op zijn hoogtepunt was, was er ieder jaar 
(uitgezonderd de oliecrises van de jaren ’70) meer energie beschikbaar dan in de voorgaande 
jaren. 
Om een indruk te krijgen van wat een samenleving met minder energie inhoudt, willen we 
deze winter luisteren naar de verhalen van diegenen die zich de overgang naar het tijdperk 
van de goedkope olie nog goed kunnen herinneren. Het gaat vooral om de periode tussen 
1930 en 1960.  Er is veel te leren van hoe dingen vroeger gedaan werden, wat de niet 
zichtbare relaties tussen de verschillende onderdelen van de maatschappij waren en hoe het 
dagelijks leven in stand gehouden werd. Het kan buitengewoon verhelderend zijn om hierover 
ouderen uit onze omgeving te horen vertellen. Dit resulteert in meer verbinding met de 
mensen om ons heen en met onze leefomgeving.  
 



TT Vallei en het Platform Duurzaam Wageningen willen in het maandelijks TT/D-café deze 
winter graag de oudere mensen uit onze directe omgeving het woord geven. Ideeën zijn nog in 
ontwikkeling, een avond over de steenfabrieken is al vergevorderd in de voorbereiding.  
Heb je zelf een verhaal over hoe de samenleving in de periode tussen 1930 en 1960 zich 
redde met minder olie of ken je iemand die graag hierover wil vertellen? Laat het ons weten 
via ttvallei@gmail.com. 
 
Het TT/D-café vindt gewoonlijk elke voorlaatste donderdag van de maand plaats in Duivendaal 
7, vanaf 20.00 uur. Afwijking van datum en locatie zijn mogelijk, dus houd de uitnodiging per 
email in de gaten. 
 

 

14 dec 2012. TT Vallei in de salon van de expositie 'Point of no return' 

Het Platform Beroepskunstenaars Wageningen organiseert vanaf 2 november tot en met 21 
december de tentoonstelling Point of no Return, over onomkeerbare kantelpunten. Er zijn 
werken te bezichtigen van 22 kunstenaars.  De tentoonstelling is in het voormalige 
universiteitsgebouw aan de Binnenhaven,te bezoeken elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.  

Naast de tentoonstelling organiseert het Platform Beroepskunstenaars Wageningen tevens 3 
zogenaamde salons. TT Vallei is gevraagd om de salon van 14 december te verzorgen. 
Esther Schoenmaker neemt je die avond mee voorbij het 'point of no return' . Hoe ziet ons 
leven en onze omgeving eruit als we ver voorbij de piekolie zijn? Wat doen we als we het 
tipping point voorbij zijn en we met vereende krachten de transitie naar een olieslanke 
maatschappij voor elkaar gekregen hebben?  je bent bij deze uitgenodigd!  

Vrijdag 16 november 20 uur: FabLab Wageningen, over 3D printers en laserzagen  

Vrijdag 30 november 20 uur: Marten Scheffer over kantelpunten in ecosystemen  

Vrijdag 14 december 20 uur: Transition Towns Vallei 'voorbij het point of no return'.  

Alle salons vinden plaats aan de Binnenhaven, in het gebouw achter de Vaas. 
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Buur zoekt dak – investeer in zon en help uw buur 
 
Twee leden van de werkgroep energie hebben elkaar geholpen met zonne-energie. Frans had 
wel geld maar geen geschikt dak, Wim wilde graag panelen op een zuiddak, maar had geen 
geld. Frans heeft een huurkoopcontract opgesteld en heeft 10 panelen besteld. Wim heeft dit 
getekend.  Een aanbetaling van € 800 voor de borg en zekerheid dat hij netjes betaalt, moest 
hij vooruit betalen. En vanaf de komst van de panelen, oktober, € 50 per maand.  Die maand 
was de opbrengst al € 40, in een subtop maand.  De winter wordt minder tenzij het vriest met 
zonnige dagen. De zomer gaat knallen. De € 600 per jaar wordt zeker gehaald.  
In de folder Zon op buur wordt dit kort uitgelegd. Met de rekenfile zonnepanelen, waarin u uw 
eigen getallen kunt invullen, kunt u zien op de grafieken wanneer u de investering hebt 
terugverdiend. Voorts is een model Overeenkomst huurkoop zonnepanelen opgenomen die u 
en de huurder kunnen tekenen. Dit kunt u downloaden op onze website 
http://vallei.transitiontowns.nl/werkgroepen/energie. 
 

Vooraankondiging TT treffen 26 en 27 januari 2013 

Op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2013 zal in 
Wageningen het derde Transition Town Treffen 
plaats vinden: de jaarlijkse ontmoeting van 
medewerkers aan de transitiebeweging in 
Nederland. Iedereen die betrokken is bij 
transitiegroepen in Nederland is van harte welkom 
en uitgenodigd om transitiegenoten uit het hele land 
te ontmoeten, ervaringen te delen, te genieten, te 
herkennen, te leren en te inspireren. Transition 
Towns de Vallei ontvangt iedereen graag in 
wijkcentrum de Pomhorst, pal naast de eetbare 
bostuin Pomonal. 

Veel zal deze maanden nog verder georganiseerd worden, dus houd de site van TT 
Nederland in de gaten (www.transitiontowns.nl). Datum en plaats staan echter vast, dus als je 
wilt komen, hou de dagen dan alvast vrij in je agenda.  

Locatie: Wijkcentrum de Pomhorst, Pomona 562, Wageningen 
Datum: Op zaterdag 26 jan van 10.00- 22.00 en zondag 27 januari van 10.00 – 16.00 uur 

 
Bostuin Pomonal 
Elke woensdagochtend en 3e zaterdag 
van de maand werken we in de eetbare 
bostuin aan de Pomona in Wageningen. 
Heeltsje Graansma is elke 
woensdagochtend in de bostuin te om 
belangstellenden over eetbare planten, 
bloemen en kruiden te vertellen en met 
kinderen op onderzoek uit te gaan. Dit om 
de buurt en andere belangstellenden meer 
bij de eetbare tuin te betrekken. De tuin is 
voor iedereen toegankelijk. Kom eens 
langs! Meer informatie: www.depomona.nl 
of stel uw vraag op 
bostuinpomonal@gmail.com.  

 

 

 
 

https://docs.google.com/file/d/0B1G-IHcMnawHdGlEaHBfVnhfcjQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1G-IHcMnawHZklHSGRKb0FHdlU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1G-IHcMnawHZmlEdlN4VUw1NU0/edit
http://www.depomona.nl/bostuin/
http://www.depomona.nl/wijkcentrum/
mailto:bostuinpomonal@gmail.com


 
 
Nobelveldje afgesloten, initiatiefneemsters gaan door met een 'reizende tuin' 

 
 
Sinds 1 november is het Nobelveldje gesloten en 
vinden er geen activiteiten meer plaats op dit 
braakliggend terrein op de hoek van de 
Nobelweg en de Dolderstraat. Dit omdat de 
looptijd van de gebruikersovereenkomst tussen 
Klaassen, de projectontwikkelaar en de  
initiatiefneemsters (Leida van den Berg, Caroline 
Makkink en Rienette Gravemakers) ten einde is. 
Het veldje zal in het voorjaar bouwrijp worden 
gemaakt voor de bouw van nieuwe 
appartementen. 

Leida, Caroline en Rienette zijn heel  
enthousiast geworden door het succes van het Nobelveldje. Ze zoeken nu een ander 
braakliggend terrein, dat tijdelijk gebruikt kan worden voor en door de buurt. Bijvoorbeeld als 
beachvolleybalveld, tijdelijke moestuin, speelplek of activiteitenterrein. Het gebruik is 
afhankelijk van de voorwaarden van de grondeigenaar en van buurtbewoners zelf willen.  
 
Wil je meehelpen aan het voortzetten van het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen en 
weet je misschien een geschikte plek in een buurt die tijdelijk gebruik als een leuke kans 
ziet? Laat het ons weten via ttvallei@gmail.com. TT Vallei heeft een deel van de 
moestuinbakken van het Nobelveldje in beheer. Deze kunnen in bruikleen genomen worden 
door een volgend initiatief. 

 
 

 
Contactpersonen/ coördinatie: 
Jan Joost Kessler, voorzitter, coördinator permacultuur, jjkessler@planet.nl, tel. 0317 
426640. 
Esther Schoenmaker, secretaris, coördinator Pomonal,  tel. 06 11136562
Wim Haver, coördinator werkgroep energie, tel. 06 16484728 
E-mail: ttvallei@gmail.com 
Website: http://vallei.transitiontowns.nl 

  
 
Wat is Transition Towns Vallei ? 

 
Transition Town Vallei stimuleert en faciliteert initiatieven uit de eigen stad, wijk of buurt, die bijdragen aan de 
transitie naar een samenleving, die minder aardolie afhankelijk en energiezuinig is en gebaseerd is op een lokale 
economie.  Onze aandachtsgebieden zijn : Bostuingroep, permacultuur, energie en deelname Ecowijk de Dreijen.  
We zoeken nog mensen voor een aantal thema’s : Afval en hergebruik, Verkeer en vervoer, Werk en inkomen, 
Levensbeschouwing, Cultuur en Gezondheidszorg.  
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