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Samen aan de slag om onze eigen huis, straat, stad en streek duurzaam te maken 

en onafhankelijk van fossiele brandstof 
 

 

Nieuwsbrief 6 - mei 2011 
 
Mooi duurzaam weer de laatste tijd. Volop wind en zon voor alle duurzame energie. Maar 
weer te weinig regen, slecht voor de P van Profit voor de boeren. En tussendoor vergaderen 
de kerngroep Transition Towns Vallei en de verschillende werkgroepen om Wageningen en 
de Vallei wat duurzamer te maken. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Laat u zich 
weer eens zien, tijdens het maandelijkse TT café in Vreemde Streken op zaterdag 7 mei of 

op een themabijeenkomst? We kunnen ook nog wel hulp gebruiken, vooral nieuwe leden 
voor de kerngroep zijn welkom.  
 
TT Vallei verzamelt in een verzamelmap ideeën om je directe omgeving veerkrachtiger en 
duurzamer te maken, om zelf op te pakken of als inspiratie voor een op te starten 
burgerinitiatief. Vanaf nu in elke nieuwsbrief een greep uit deze ideeënmap, die overigens 
ook altijd in te zien is op het TT café!  
 
Esther Schoenmaker en Wim Haver  
 

 
Thema-avond Windenergie voor in Wageningers 
Donderdag 19 mei 2011, 20.00 uur, Bibliotheek Wageningen  
 
De inzet van windenergie is ook voor Wageningers mogelijk, zelfs als de windmolens niet 
eens in Wageningen staan. Windvogel en Meewind zijn corporaties die windmolens 
exploiteren en de opbrengst delen met de investeerders. Dit is ook in Wageningen heel goed 
mogelijk. Op donderdag 19 mei organiseert Transition Towns Vallei hierover een informatie-
avond in de bibliotheek, aanvang 20.00 uur.  Toegang is gratis, er is wel een collecte.  
 
Of windmolens in Wageningen acceptabel zijn is nog niet aan de orde. Dit komt aan bod in 
de discussie over de scenario’s om te komen tot een klimaatneutraal Wageningen in 2030. 
Deze discussie wordt onder verantwoordelijk van de gemeente gestart op 24 mei. 
 
In het tweede deel vertelt Transition Towns Zutphen over de oprichting van een energie 
corporatie. Hiermee kan collectief de aanschaf en afzet van zonnepanelen en windmolens 
worden geregeld. Misschien een goed voorbeeld voor Wageningen. De werkgroep energie 
van TT Wageningen zal dit oppakken.  



 

 
Ondersteuning aanschaf zonnepanelen  
 

Na afloop van de thema-avonden zonne-energie kregen we van meerdere kanten het 
verzoek om een ondersteuningsoverleg te starten waarin ervaringen kunnen worden 
uitgewisseld. De werkgroep energie wil dit wel oppakken als er echt belangstelling is. U kunt 
zich opgeven voor zo´n avond bij wimhaver@hotmail.com.  De eerste stap die wij u 
aanraden is het bezoeken van de open huizen op solar days. 

 
Solar days  
Twee leden van de werkgroep Energie, Monique de Bie en Paul Hoogendoorn, stellen hun 
woning open op Solar Days. Dit is op zaterdag 14 mei. Solar Days 2011 is een landelijk 
initiatief (www.solardays.nl). Monique: ‘Iedereen die interesse heeft kan dan onze 
zonnepanelen komen bekijken en tekst en uitleg krijgen, onder het genot van een kopje 

koffie of thee. Op de website van solar days kan je ons terugvinden op de kaart van 
Nederland.’  Monique woont in Wageningen, Hazekamp 4d, Paul in Ede, Kernhem. 

 

 
Plantdagen Eetbare bostuin Pomonal 

 
In de Pomona zijn buurtbewoners gestart met de aanleg van een eetbare tuin. Zij werken in 
een werkgroep samen met Transition Town Vallei, Wijkcentrum de Pomhorst, Solidez, 
Stichting Wijkraad Noordwest, het Wagenings Milieu Overleg en de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM).  
 
Ruim 3500 meter van de groenstrook nabij 
het wijkcentrum de Pomhorst en de 
Boomgaarden wordt opgeknapt en 
ingericht met onder meer zuurkers, 
moerbei, pruimen, appels, peren en 
bessen. Dit basisontwerp kan naar 
behoefte nog worden uitgebreid, 
bijvoorbeeld met een pergola voor leifruit 
en plantvakken voor kruiden. Een ruig stuk 
openbaar groen vol met fruit, met voor de 
buurt een eetbare en educatieve functie. 
Zo kunnen bijvoorbeeld de kinderen van 
de kookclub in de Pomhorst gaan oogsten 
en koken met hun ‘eigen’ fruit en kruid! 

  

 

 
Eind maart en begin april ging de schop in de grond! Op twee zaterdagen in maart en april 
hebben in totaal zo'n 20 volwassenen en een stel kinderen uit de buurt meegeholpen. Onder 
begeleiding van Chris van Zon en Paul Paardekooper is het ontwerp, dat bewoners samen 
hebben gemaakt, aangelegd. We hebben gaten geboord en boomplantgaten gegraven.  
 
Samen hebben we bomen en een heg aangeplant. Een bewoner uit de Boomgaarden heeft 
bessenstruiken uit eigen tuin gedoneerd en in de bostuin gezet. Pasgeplante bomen en 
struiken kregen water van buurtkinderen. En tussen de middag was er soep met broodjes en 
… appeltaart, gedoneerd door een mevrouw die niet kon meehelpen, maar wel de bostuin 
een warm hart toedraagt! De komende tijd wordt er nog gras ingezaaid en dan is het hopen 
op een groeizaam seizoen. 
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Een belangrijke voorwaarde voor het 
slagen van de bostuin is dat de 
buurtbewoners zelf de tuin gaan 
onderhouden. De gemeente kan het 
huidige lage onderhoudsregime namelijk 
niet verhogen, de bostuin moet daarmee 
de verantwoordelijkheid van de buurt 
worden. Dus woon je in de buurt, en heb 
je zin om mee te helpen bij het onderhoud, 
neem dan contact op met de werkgroep 
via bostuinpomonal@gmail.com. 

 
Transition Town Vallei ondersteunt dit prachtige project door de buurtbewoners te 
begeleiden in de planvorming, mee te denken over de inrichting van de tuin en fondsen te 
werven om het eetbaar groen te bekostigen. Wij willen graag meer eetbaar groen in de 
Wageningse wijken stimuleren. Mocht u een geschikte plek weten en zin hebben om aan de 
slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met Transition Town Vallei, ttvallei@gmail.com, of 
06 – 11136562 (Esther Schoenmaker). Foto’s van de bostuin kunt u vinden op onze website. 

 

 
Permacultuurgroep werkt aan een demonstratietuin: vanaf nu iedere 
zaterdagmiddag vanaf 13:30 uur. 
Deze winter is het ontwerp voor de demonstratietuin permacultuur opgezet en is een start 
gemaakt met de uitvoering. We zijn begonnen met het deel waar fruitbomen en struiken 
komen te staan (karton, kompost, nieuwe fruitbomen, etc.). Op de begroting van Transition 
Town Vallei is geld vrijgemaakt voor materiaal, zoals plantgoed en informatiebordjes. De tuin 
is gelegen bij de Ritzema Bosweg op de Eng, en is onderdeel van een samengevoegde tuin, 
met als grootte ongeveer 10 bij 40 meter. Het ligt op een glooiende helling aan de rand van 
bos, ideaal voor een perma-ontwerp.  
 
In principe zijn we iedere zaterdag vanaf 13:30 aan de slag, en iedereen is welkom. Meldt je 
aan bij Jan Joost Kessler of Fiona Morris ttpermatuin@gmail.com .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een greep uit onze ideeënmap 
 
Autodelen 
Autodelen leidt tot minder auto’s op de weg en bewuster autogebruik en daarmee minder 
gereden kilometers. Een mooi bijkomend voordeel is dat je met autodelen ook geld kunt 
besparen. De aanschaf, verzekering, wegenbelasting, eventuele parkeervergunning en 

Wat zijn de verschillen tussen permacultuur en biologische landbouw? 

 Permacultuur is vooral een ontwerp systeem, met als doel zo veel mogelijk gebruik te 
maken van natuurlijke processen en energie, en zo min mogelijk arbeid; 

 Perma streeft naar zero-afval, dus alle afval wordt hergebruikt en er is geen 
vervuiling van bodem of water; 

 Perma streeft naar het imiteren van ecologische processen, dus er is geen kale 
grond, optimale diversiteit, natuurlijke gewasbescherming. Je zal zelden gewassen in 
rijtjes zien. 

 Een permacultuur tuin is zo ontworpen dat maximaal gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke energie: zon, water, bescherming tegen wind, helling. 

 Permacultuur levert voedsel aan mensen, maar ook aan de locale dieren en planten. 
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onderhoud/reparatie deel je immers met anderen. Een nadeel is dat er niet altijd een auto 
beschikbaar is. Je moet op tijd reserveren. 
 
Een auto delen kan via organisaties als Greenwheels en Wheels4all. Daarnaast kun je ook je 
eigen auto delen of gezamenlijk een auto aanschaffen en gebruiken. Via de website 
www.milieucentraal.n kan je uitzoeken welke manier van autodelen bij je past. Er is ook een 
vereniging voor gedeeld autogebruik (www.autodelen.nl), die advies kan geven over een 
autoverzekering voor deelauto’s en een handig voorbeeldcontract op de website heeft staan.  
 
In Wageningen kan je je aansluiten bij wheels4all (www.wheels4all.nl/wageningen). Voor 
meer informatie kun je terecht bij Monique de Bie, die beheerder is van een van de 
wheels4all auto’s in Wageningen (via ttvallei@gmail.com). Verder staat er op station Ede-
Wageningen een auto van Greenwheels. Over het delen van je eigen auto met anderen kun 
je contact opnemen met Esther Schoenmaker via ttvallei@gmail.com. 
 

Steun de anti-kernenergie lobby 

U kunt deelnemen aan het initiatief van Wise om twee medewerkers aan te trekken die alles 
over kernenergie weten en landelijk tegengeluid kunnen laten horen tegen de stevige 
kernenergielobby.  Voor € 10 per maand ben je sponsor. Met 750 mensen is deze actie 
geslaagd. Zie www.tegenstroom.nl. 
 
Onderwijs: doe met je klas/vrienden mee aan een milieu of natuurcampagne!  

Een idee, ingegeven door een artikel in een van de huis aan huisbladen over de GJ van den 
Brinkschool, die meedeed aan de Natuurverdubbelaar van het Wereld Natuur Fonds. Elke 
euro, gedoneerd door een particulier, wordt door WNF partners verdubbeld. Je kunt geld 
doneren voor drie verschillende projecten, veelal buiten Nederland. Voor meer informatie zie 
de site van Wereld Natuur Fonds. 
 
Je kunt ook dichter bij huis bijdragen aan meer veerkracht. Heel leuk is het vormen van een 
Greenpeace greenteam van kinderen vanaf 8 jaar. Greenteams komen bij hen in de buurt of 
op school in actie voor de natuur. Ze ruimen zwerfvuil op of zorgen voor gerecycled papier 
op school. Je kunt ook Greenpeace helpen door bijvoorbeeld handtekeningen op te halen of 
een spandoek te maken voor een van hun campagnes. Als Greenteam bepaal je zélf wat je 
belangrijk vindt en wat je doet. Greenpeace helpt met slimme tips en informatie 
(www.greenpeacekids.nl). Er is bijvoorbeeld een handige gids over hoe je zo’n greenteam 
kunt opzetten. 

 

 
Zaterdag 7 mei: Transition Town Café  in Vreemde Streken 
Op zaterdag 7 mei 2011 komt Transition Towns Vallei weer bijeen voor een gezellige 
meeting en kennismaking bij café / eethuis Vreemde Streken aan het Conventplein. Laat je 
ook eens zien en vertel waar je voor gaat en wat je belangrijk vindt.  
 
Door elkaar te ontmoeten in het Transition Town café, kunnen we gezamenlijk nieuwe 
initiatieven opzetten en creatieve oplossingen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan eetbaar 
groen in de stad, gezonde streekproducten, een deelautoproject of het plaatsen van 
zonnepanelen met een aantal mensen in de buurt. De toegang is vrij, consumpties voor 
eigen rekening. 

 

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