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TT Vallei is in beweging 
Er is weer veel gebeurd deze winter en er staat weer heel wat heel wat op stapel. Om onze 
achterban te informeren bieden we u deze nieuwe nieuwsbrief aan.  
 
Esther Schoenmaker en Wim Haver  

 
 

 
 
Thema-avond zonne-energie in Wageningen  

Donderdag 10 februari 2011, 20.00 uur, Bibliotheek Wageningen  
 
De belangstelling voor zonne-energie neemt snel toe. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar 
hoe werkt dat dan en wat zijn de kosten en opbrengsten?. Hoe kunt u nu investeren in 
zonne-energie?  Kies je voor een zonneboiler of zonnestroompanelen; op je eigen dak of 
elders? Daarover organiseert de werkgroep energie van Transition Towns Vallei op 
donderdag 10 februari 2011 een thema-avond in de bibliotheek van Wageningen. Dit begint 
om 20.00 uur en de toegang is gratis. Drie zonne-energie experts van Zonvogel, Zoneco en 
Greenchoice vertellen over de kansen die zonnestroom biedt en wat zij voor u kunnen doen. 
 
Peter van Vliet, voorzitter van Zonvogel, legt uit hoe zonne-energie werkt en wat het verschil 
is tussen een zonneboiler en zonnestroompanelen. Ook gaat hij in op de mogelijkheden om 
te investeren in zonnestroom op andermans dak. Dit is erg handig voor mensen die geen 
geschikt dak op het zuiden hebben. 
Zoneco wil in Nederland meer dan 10 MWp zonnepanelen wegzetten en daar zijn ze al bijna 
in geslaagd. Coördinator Frans Wieringa zal uitleggen hoe dat werkt en wat ze u nu kunnen 
bieden. Arjan Eikelenboom vertelt hoe Greenchoice, een energieleverancier, particulieren en 
bedrijven kan helpen met zonnepanelen en zonneboilers.  
 
De gemeente Wageningen gaat uitzoeken hoe op daken van bedrijven en bewoners in de 
gemeente 2 MWp zonne-energie kan worden gerealiseerd. Dat is bijna 2 ha dak vol panelen!  



Zij heeft een flinke subsidie gekregen voor dit project `Doorbraak Zonne-energie 
Wageningen`. U hoort het laatste nieuws over dit plan. Over een half jaar is meer bekend 
over de uitvoering van dit project en zal opnieuw een thema-avond zonne-energie worden 
georganiseerd. 

 

 
Bostuin Pomonal 
In november kwamen 25 belangstellenden naar de informatiebijeenkomst, waar de 
werkgroep haar plannen voor een eetbare bostuin bij de Pomona presenteerde.  
Op 31 januari organiseert de werkgroep een tweede bijeenkomst. Doel van deze avond is, 
om samen na te denken over de inrichting van de eetbare bostuin. In kleine groepjes gaan 
we ontwerpen. Waar komen welke kruiden, struiken en bomen? Willen we een zitje onder 
een pergola met druiven, een geheime holte in de bramen en frambozen en waar komt de 
kruidenspiraal?  
 
Op basis van de schetsen, die dan gemaakt worden, werkt Paul Paardekooper vervolgens 
een paar inrichtingsvarianten uit. In een derde bijeenkomst kunnen de bewoners dan kiezen 
voor het definitief ontwerp. In april gaan we inrichten en in de zomer organiseren we een 
groots openingsfeest.  
Voor alle activiteiten hebben we subsidie ontvangen van het Oranjefonds. 

 

 
Landelijk TT treffen 15 januari 
Op zaterdag 15 januari zijn Wim, Jeanine, Jan Joost, Monique en Esther naar de landelijke 
TT dag in Utrecht geweest. Een dag, die volledig georganiseerd was voor en door TT-ers uit 
verschillende lokale TT groepen. Er waren 75 deelnemers; vooral Deventer, Zutphen, 
Nijmegen en Wageningen waren goed vertegenwoordigd.  
Paul Hendriksen en Adri Ros openden de dag. Er zijn er landelijke werkgroepen opgezet, die 
lokale initiatieven ondersteunen, zoals een sprekerspool en een groep die startende TT-
groepen ondersteunt.  
 
De dag was gevuld met workshops: zonne-energie in Zonnehoven, lokaal geld, 
permacultuur, aardemeditatie, pakkende teksten schrijven, lokaal voedsel, ecoteams en 
housegreenparties, samenwerken met de overheid, groepsdiscussie-methodiek en repair 
cafés. 
 
De kracht van de gemeenschap was voelbaar! We hebben samen gegeten, gezongen, 
muziek gemaakt en swingend gemediteerd. En natuurlijk hebben we inspiratie opgedaan 
voor de Vallei. Binnenkort terug te zien in ons activiteitenplan. Meer informatie over de dag 
op de website: www.transitiontownsnederland.nl. Via deze site kun je ook TT radio en TT TV 
raadplegen. 

 

 
Zelf aan de slag? De initiatiefgroep van TT Vallei helpt je graag! 
Bij de laatste activiteiten zijn er mensen uit Bennekom en Ede naar ons toegekomen, die 
graag in de eigen omgeving aan de slag willen met TT. De initiatiefgroep organiseert in 
maart een bijeenkomst, om met deze mensen hierover door te praten en te kijken, hoe we 
hen kunnen ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld voor jou een informatie avond over TT 
organiseren, helpen om een nieuw projectidee (eetbare tuin in je buurt, housegreening party, 
repair cafe etc.) verder uit te werken, of het opzetten van een kerngroep in de naaste 
omgeving van Wageningen ondersteunen. Mocht je hier behoefte aan hebben, laat het ons 
weten via ttvallei@gmail.com! 

 

 

http://www.transitiontownsnederland.nl/


 
 
Zaterdag 5 februari: Transition Town Café  in Vreemde Streken 

 
Op zaterdag 5 februari 2011komt Transition Towns Vallei weer bijeen voor een gezellige 
meeting en kennismaking bij café / eethuis Vreemde Streken. Laat je ook eens zien en vertel 
wat jou beweegt.  
 
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, 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 
  
 
 
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.  
 
Heb je een idee, dat lokaal uit te voeren is in samenwerking met de mensen om je heen, eenvoudig en 
laagdrempelig, energie-arm en milieuvriendelijk, sociaal, goedkoop en/of goed voor de lokale economie? Dan kun 
je zelf een steentje bijdragen op een positieve en proactieve manier aan de oplossing van de klimaat- en 
aardoliecrisis!  
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http://vallei.transitiontowns.nl/

