
 

Transition Towns Vallei 
 

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

en onafhankelijk van fossiele brandstof 
 

 

Nieuwsbrief 5   - maart 2011 
 

 

TT Vallei is in beweging 
Om het warm te houden in deze koude nawinter werkt de kerngroep Transition Town Vallei 
heel hard om Wageningen socialer en duurzamer te maken. We houden u graag op de 
hoogte. Laat u zich weer eens zien, tijdens de maandelijkse TT café of een thema 
bijeenkomst? We kunnen ook nog wel hulp gebruiken, nieuwe leden voor de kerngroep.  
 
Esther Schoenmaker en Wim Haver  
 

 
Thema-avond zonne-energie in Wageningen overdonderend 
Donderdag 10 februari 2011, 20.00 uur, Bibliotheek Wageningen  
 
De belangstelling voor zonne-energie neemt snel toe, schreef ik in de vorige nieuwsbrief. Dat 
was goed te merken. Maar liefst 80 personen kwamen af op de eerste thema-avond zonne-
energie in de BBLTHK op donderdag 10 februari 2011. Drie zonne-energie experts van 
Zonvogel, Zoneco en Greenchoice vertelden over de kansen die zonnestroom biedt en wat 
zij voor u kunnen doen. Het verslag kunt u bij Wimhaver@hotmail.com opvragen. Ook de 
ingeleverde vragen zijn inmiddels beantwoord. De gemeente kwam ook aan bod. De tekst 
van wethouder Hoefsloot staat ook in deze nieuwsbrief. 
Doel van deze en volgende informatieavonden is om te komen tot een overzicht van (lokale, 
regionale) aanbieders van zonne-energie, met alle voor- en nadelen, zodat u zelf een 
bewuste keuze kunt maken.  

 

 
Tweede informatieavond zonne-energie  
Donderdag 10 maart 2011, 20.00 uur, Bibliotheek Wageningen  
 
De eerste avond was informatief en oriënterend van karakter. Er werden veel vragen gesteld 
van praktische aard. Om mensen die echt willen investeren in zonne-energie te 
ondersteunen wordt een tweede avond georganiseerd op 10 maart, weer in de bieb. Op 
deze avond wordt ingegaan op de haken en ogen in een offerte of aanbod voor zonne-
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energie. Openstaande vragen worden zo mogelijk beantwoord. We nodigen hiervoor 
deskundigen uit en enkele concrete aanbieders van zonnepanelen uit de omgeving.  
 
Ook zullen we op 10 maart dieper ingaan op zonnecollectoren die voor warm water zorgen. 
Zonnepanelen wekken elektriciteit op en werken dus anders dan zonnecollectoren. Beide 
systemen kunnen samen gaan, zie het dak van Monique de Bie, lid van de werkgroep. 
 

 
 

 
Lex Hoefsloot, gemeente Wageningen: ‘Wat krijg ik nou op mijn dak?’ 

De gemeente Wageningen heeft acht ton subsidie gekregen om een doorbraak van zonne-
energie op daken van bestaande bebouwing te gaan realiseren. Het project past binnen de 
doelstelling om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn als gemeente. Daartoe onderneemt 
de gemeente concrete acties om energie te besparen en duurzame energie op te wekken en 
toegankelijk te maken. 
 
Zonne-energie op daken van bestaande bebouwing is technisch mogelijk. Het project richt 
zich met name op het daadwerkelijk realiseren van maar liefst 2 MW aan zonnepanelen in 
Wageningen (dit is 30.000 m2!). Hiervoor wordt gezocht naar de meest geschikte financieel-
juridische constructies om collectief op daken energie op te wekken en deze toegankelijk te 
maken voor bedrijven, instellingen en mogelijk ook burgers. De gemeente staat nu aan de 
start en pakt dit op samen met o.a. de WUR, De Woningstichting, Idealis, Vada Graphic en 
het MARIN. In de denktank heeft namens de burgers TT Vallei zitting. De gemeente heeft 
binnen het project een faciliterende rol. Uiteindelijk moeten de deelnemers aan het project 
het gaan doen. De bedrijven krijgen ook een energiescan, die aangeeft hoe zij energie 
kunnen besparen. Er wordt gekeken naar zowel elektrische (zonnepanelen) als thermische 
energie (zonneboilers), de keuze ligt bij de meest rendabele vorm voor de investeerder. 
 
Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Er wordt contact gezocht met bedrijven die al bezig 
zijn met zonne-energie en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis en ervaring 
die elders is opgedaan. Mogelijk is er minder uit te zoeken dan we denken. TT Vallei houdt 
het publiek op de hoogte. De burgers worden verder betrokken als duidelijk is, welk aanbod 
het project aan burgers kan doen. 
 
 
 

 

 



Bostuingroep 
De bostuingroep realiseert samen met buurtbewoners een eetbare tuin vlakbij wijkcentrum 
de Pomhorst in de Pomona. Op 31 januari was er een ontwerpavond, waarop de 
aanwezigen in kleine groepen op een plattegrond ideeën voor de inrichting hebben 
uitgewerkt. Enkele ideeën zijn: ‘Naast smaak ook kleur en geur.’ ‘Eetbaar van hoog naar 
laag.’’een schommel in de wilg’, ‘Kruidentuin’, ‘Vlinderstruiken’, ‘Rabarber en andere 
vergeten groenten’, ‘Lavas voor in de soep, morellen voor jam, een wilgenmuurtje met 
frambozen’. Een hovenier maakt op basis van de inrichtingsideeën een ontwerp met een 
aantal keuzes. Op 8 maart aanstaande kiezen de bewoners voor het definitieve ontwerp, 
waarna in april de inrichting begint. De gemeente gaat voor die tijd al aan de slag om het 
terrein hiervoor klaar te maken. Neem dus de komende maanden eens een kijkje! 

 
 

 
Permacultuurgroep werkt aan een demonstratietuin: vanaf nu iedere 
zaterdagmiddag vanaf 13:30 – tevens aanstaande vrijdagmiddag 4 maart 
In februari 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.). Afgelopen zaterdag regende het 
pijpestelen maar dat mocht de pret niet drukken. 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 gaan we iedere zaterdag vanaf 13:30 aan de slag, en iedereen is welkom. Meldt 
je aan bij Janjoost (jjkessler@planet.nl) of Fiona Morris (fiona.a.morris@gmail.com).  
Eerste momenten zijn vrijdag 4 maart 13:30, zaterdag 5 en 12 maart 13:30 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 

 

 
 

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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Zaterdag 5 maart: Transition Town Café  in Vreemde Streken 

 
Op zaterdag 5 maart 2011 komt Transition Towns Vallei weer bijeen voor een gezellige 
meeting en kennismaking bij café / eethuis Vreemde Streken. 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 
  
 
 
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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