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Vraag van de Week gaat over
‘Windmolens in Wageningen’
De gemeente
Wageningen bekijkt of
windenergie ingezet
kan worden bij de
energiebehoefte in de
stad.
Door Jan Boer

Binnenveld?”
Inge Poort filosofeert: “In
de natuur schijnt of de zon,
of het waait. Die twee gaan
niet zo vaak samen. Zonnepalen komen er nu heel
snel aan, maar er wordt nog
veel te weinig met de wind
gedaan. Grote windmolens
zijn een mogelijkheid, maar

WAGENINGEN - In septem-

ber neemt de gemeenteraad
hierover een beslissing.
Rond Wageningen is ruimte
voor maximaal negen windmolens, waarbij er ook drie
windmolens aan de overkant van de Rijn, het Wageningse stukje Maneswaard,
geplaatst zullen worden.
Hoe denken Wageningers
hierover?
Voor Hans Bosman is het
een beetje dubbel: “Het is
wel goed om te werken naar
een stad waar klimaatneutraal het doel is. Dat heeft
als consequentie, dat je
windmolens zult moeten
plaatsen. Ik vind het afschuwelijke dingen, geen
gezicht! Als je de keus hebt
uit twee locaties, zet ze
dan zoveel mogelijk uit het
zicht, in het bos, want dan
verpest je het uitzicht niet.
Ja, ik ben er wat dubbel in. Is
er geen andere mogelijkheid
dan deze twee plekken? Ik
vind het horizonvervuiling.
Waarom kan het niet in het

‘IK HEB EENS GEHOORD
DAT EEN KLEIN
MOLENTJE OP HET DAK
AL EFFECTIEF IS’
in de jaren tachtig heb ik al
eens gehoord, dat een klein
molentje op je dak ook al effectief kan zijn. Was het in
de zestiger jaren niet heel
gewoon, dat op alle huizen
van die televisieantennes
stonden? Zo hoog heb je
volop wind. Er zijn genoeg
techneuten, die zo’n klein
molentje kunnen ontwikkelen. Kietel binnen je eigen
universiteit mensen om hier
een ontwikkelingsslag te
maken met kleine of andere
molens, die minder belastend zijn voor de omgeving.
Windenergie moet, maar
over de manier waarop moet
creatief gedacht worden. Die
grote molens verpesten het
landschap. Daar is al zoveel
verpest”.
Margriet de Koning vindt

Filosoﬁsch
wandelen
WAGENINGEN - Bioloog en
wandelcoach Jettie van den
Houdt en filosoof Diana
Blanken houden zaterdag 16
maart een filosofische wandeling. Ditmaal in de uiterwaarden van Wageningen
met als thema ‘identiteit’.
Tijdens de wandeling worden verschillende vragen
behandeld.
Om 13.45 verzamelen op het
Conventplein in Wageningen. De wandeling start om
14.00 en eindigt ongeveer
om 16.30 uur. Aanmelden
voor 15 maart: diana@fpdb.
nl of info@vandenhoudtcommunicatie.nl

Gouden eeuw in
Wageningen
WAGENINGEN - In de Openba-

Hans Bosman staat er ‘dubbel’. Eén is wel zeker voor hem: ‘windmolens zijn‘afschuwelijke
dingen, geen gezicht! Het is echt horizonvervuiling’.
Foto: Jan Boer

de windmolens bij Wageningen een goede gedachte:
“Het is een goed streven om
duurzaam om te gaan met de
aarde. Mooi zijn die dingen
niet, ze vervuilen het landschap. Dus zoek een plek,
waar je er zo min mogelijk
last van hebt. De locatie in
het bos lijkt mij het meest
gunstig”.
Jean Gardeniers is niet zo’n
fan van windmolens: “Ik
denk, dat men zich er rijk
mee rekent. Het bouwen en

het onderhoud kosten veel
geld. Die molens draaien
nooit zo lang als van tevoren
gedacht wordt en net als nu
bij zonnepanelen zullen er
ook hier wel problemen op-

doemen. Landschappelijk is
het helemaal niet fraai. We
hebben al zo’n klein open
landschap hier. Het probleem van elektriciteit is, dat
je het niet op kunt slaan”.

‘Wind en energie geen constante energievormen’
Fred Schoenmaker: “Wind en zon zijn geen constante
energievormen. Dat maakt het moeilijk. Wat men vergeet,
is dat je ook kunt proberen om met elkaar minder energie
te gebruiken. Dan houd je nog geld over. We willen alleen
maar meer. Er moet een omslag in mentaliteit komen.’’

125 jaar Auping
vieren we met een
uitgeslapen droomdeal

re Bibliotheek, Stationstraat
2 te Wageningen wordt op
maandag 25 maart om 19.30
uur, de jaarvergadering van
de Vereniging van Vrienden van De Casteelse Poort
gehouden. Het huishoudelijke deel duurt tot ca 20.00
uur. Om 20.15 uur geeft Bob
Kernkamp, archivaris gemeente Wageningen, een lezing over de Gouden Eeuw
in Wageningen, die anders
dan in Holland niet in de
17e, maar in de 18e eeuw
zou hebben plaatsgevonden.
Daarbij komen onderwerpen
als plooierijen en loterijen,
tabak, Torck, stadsbestuur
en inwoners ter sprake. Deze
lezing is voor belangstellenden toegankelijk.

125 jaar geleden bedacht Johannes Auping
de spiraalbodem. 125 jaar ongeëvenaarde
slaapkennis vieren we met een uitgeslapen
droomdeal. Kom nu naar Auping Plaza en
ontvang de 2e matras voor
de halve prijs*.
* Deze actie is geldig van 25 februari t/m 7 april 2013.
Kijk op www.auping.nl voor de voorwaarden

OKT

Auping Essential, in 5 kleuren. Vanaf € 1.820,(incl. matrassen, excl. hoofdbord)

De Auping matrassen
zijn uitgeroepen als
‘Beste uit de test’.

Auping Plaza Arnhem
Bovenbeekstraat 26 (centrum)
026 - 389 20 50
Donderdag koopavond

3 maart koopzondag
12.00 - 17.00
3 maart GRATIS parkeren Arnhem

