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GOED FOUT

wonen 2.0

Edese vrouw
rijdt tegen boom

door Saskia Wassenaar

Adopteer eens een lantaarnpaal
In Wageningen werken 31 huishoudens aan het energieneutraal maken
van hun woning. Dit gaat een flinke
stap verder dan energie besparen alleen. In De Gelderlander elke maand
een van die huishoudens.

D

e stadsboerderij van
Jack Groot aan de Eekmolenweg lag honderd
jaar geleden aan de
rand van Wageningen. Door de
groei van de stad is dat tegenwoordig randje centrum. Het huis is
vrijstaand, maar ingebouwd. Een
steeg van ruim een meter breed
vormt aan weerszijden de scheiding met de buren.
De 53-jarige Groot kocht het 25
jaar geleden. „Er was veel achterstallig onderhoud, het voelde als
te gast bij oma”, haalt hij zich
voor de geest. Met verbouwen is
hij een paar jaar daarna begonnen
en eigenlijk nooit meer opgehouden. Voorwaarde die hij zichzelf
oplegt, is dat hij niet naar de bank
hoeft om extra te lenen. „Met als
gevolg dat ik het meeste zelf doe
en moet sparen voor alles wat ik
niet in één keer kan aanschaffen”,
vertelt Groot. „Het duurt daardoor wel langer en het is nu vaak
kamperen in eigen huis.”
De resultaten zijn ondertussen
daar. Het dak is geïsoleerd, de
wanden zijn voorzien van een
voorzetwand, er is vloerverwar-

HOENDERLOO – Een 33-jarige auto-

mobiliste uit Ede is woensdagmiddag in Hoenderloo gewond geraakt toen zij met haar auto tegen
een boom botste. De vrouw is
naar het ziekenhuis vervoerd.

In de Gelderlander van vrijdag
18 mei staat een foute vermelding in het artikel bij de foto
van dauwtrappers die meedoen
met de Ochtendglorenfietstocht
van het Natuurcentrum Veluwe
in Ede. In het onderschrift staat
als fotograaf Herman Stöver genoemd, maar in werkelijkheid
heeft Tamara Reijers de foto gemaakt.
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Jack Groot voor zijn stadsboerderij aan de Eekmolenweg. foto Herman Stöver
ming in de keuken en de deel,
met muurverwarming is een begin gemaakt, in de kelder staat
een houtgestookte cv en er is een
zonneboiler met twaalf zonnepanelen op het dak. „Het is een
stadsboerderij geworden met een
deel, bedstee en stalraampjes,
maar het comfort van de 21e
eeuw”, vat hij trots samen. Binnenkort installeert hij nog negen
zonnepanelen. Bovendien hoopt
hij dit jaar een aardwarmtepomp
te kunnen aanschaffen om het
huis beter te kunnen verwarmen
dan op gestookt hout alleen.
Groot meldde zich voor Wageningen Klimaatneutraal omdat hij
het een sympathiek project vindt.
„En een mooie gelegenheid om te

kijken hoever ik ben, wat de verbeterpunten zijn en wat ik van anderen kan leren.”
Hij is al zelfvoorzienend wat elektriciteit betreft en verbruikt weinig gas. Helemaal klimaatneutraal
is haalbaar, denkt hij. Groot gaat
zelfs naar de luxe situatie toe dat
hij elektriciteit overhoudt. Aan
Liander terugleveren, dat liever
niet. „Ik heb richting gemeente al
geopperd om een straatlantaarn
te adopteren. Of mijn overcapaciteit te doneren aan een elektronenbank – à la de voedselbank –
voor wie moeilijk de eindjes aan
elkaar kan knopen.”
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Structuurvisie
Het ligt voor de hand bepaalde zaken te regelen in verband met het
bestemmingsplan voor Wageningen. De stadsgracht, Oranje Nassau’s Oord en een meer vriendelijke stad voor mensen die slecht ter
been zijn of zelfs invalide door het
leven moeten.
Stuk voor stuk wel zaken die best
een behoorlijk gat slaan in het Wagenings budget denk ik dan maar.
En natuurlijk is het openen van de
stadsgracht een van de meest belangrijke zaken waar Wageningen
voor staat. Zonder stadsgracht
heeft de stad geen goed aanzicht.
Maar maak je eigen eens echt druk
over zaken die er tot doen. Ik mis
in Wageningen al erg lang de
drang om voor werkgelegenheid
binnen haar grenzen te zorgen.
Het ondernemersklimaat is buitensporig slecht. Veel bedrijvigheid en
de daaraan gekoppelde werk is verdwenen en er komt niets voor terug. Wel zien we alles rondom
Food Valley groter worden, maar
dat brengt geen werk met zich
mee, want geen Wageninger werkt
er.
Waar is de drang naar succes? Haal
bedrijven met het echte werk binnen, die stadsgracht is niet belangrijk. Haal mensen binnen in de ge-

meente zoals Rien Bor. Hij zwerft
met erg veel succes over de hele wereld om zaken te doen voor de Universiteit. Zo’n man of vrouw moet
worden gezocht om bedrijven naar
de stad te halen die WEL werkgelegenheid voor de stad meebrengt.
Werkgelegenheid, dat moet het toverwoord zijn van dit dromerige
college en raad.
En als Wageningen dan toch wensen heeft iets aan de smoel van de
stad te doen, denk dan eens rap na
over het afbraak project van Kirpestein. Je moet je toch kapot schamen dit als college te pikkken? En
hoe zit het met het eeuwige project op de Wageningse Berg. Schiet
ook al niet echt op hè? Leegstand
van winkels in de binnenstad. Kijk
eens naar de droevige troep op de
Industrieweg. Dat noemen ze een
bedrijventerrein. In elke zelfrespecterende gemeente was hier wat
aan gedaan. In Wageningen niet,
want dat zou een positief gevoel
kunnen geven aan de ondernemer.
Kijk ook maar eens naar de Nudestrip. Was ook bijna gewurgd door
het college. Waar echt iedereen inzet op werk in haar stad, laat Wageningen het verdwijnen.
Het motto van de Stadspartij was
toch ook altijd, ‘werk’? Nou, kom
op dan. Kom Wageningen, aan de
slag. De gracht komt nog wel een
keer aan de beurt, eerst zorgen
voor mensen die thuis lopen en
geen zicht hebben op werk. Een gemeente met een visie? Ja, maar
niet in Wageningen.
Jim
via dg.nl

Belastingcontrole

SHOWROOM

Iedereen moet belasting betalen en
als sommige criminelen dat vertikken, moet dat aangepakt worden.
We hebben het wel over gemiddeld 20.000 euro per persoon! Betalen zij niet, dan draait de rest van
de belastingbetalers ervoor op.
Alex, via dg.nl

van de dag
Nationale Nederlanden heeft
3 kantoren. Den Haag, Rotterdam
en
...
Ede
#hetnieuweamsterdam #Ede
@sebpoelen
Kan ik ook bezwaar indienen
tegen het luiden van de kerkklok? RT @RhenenNL: Bezwaarschrift kerk Rhenen tegen koopzondag
@Bazzhen
Enorm bord met regels op de
kermis van Wageningen. Je
mag ook niks meer in dit
land...
@chrisvanswaay
In Bennekom is t leven 1 grote
meditatie cd.
@titiaann
Kikkervisjes gevangen met de
kids van de wekerom, wat waren ze blij met hun nieuwe
huisdieren ? #nunogwel!
@Tessao1
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