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Doelstelling Energie uit Zon ruimschoots gehaald

‘Zonne-energie maakt veel 
enthousiasme los’
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Steeds meer mensen en bedrijven in de regio lopen warm voor zonne-energie. Het is een belangrijk resultaat 
van het project Energie uit Zon. Doelstelling van het project was in amper twee jaar tijd het vermogen aan 
zonnestroom in de regio met 6900 kWp te laten groeien. Met een toename van meer dan 9202 kWp is dat 
doel ruimschoots gehaald. 

“De cijfers geven aan wat er aan zonnepane-
len in de regio is bijgekomen”, zegt Rogier 
Coenraads, projectleider van de Stichting 
Zonne-energie Wageningen, die ook het regi-
onale project Energie uit Zon heeft begeleid. 
“Maar het project heeft ook veel enthou-
siasme voor zonne-energie losgemaakt.” 
Door advies te geven zijn particulieren en 
bedrijven gestimuleerd om in zonne-energie 
te investeren. “Het helpt enorm als mensen 
zien hoe het werkt en wat het oplevert.”

Sinds enige tijd leveren vijftig zonnepanelen 
energie aan de Hoevelakense korfbalver-
eniging Telstar. Dat helpt niet alleen de 
sportvereniging vooruit, het draagt wezenlijk 
bij aan de snelle toename van zonne-energie 
in de FoodValley regio. “Onze leden waren 
meteen enthousiast”, zegt Wout Veldhuizen, 
voorzitter van Telstar. De korfbalvereniging 
heeft leden betrokken bij de investering 

in de zonnepanelen door het uitgeven van 
zondelen, leningen die uiterlijk na vijf jaar 
worden terugbetaald. “Veel mensen kregen 
door ons project zelf belangstelling voor 
zonne-energie”, weet Veldhuizen, die thuis 
inmiddels ook zonnepanelen heeft geplaatst. 
“Je ziet de meter terugdraaien, dat geeft een 
kick.”

Korfbalvereniging Telstar is een mooi 
voorbeeld van het groeiende enthousiasme 
voor zonne-energie in de regio. Het project 
Energie uit Zon richtte zich op verschillende 
doelgroepen, zoals bedrijven, particulieren, 
overheden en verenigingen van eigenaren. 
Voor bewoners zijn bijeenkomsten georgani-
seerd met workshops, bedrijven zijn één op 
één benaderd. Uiteindelijk zijn in de zeven 
deelnemende FoodValley gemeenten tiental-
len projecten uitgevoerd. 
De toename van zonnestroom is niet de enige 

maatschappelijke winst die Energie uit Zon 
heeft opgeleverd. “Zonne-energie opwekken 
kun je ook met een groep mensen samen 
doen”, verwijst Coenraads naar de verschil-
lende coöperaties die zijn opgericht. Er is 
veel animo voor gezamenlijke projecten. Zo 
de coöperatie ValleiEnergie in Ede een zon-
nestroomproject gerealiseerd en stelde onder-
zoeksinstituut Marin in Wageningen het dak 
beschikbaar aan burgers voor een collectief 
zonne-energiesysteem. 

Het project Energie uit Zon is een mooie 
stimulans voor duurzaam energiegebruik, 
zo stelt Coenraads. “Zonne-energie is een 
goede keuze voor de toekomst, waarin ons 
energiesysteem radicaal zal veranderen”, blikt 
hij vooruit. “En daarnaast past het natuurlijk 
heel goed bij de groene uitstraling van de 
regio.”  n

https://www.youtube.com/watch?v=ym04QzdjAOE

