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Zonne-energie voor

De eerste aanmeldingen voor de verkiezing van Groenste Groninger zijn
binnen. Zoals die van Jan Willem
Wennekes uit Groningen en Riemke
Bakker uit Bedum. Ze maken de wereld op hun eigen manier wat groener en dingen mee naar de titel die
in december 5000 euro kan opleveren.
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Zonnepanelen
leveren
meer op
dan
spaargeld

Door Frits Poelman
Groningen De buurt op sleeptouw nemen
en zorgen dat bewoners van de Tuinwijk in
Groningen hun eigen energie opwekken. Dat
is, kort door de bocht, het streven van Jan
Willem Wennekes (33) en zijn buurtgenoten
Margreet Noordhof (41) en Steven Hoekstra
(36). Ze bedachten het project Tuinwijk in
het Zonnetje en geven zelf het goede voorbeeld.
"De zonnepanelen staan sinds een week of
zes bij Steven en mij op het dak. Ze hebben
nu al 20 procent van ons jaarverbruik opgewekt. Geweldig hè?" Wennekes rekent erop
dat hun voorbeeld op grote schaal navolging
krijgt in de wijk met circa 1500 woningen.
Mond-tot-mondreclame moet daarvoor zorgen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun zonneambassadeurs, elke straat heeft er eentje,
voor het gewenste sneeuwbaleffect zorgen.
"We zwengelen het van onderen af aan. Zij
kunnen iedereen vanuit de praktijk informeren."
Noordhof liep voor de muziek uit toen ze
acht jaar geleden zonnepanelen aanschafte.
Ze kan stroomrekeningen laten zien van 12
en 13 euro per jaar. Wennekes en Hoekstra
verwachten niet dat de rekening bij hen zo
ver terugloopt, maar zijn ervan overtuigd dat
de aanschaf uit kan. "Investeren in zonnepanelen loont. Het levert meer op dan spaargeld, maar je moet het bedrag natuurlijk wel
hebben."
Alle begrip dus als niet iedereen meteen
meedoet. Toch rekenen ze erop dat een op de
tien bewoners meedoet. Het zou een geweldig succes zijn. "Deze wijk heeft een niet altijd florissant verleden. Er staan veel sociale
huurwoningen en een deel is verkocht. De
kopers kunnen zelf beslissen wat ze doen,
voor huurders ligt dat technisch en juridisch
wat moeilijker, maar daar komen we samen
met de energiecoöperatie Grunneger Power
wel uit."
De initiatiefnemers van Tuinwijk in het
Zonnetje hebben inmiddels goede contacten
met de drie woningbouwcorporaties in de
wijk (De Huismeesters, Lefier en Patrimonium) en met zorginstelling Lentis die er een
aantal zorgwoningen heeft voor begeleid
wonen. "We hebben ook nog te maken met
een vereniging van eigenaren en een makelaar die woningen beheert. Samenwerking is

¬ De initiatiefnemers van Tuinwijk in
het Zonnetje: Steven Hoekstra, Margreet
Noordhof en Jan Willem Wennekes met
op de achtergrond de eerste zonnepanelen in de Concordiastraat in Groningen.
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dus geboden. Het project is daarom ook een
mooi middel om sociale binding in de wijk te
kweken."
Volgens de initiatiefnemers heeft het project alleen kans van slagen als het voor de
deelnemers financieel interessant is. Maar
niet elk dak ligt gunstig ten opzichte van de
zon en niet iedereen heeft een eigen dak.
"Voor die wijkbewoners willen we in de toekomst zonnevelden aanleggen op plekken
die wel geschikt zijn, op de daken van de flats
bijvoorbeeld", zegt Wennekes. "Het is niet het
eerste wat we kunnen realiseren, maar het
wel onze ambitie om zonne-energie voor iedereen in de wijk mogelijk te maken. Met
zulke velden kun je ook tijdelijke huurders in
de wijk blij maken, zoals de studenten in de
Radijsstraat."
Dat de corporaties enthousiast en daadkrachtig reageren, maakt de kans van slagen
volgens Wennekes groot. "Wat dat betreft
vielen we met de neus in de boter. Zij willen
hier ook iets mee en hoeven nu niet meer te
zoeken naar een plek om te experimenteren.
We zijn er klaar voor. Huurders kunnen bij
ons zien hoe het in de praktijk werkt. De buren geven misschien wat meer vertrouwen
dan zo’n grote instelling."
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Verkiezing
Meer informatie over de verkiezing van de
Groenste Groningen, een initiatief van
gemeente Groningen, provincie, ForumDuurzaam en Dagblad van het Noorden is
te vinden op de website www.groenstegroninger.nl. De verkiezing staat open
voor personen, instellingen en bedrijven
uit de hele provincie. Opgeven kan tot 14
oktober.

iedereen in Tuinwijk

