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Uitkomst themagroep Duurzame energie

Tijdens de thematafel duurzame energie is voornamelijk gekeken naar de initiatieven van bewoners, waar zijn zij nu 
direct bij betrokken en waar willen/kunnen zij mee aan de slag.

Gezamenlijk energie opwekken in buurtschap
In en rond het buurtschap de Oude Nude kan gezamenlijk lokaal duurzame energie worden opgewekt door het 
plaatsen van zonnepanelen op de daken. Gebruik maken van een Postcoderegeling lijkt hiervoor geschikt.
Actiepunten: Michiel Derks/Jan Fidder koppelen aan ValleiEnergie/Het energieloket van de gemeente. (Nieuwe Nu)

Duurzame energie op agrarisch bedrijf
Wouter Schimmel, agrariër aan de Haarwal, is bezig met zon op dak maar wil ook graag onderzoeken of een kleine 
houten windmolen, die veel in Groningen worden gebruikt, een mogelijkheid is om energie op te wekken. In eerste 
instantie voor eigen gebruik misschien later uit te breiden.
Actiepunten: Eerst meten hoeveel wind er ter plekke is en wat zo’n molen gaat opbrengen op deze  locatie in Wagen-
ingen/ contact leggen met weermeetstation van Wageningen-UR
Wouter Schimmel koppelen aan WUR- meetstation (Nieuwe Nu)

Het overkappen van parkeerplaatsen met zonnepanelen van b.v. de Gamma of busremise aan de Havenafweg. 
Ook gebouwen kunnen met een constructie overkapt worden met zonnepanelen (op het Nudepark 1en2 of bij de 
haven)
Actiepunt: Robin Smale (gem. Wag.) gaat de mogelijkheid verkennen (samen met Nieuwe Nu en Rogier v.d. Mast)

Verplichting zonnepanelen op daken?
Kan de gemeente bij nieuwbouw eigenaren verplichten om zonnepanelen op het dak te leggen.
Actiepunt: Rien Bor/Wim Haver inbreng gemeenteraad, Nieuwe Nu communicatie

De 50% eigenaarschap; hoe is dit geregeld bij de vergunningen van de toekomstige zonneparken aan de Afweg en 
de Haarweg?
Actiepunten: Robin Smale (gem. Wag) zoekt uit wat de mogelijkheden zijn, 
Rien Bor en Wim Haver inbreng gemeenteraad, Nieuwe Nu communicatie
        



Uitkomst themagroep Lokaal Voedsel

Er zijn drie initiatieven met een zoekvraag naar grond. 
De Nieuwe Ronde zoekt ca 1.5 ha tuinbouwgrond, het initiatief Heren-burgerboeren zoekt ca 15-20 ha voor een ge-
mengd bedrijf en het initiatief ‘Tiny houses’ zoekt een locatie in combinatie met een voedselbos.
Ook is er een vraag hoe lokale produkten beter gezamenlijk te vermarkten zijn en het kleinschalig landschap te be-
houden is.

Vermarkten lokale produkten en kleinschalige landbouw behouden in het gebied
Er is een duurzame streekmarkt, Wageningen eet duurzaam, iedere zaterdag op het Salverdaplein. Daarnaast is 
er een nieuw initiatief Streekwaar, om lokale producten ook via internet te verkopen https://grebbeveld.nl/stree-
kwaar-lekker-lokaal/
Actiepunten: Janneke Bruil/ Harold Verstegen (contact leggen met het initiatief Streekwaar)
Vraag aan de Nieuwe Nu om lokaal voedsel sterker te agenderen i.v.m. behoud kleinschalig landschap. Dit neemt de 
Nieuwe Nu mee, ook in het toekomstig ontwerp van een raamwerk voor het landschap.

Zoektocht naar grond, kan de Nieuwe Nu daar een rol in spelen? 
Actiepunt: Er zijn veel verschillende grondeigenaren in het gebied. WUR is een grote speler, daarnaast enkele agrar-
iërs. Kleinere percelen zijn in private handen en of een kerkgenootschap (sommige gronden zijn onlangs opnieuw 
verpacht 6-jarige contracten)
De Nieuwe Nu heeft verschillende contacten lopen en onderzoekt op welke wijze zij een makelaarsrol kan vervullen

De initiatieven Nieuwe Ronde en Herenboeren hebben ieder een eigen businessplan. Samenwerking ligt niet direct 
voor de hand.

Tiny Houses in combinatie met een voedselbos e.a. is afhankelijk van het bestemmingsplan. 
De Nieuwe Nu gaat hierover in overleg met gemeente Wageningen 



Uitkomst themagroep versterken biodiversiteit

Buurtbeheer Natuurgebied ’t Pasje, bedrijvenpark Nude
Huidig doel is natuur en waterberging, gericht op een aantal soorten waarvoor compensatie nodig was. Het beheer 
gaat dit jaar naar de gemeente, watergangen naar waterschap. Buurtschap wil beheer op zich nemen.
Wat is nodig:
- Uitwerking en prioritering van ideeën (Verdiepen van water, aanplant besdragende soorten, omvorming naar klein-
schalige akkers, zeldzame akkeronkruiden, weide voor schapen)
- Overeenkomst over buurtbeheer met gemeente
- Goede communicatie met de gemeente, één aanspreekpunt 
Veder uitwerking door: Hanita Zweers, Jan van Harten, Rémon ter Harmsel, Janien van de Greft, Jack Vossen

Biodiversiteit in de Nieuwe Nu
Er kwamen veel ideeën naar voren voor verbeteringen biodiversiteit in het gebied.
- vrijwel  iedereen uit deze groep meldt zich aan om biodiversiteit voor hele Nude uit te werken en kansen te zoeken. 
(oa extra haag/ akkerrand langs klompenpad, Zijdvang ontwikkelen als belangrijke natte verbinding (oa voor grote 
modderkruiper)
- contact leggen met Groen Kortenoord



Uitkomst Themagroep Recreatie

Er waren verschillende initiatieven maar al snel werd duidelijk dat goede wandelpaden de rode draad zijn in het 
gebied en de verschillende initiatieven met elkaar kunnen verbinden.

Routes
Knelpunten zijn
- verbindingen ontbreken, vooral Noord-Zuid
- betonpaden WUR zijn officieel niet toegankelijk (proefvelden en aansprakelijkheid), worden wel gebruikt
- buurtschap Plantenveredeling is nu alleen ontsloten op Law allee
- verkeersveiligheid: voorkomen gebruikersconflicten lopen/fietsen/auto (Haarweg), betere oversteekbaarheid (Law 
Allee) Routes los van autoverkeer (Grebbedijk wordt verbeterd van Blauwe Kamer naar Wageningen; hier komt een 
apart tracé voor lopen/fietsen), 
- verbeteren kanoroutes, kruisen Law allee wordt lastig en stuw naar Rijn is moeilijk te passeren. Wel via Grift en 
Nieuwe Kanaal
- Rijn; watersport op Rijn- gemeente probeert iom RWS jetski te verbieden en snelheid omlaag te krijgen (maar dit is 
lastig)
Uitwerking door; Gerbert, Hans, JoJan, De Nieuwe Nu

Oerspeelplek initiatief Kortenoord, sluit aan op plannen natuurspelen in Kortenoord Noord (MTD)
Buurttuin initiatief Oude Nu (natuurlijke speelplek, ontmoetingsplek en boomgaard). 
Deze twee speelplekken moeten langs een route komen, uitwisseling tussen buurten, aanvullend op elkaar. Geen 
apartje groepjes van maken. 

Afspraak
De hele groep zou graag uitgenodigd worden voor een gezamenlijke wandeling (wat is goed, wat behouden, wat kan 
beter, hoe kunnen we langs de route’s extra (speel)voorzieningen maken)


