E x t r a z o n v o o r 					
Door Stichting Natuur en Milieu was een stemactie georganiseerd
voor gratis zonnepanelen voor kinderboerderijen. Kinderboerderij
De Goudse Hofsteden uit Gouda is met 2871 stemmen de trotse
winnaar van een set van 10 gratis zonnepanelen. Op de tweede plaats
eindigden De Kooi (Rotterdam) met 2509 stemmen en als derde De Pijp
(Amsterdam) met ruim 1500 stemmen. Elfduizend mensen brachten in
drie weken hun stem uit op de kinderboerderij van hun voorkeur.
Met deze actie willen Natuur & Milieu en de ASN Bank zonne-energie
bij een breed publiek onder de aandacht brengen en kinderboerderijen
een steuntje in de rug geven. ‘Kinderboerderijen spelen een belangrijke
rol bij natuur- en milieueducatie,’ aldus Olof van der Gaag, van Natuur &
Milieu. ‘Met zonnepanelen kunnen kinderboerderijen duurzamer werken,
geven ze het goede voorbeeld aan kinderen en ouders en kunnen ze de
energiekosten fors verminderen.’ Alle kinderboerderijen met een Keurmerk
Kinderboerderijen van Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen
Nederland konden meedoen aan deze wedstrijd.
Sandra Harkes, woordvoerder van De Goudse Hofsteden dankt alle
deelnemers voor de stem op hun kinderboerderij: ‘Fantastisch dat wij
deze prijs hebben gewonnen. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het
vaandel en speelt al jarenlang een rol in ons beleid. Met het plaatsen
van zonnepanelen kunnen we kinderen nog meer betrekken bij nieuwe
vormen van energieopwekking.’
Ook kinderboerderij de Kooi in Rotterdam heeft enthousiast
meegedaan aan de wedstrijd om zonnepanelen te winnen. Bezoekers
werden aangesproken, posters verspreid, e-mails verstuurd, geflyerd,
gefacebooked en getwitterd!
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BRANCHEORGANISATIE:

					 d e k i n d e r b o e r d e r i j e n
Het resultaat was ernaar: de tweede plaats werd
beloond met acht zonnepanelen. En nu liggen niet
alleen die acht zonnepanelen op het dak: er is zelfs een
uitbreiding gekomen, betaald uit een andere hoek. Het
Huurders Platform Lombardijen, een organisatie die zich
bezig houdt met opknappen en verbeteren van de wijk
waarin de Kooi ligt, vond dit zo’n mooi initiatief dat zij
de kosten op zich hebben genomen om nog eens tien
zonnepanelen bij te betalen. En zo liggen er op het dak
van de stal nu 18 panelen in het zonnetje te stralen!
De Kooi is erg verguld met de nieuwe panelen: een
prachtige manier om energie te besparen die er
zonder deze acties niet had gekomen. En een prachtig
voorbeeld voor de bezoekers.

Bij NME en Kinderboerderij de Elzenhoek in Oss werden
in augustus maar liefst 86 zonnepanelen opgeleverd!
Deze kinderboerderij won eerder dit jaar de prijs
voor het meest duurzame bedrijfsgebouw van Oss.
Met onder andere een sedumdak, hergebruik van
materialen, leemverf op de wanden en ecologische
houtwol is het hoofdgebouw De Elzenhoek een mooi
voorbeeld van duurzaam bouwen. De zonnepanelen
moeten voor het grootste deel van de energielevering
van de Elzenhoek zorgen. Via een paneel bij de entree
is precies te zien hoeveel energie de zonnepanelen
opbrengen en hoeveel CO2 uitstoot ze voorkomen.

De prijzen voor de winnende kinderboerderijen worden
door Natuur en Milieu en de ASN Bank ter beschikking
gesteld. De zonnepanelen worden geleverd door
Zondag Solar en voldoen aan strenge duurzaamheidsen kwaliteitseisen van de ASN Bank en Natuur & Milieu.

Ook zonnepanelen in Oss en Ridderkerk
Kinderboerderij de Dierenhof uit Ridderkerk deed
ook mee met de actie, maar wist net niet genoeg
stemmen te behalen. De gemeente besloot toch om
de kinderboerderij te voorzien van zonnepanelen,
maar dan betaald door de gemeente. Dit vanwege
de positieve reacties en animo van inwoners. De
gemeente wil zo ook duurzaamheid uitstralen. In
Ridderkerk worden naar verwachting begin oktober
de zonnepanelen geplaatst.
Het is de bedoeling dat er 20
zonnepanelen komen.
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