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Application Centre for Renewable 

RESources is de volledige naam van 

ACRRES. De Lelystadse 

kennisinstellingen Praktijkonderzoek 

Plant & Omgeving en Animal Sciences 

Group, beide onderdeel van 

Wageningen UR, en Eneco bundelen 

hun krachten in ACRRES. Behalve de 

provincie Flevoland staat ook de 

gemeenteLelystad achter het ACRRES‐

initiatief. 

 

Persbericht, 29 augustus 2011  
 
Tevens persuitnodiging: symposium ‘Sun, ready for the future!’ bij 
ACRRES in Lelystad, donderdag 8 september, 09.00 uur 

Flevolands gedeputeerde Appelman opent ACRRES-Zonneweide 
 

In Lelystad schijnt volgende week sowieso de zon! 
 
Lelystad – Ondanks het slechte weer van de afgelopen weken is de 
toekomst van zonne-energie zonneklaar; door nieuwe initiatieven zijn de 
mogelijk-heden van zonnestroom steeds beter te benutten. Een aantal van 
deze initiatieven komt 8 september a.s. aan de orde op het nationale 
symposium ‘Sun, ready for the future!’ in Lelystad. Tijdens het symposium 
wordt ook de 5000 m2 grote ACRRES-Zonneweide voor test- en 
demonstratiedoeleinden van zonnepanelen geopend. Er is nog een aantal 
plaatsen beschikbaar om het symposium (zie www.zonne-energie-
congres.nl) bij te wonen.  
 
Een van de innovaties die op het symposium aan bod komt is de SolaRoad. 
De SolaRoad is een weg, die ook als zonnepaneel werkt. De combinatie van 
deze twee functies is uniek en maakt het mogelijk om binnen de ruimte die 
we nu toch al voor wegen gebruiken ook nog zonne-energie op te vangen! 
Deze wordt vervolgens omgezet in elektrische energie, die bruikbaar is voor 
uiteenlopende energievragers als wegverlichting, verkeersinstallaties, maar 
ook huishoudens. Een innovatieve oplossing die zorgt voor efficiënter 
ruimtegebruik.  
 
In de afgelopen maanden is ook de bouw van de ACRRES-Zonneweide 
afgerond. ACRRES heeft de zonneweide geïnitieerd om zonne-energie en de 
werking van zonnepanelen toegankelijk te maken 
voor een breder publiek. Op de zonneweide worden 
onder meerdere condities allerlei verschillende 
zonnepanelen getest, gedemonstreerd en met 
elkaar vergeleken. Gedeputeerde Jan Nico 
Appelman van de Provincie Flevoland zal tijdens 
het symposium de zonneweide officieel openen. Op de bedrijvenmarkt kunt 
u terecht met uw vragen of vindt u een partner die u kan helpen bij de 
realisatie van uw plannen. 
 
‘Sun, ready for the future!’ wordt georganiseerd door ACRRES in 
samenwerking met DLG BENELUX. ACRRES, een initiatief van Wageningen 
UR met Eneco als strategisch partner, is initiator van de zonneweide. 
Gedurende het symposium is er ook een bedrijvenmarkt waar u terecht kunt 
met uw vragen of vindt u een partner die u kan helpen bij de realisatie van 
uw plannen. 
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op www.zonne-energie-
congres.nl.  
 




