Hengelo (Gld) krijgt eerste recreatieve solarpark van
Nederland
Informatieavond voor inwoners op 9 juli
Het plan om een uniek zonnepark te realiseren in plan De Kwekerij in Hengelo (Gld) krijgt
steeds meer vorm. Het is de bedoeling in het gebied, dat 7ha beslaat, een prachtig park te
creëren waar natuur en duurzaamheid hand in hand gaan. Het hoofddoel van het zonnepark
is met 10.000 zonnepanelen duurzame energie op te wekken voor ongeveer zeshonderd
huishoudens. Wat het park uniek in Nederland (en compleet anders dan andere solarvelden)
maakt, is dat er daarnaast volop de gelegenheid is om te recreëren in de natuur en al
wandelend er doorheen innovatieve toepassingen van zonne-energie te ontdekken. Hiermee
kunnen we de vrijgekomen bouwgrond (door het schrappen van een deel van de geplande
nieuwbouwwoningen in verband met de demografische ontwikkelingen) op een voor
Nederland heel bijzondere wijze benutten.
Graag gaan we met omwonenden en geïnteresseerde inwoners over het plan in gesprek.
Hiervoor organiseren we op 9 juli a.s. om 20.00 uur een informatieavond in het
gemeentehuis in Hengelo, waarbij de initiatiefnemers aanwezig zijn en aan de aanwezigen
hun ideeën presenteren. Onder andere vertonen ze een filmpje om een goed beeld te geven.
Natuurlijk is er dan ook volop gelegenheid om vragen te stellen en op het plan te reageren.
Direct aanwonenden zijn persoonlijk voor de bijeenkomst uitgenodigd.
Recreëren in het groen tussen duizenden zonnepanelen
Kunstbomen met bladeren van zonnepanelen, vijvers met drijvende zonnepanelen en het
benutten van de opgewekte zonne-energie voor elektrische auto’s. Alles met veel natuurlijk
groen landschappelijk ingepast in de omgeving. Dit is slechts een greep uit de ideeën die het
zonnepark, dat de naam NLSolarpark De Kwekerij heeft gekregen, de eerste in z’n soort in
Nederland en ook daarbuiten moet maken. Ook een kleine schaapskudde moet z’n plek in
het nieuwe park gaan vinden.
Wethouder Arno Spekschoor: “Dit zonnepark biedt een heel mooi visitekaartje voor Hengelo
en Bronckhorst, omdat het een geheel nieuw concept is waar natuur en energie echt samen
komen. Bovendien levert het werkgelegenheid op. Wat hebben inwoners er concreet aan?
Nou, het wordt een bijzonder gebied om in te recreëren en inwoners kunnen (mede)
eigenaar worden van de productie van de duurzame elektriciteit in het park en deze
elektriciteit ook daadwerkelijk afnemen. Via het solarpark krijgen zij dan (een deel van) hun
eigen energieverbruik in duurzame energie, wat een financieel voordeel oplevert. Over welke
kosten voor een huishouden hierbij komen kijken en wat hun rendement kan zijn, komt meer
informatie tijdens de bijeenkomst op 9 juli. Overigens geldt deze investeringsmogelijkheid
niet alleen voor inwoners van Hengelo, het staat open voor iedereen die geïnteresseerd is”
Unieke samenwerking
In het project werken de volgende partijen samen: de gemeente, IQ-SOLAR.COM, NL
Greenlabel en ECONNETIC. Zij tekenenden vandaag de definitieve
samenwerkingsovereenkomst. De gemeente zet zich in voor duurzaamheid en heeft
uitgesproken in 2030 energieneutraal te willen zijn. Dit project levert hier een bijdrage aan.

De gemeente stelt de gronden tegen een pachtvergoeding beschikbaar (maar investeert
verder niet in het project). NL Green Label, van onder meer Lodewijk Hoekstra van het
programma Eigen huis en Tuin van RTL4, legt zich toe op de landschappelijke inpassing
van het park. IQ-SOLAR.COM treedt op als leverancier van de zonne-energie-installatie.
ECONNETIC neemt de projectontwikkeling op zich en zet zich in om de financiële middelen
aan te trekken. In totaal is naar schatting 4,4 miljoen euro nodig om het project definitief te
kunnen realiseren.
Bestemmingsplan
B en w van Bronckhorst hebben begin mei hun steun aan het plan toegezegd. Om het
zonnepark mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit traject
wordt binnenkort opgestart. Ook met vragen hierover kunnen inwoners tijdens de
informatieavond terecht.
Plangebied
Het plangebied voor het nieuwe solarpark loopt van de Hiddinkdijk aan de noordkant tot de
De Heurne aan de zuidkant, het Vordens voetpad aan de oostkant en nieuwbouwwijk De
Kwekerij aan de westkant in Hengelo.
Website
Voor alle informatie overt het zonneparkproject in Hengelo is na 9 juli een website
beschikbaar: www.nlsolarparkdekwekerij.nl .
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Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie,
tel. (0575) 75 02 50.

