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Noaberschap
Bij Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie
uit Enschede zit Noaberschap al in de werkwijze. Een
duurzame samenleving opbouwen doen we samen.

Door persoonlijke gesprekken te voeren en samen
met een lokale werkgroep en omwonenden is het
plan voor Zonnepark N18 Eeltinkveld vormgegeven.

via Energiecoöperatie Haaksbergen

Lokaal eigenaarschap
Inwoners, organisaties en bedrijven uit de gemeente
Haaksbergen kunnen lid worden van Energiecoöperatie
Haaksbergen en zo meedoen en mede-eigenaar worden
van Zonnepark N18 Eeltinkveld. Hierdoor vloeien
inkomsten deels direct terug naar de lokale samenleving.
Bijvoorbeeld door uitkering van rendement aan leden,
maar ook via bijdragen aan lokale projecten uit de
opbrengst van het zonnepark.

De locatie
Het projectgebied van ca.
5,8 hectare ligt langs de
N18. De laagwaardige
agrarische grond is minder
geschikt voor landbouw.
Zo’n 2,2 hectare wordt
gebruikt voor natuur. Er
komen zo’n 14.000
zonnepanelen die per jaar
ongeveer 5,7 miljoen
kilowattuur opwekken. Dat
is genoeg voor zo’n 1.900
huishoudens.

Meer dan panelen

Werkgroep

Omgevingsfonds

Aan de oostzijde komt een
voedselbosstrook waar fruit
kan worden geplukt door
recreanten, passanten en
omwonenden. En er komt
een bankje met een
informatiebord. Ook wordt
de mogelijkheid voor
plaatsing van een
weerstation verkend.

Op initiatief van de
initiatiefnemers is een
werkgroep ingericht. De
werkgroep bespreekt welke
wensen en vragen er zijn
over het zonnepark. In de
werkgroep zitten twee
direct omwonenden,
vertegenwoordigers van
Buurtschap Brammelo,
Natuur en Milieu
Haaksbergen en
Imkervereniging De
Heidebloem.

De initiatiefnemers geven
15 jaar lang jaarlijks een
deel van de inkomsten van
het zonnepark terug aan de
omgeving. Samen met de
inwoners en de werkgroep
wordt bepaald waar dit
fonds aan wordt besteed.
Hiervoor is al één idee
opgehaald; ondersteuning
AED-netwerk in de
omgeving van het zonnepark.

Biodiversiteit

Oog voor de natuur en landschap
Circa 2,2 hectare (38%) van het plangebied blijft onbedekt
van zonnepanelen. Op die vrij gehouden grond hebben we
speciale aandacht voor de biodiversiteit, natuur en ecologie
en het landschap. Er worden struiken en een landschappelijke
haag met voedselbos geplant. Hierdoor zijn de panelen minder
zichtbaar. Daarnaast worden diverse maatregelen toegepast
om de biodiversiteit te verbeteren. De toepassing van een
bloem– en kruidenrijk grasland zorgt voor het aantrekken
van insecten en vogels.

