
BUURTENERGIE

Voorbeelden buurtinitiatieven



Participatiewaaier*
Opties voor projectparticipatie bij duurzame energieprojecten op land

* Gebaseerd op De Participatiewaaier van o.a. de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), 2019.



Solarpark De Kwekerij

• Initiatief van de gemeente Brockhorst 
en een ontwikkelaar

• 7,1 hectare, 6978 zonnepanelen, 
2 MWp

• Combinatie met biodiversiteit, 
recreatie en educatie 
(omgevingsfonds)

• Openbaar toegankelijk

• Omwonenden vanaf het begin 
betrokken

• Park wordt ingezet voor 
buurtactiviteiten, zoals wandelen, 
buurtfeest, jeugd 
(omwonendenregeling)

• Afname zonnestroom via Qurrent



Zonnepark De Groene Weuste

• Een inwonerinitiatief van Stichting 
Duurzame Energie Wierden–Enter

• 4,5 hectare, 17.920 panelen, 5,5 MWp

• Gebouwd door lokale bedrijven, 
werkzoekenden kregen de kans om 
werkervaring op te doen

• Onderhoud en monitoring door lokale 
partijen

• Door crowdfunding kunnen inwoners
financieel participeren (financiële
deelneming)

• Energie VanOns koopt en verkoopt 
groene stroom. Korting voor inwoners 
(omwonendenregeling) 

• Stichting Duurzame Energie is voor de 
helft eigenaar, na 15 jaar volledig 
eigenaar



Zonnedaken Op Rozen

• Coöperatie Hof van Twente Op 

Rozen

• Meerdere zonnedaken in de 

gemeente, 4 locaties 

gerealiseerd

• Crowdfunding

• Meedenken en meebeslissen 

als lid van de coöperatie (ong. 

225 leden)

• Korting op de energierekening



De ZonneWijde

• Inwonersintiatief op braakliggend stuk 
grond van de gemeente

• 1,8 hectare, ca. 7000 zonnepanelen, 
1,78 MWp

• Crowdfunding door kopen van 
zonnedelen, rendement (4%) jaarlijks 
uitkeren of laten verrekenen met de 
energierekening (financiële 
deelneming). Na 20 jaar investering 
teruggestort

• Ook mogelijk om lid te worden van de 
coöperatie bij 100 zonnedelen

• Er zijn 35 leden (lokaal eigendom)
• Veel vrijwilligers bij het zonnepark, 

zoals verwijderen onkruid en 
zonnepanelen schoonhouden



Zonnepark Klarenbeek

• Initiatief van Prowind, EnergieRijk Voorst, 
Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn

• 20 hectare, 40.000 zonnepanelen, 18,76 
MWp

• 7 hectare ingezet voor natuur, aanleggen 
van poelen, ruimte voor dieren, kruidenrijk 
grasland en diverse soorten planten

• Omwonenden vanaf het begin betrokken

• Mogelijkheid om zondelen te kopen. 
Jaarlijkse uitkering per zondeel (vast 
bedrag aan aflossing plus 3,5% rente over 
de resterende waarde) (financiële 
deelneming)

• Streven naar 50% lokaal eigendom



Kleine windturbines

• Eigen initiatief, vooral 

op boerenerven

• Ashoogte van 15 meter

• Mogelijkheden via 

bestemmingsplan


