Zonnepark Trelliesweg

Project beschrijving Zonnepark Trelliesweg
Ontwikkelaar: 				
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter
Financiering: 				Sunwatt BV, ASN
Participatie: 					
crowdfunding 3-4% vast rendement - laag risico
Ligging: 						
ca. 5 ha ten zuiden van A1 langs Entergraven
Opgesteld vermogen: 			
8,8 MWp - 27.000 panelen oost-west
Opbrengst: 					
7.500.000 kWh/jaar (stroom voor 2500 		
							huishoudens, één grote windmolen)
Natuur: 						verhoging van de biodiversiteit
Landschappelijke inpassing: rondom door begroeiing
Bouwhoogte: 				2 meter
Levensduur: 					25 jaar
Maatschappelijk rendement: inzet werkzoekenden, Soweco, statushouders
Bouw: 						zoveel mogelijk lokale bedrijven
Exploitatie: 					Zonnepark Trelliesweg BV (aandeelhouders
							SDEWE en Sunwatt)

100 m

Zonnepark Trelliesweg gezien vanaf de A1 ter hoogte van de Entergraven
Landschappelijke inpassing: rondom door begroeiing

huidige situatie

situatie zonder begroeiing

situatie landschappelijk ingepast

Het Wierdens Model: Een succesvol concept

Een park van, voor en door Wierden

- Initiatief van inwoners
- Maximaal lokaal profijt
- Maatschappelijk rendement
- Betrokkenheid en draagvlak
- Werk voor lokale bedrijven
- Inzet van werkzoekenden
- en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Slimme financiering
- Crowdfunding na de bouw dus minder risico
- Bijzondere juridische constructie voor de exploitatie
- Dubbel gebruik van de grond door paardenhooi
- Circulaire bouw

De Groene Weuste is in 2018 gebouwd door Stichting Duurzame
Energie Wierden-Enter. Dit zonnepark van 4,5 ha heeft 13.440 panelen
die jaarlijks ongeveer 4 miljoen kWh groene stroom produceren.
Hiermee kunnen 1.300 huishoudens van stroom worden voorzien.
Het volgende zonnepark van SDEWE is gepland aan de Trelliesweg in
Enter. Dit wordt ca. 5 ha en krijgt 27.000 panelen voor 7,5 miljoen kWh
per jaar, voor 2.500 huishoudens. Dit is net zoveel als de opbrengst
van één grote windmolen.
De Wierdense gemeenschap profiteert maximaal van het zonnepark:
- Werk voor 20 lokale bedrijven
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
werkzoekenden leren het vak van “zonneparkbouwer”
- Inwoners participeren met een aantrekkelijk rendement
- Groene stroom met korting voor inwoners
- De opbrengst uit exploitatie blijft in Wierden
Een bijdrage aan een schonere wereld voor de volgende generaties.

Van, voor
en door
Wierden!

Versnelling energietransitie in Overijssel
Wat doet de SDEWE nog meer?
• e-loket van de Provincie Overijssel is 1.000 ha oppervlak aan
Doelstelling
zonnepanelen.
• overstaphulp
• advisering
energiebesparing
Stichting
Duurzame
Energie Wierden-Enter wil meehelpen om
dit• teenergielabel
realiseren. We stellen onze expertise graag ter beschikking.
Het
Wierdens model kan zo bijdragen aan versnelling van de
• zonnepanelen
energietransitie in Overijssel.

Wierden gaat
groen stromen!

Meer informatie kunt u vinden op: www.duurzaamwierdenenter.nl
en www.zonneparkwierden.nl (hier kunt u ook groene stroom uit
Wierden bestellen).

vectorlogo opvragen
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Gildenweg 8A
7641AZ Wierden
0546 - 575165
Gildenweg 8a, 7641 AZ Wierden, 0546 – 72 31 17
www.duurzaamwierdenenter.nl
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Zonnepark De Groene Weuste Wierden-Enter.
www.zonneparkwierden.nl

De Weuste

Voor niets gaat de zon op
Een initiatief van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter.
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Zonneparken van, voor en door Wierden

