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Gras zonnepark De Groene Weuste als veevoer
tijdens droge periode

WIERDEN – Het gras op zonnepark De Groene Weuste in Wierden krijgt een
tweede leven en daarmee is meteen stap gezet om het 'paardenhooiexperiment waarmee vorig jaar de Energypitch van NMO werd gewonnen. De
koeien van hobbyboer Assink aan de Vriezenveenseweg in Wierden hebben al
weken geen vers gras meer, op het zonnepark kon de boer echter komen
maaien.
Wegens de werkzaamheden aan het park kon dit jaar nog niet worden gehooid. Wel is nu
duidelijk dat tussen de zonnepanelen kan worden gemaaid en dat er ook een
opraapwagen kan komen. Bij het ontwerp van het zonnepark is hiermee rekening
gehouden.
Door de gevarieerde begroeiing is de biodiversiteit in dit gebied enorm toegenomen ten
opzichte van de monocultuur van mais in het verleden. Daardoor is dit zonnepark niet
alleen goed voor de energietransitie maar ook voor de insecten en vogelstand. Er is
namelijk ook is er zo volop ruimte voor weidevogels, hazen en andere dieren.
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter heeft inmiddels plannen voor nog enkele
zonneparken in Enter en Wierden. De komst daarvan loopt wat vertraging op, omdat de
gemeenteraad kaders wil scheppen voor de realisatie van zonneparken. Daarmee moet
'wildgroei' voorkomen worden en kwetsbare natuurgebieden of cultuurhistorisch
landschap beschermd worden. Het bestuur van de stichting laat weten dat het
maatschappelijk belang en lokaal eigenaarschap mee moet wegen bij het vaststellen van
de richtlijnen en dat niet alleen beperkende maatregelen ingesteld moeten worden. Dat
zou de komst van toekomstige zonneparken als De Groene Weuste alleen maar
frustreren, aldus het bestuur.

21 juli 2018

Stoere en afwisselende ATB Tour

De tweede Wiezo Nijwald ATB Tour staat voor zaterdag op de rol. De start en finish is op
het Binnenhof in Wierden, waar liefhebbers tussen 8.30 uur en 10.00 uur kunnen starten
voor deze mooie gevarieerde tocht, die naast delen van de vaste ATB-route ook leuke
ontdekkingen biedt, zélfs voor inwoners van Wierden. Een aantal gedeeltes van deze
route zijn normaal niet toegankelijk. Dit is dus een unieke kans om mooie stukjes
Wierden te verkennen op de mountainbike. Daarnaast zijn er leuke elementen ingebouwd
zoals fietsen door cafés, hindernissen in een betonfabriek, fietsen door een stal, manege,
paardenkliniek, winkel en over het zonnepark. Tijdens de tocht worden foto- en
filmopnames gemaakt, zodat men later via social media nog eens kan terugkijken op dit
fantastische evenement.
Deelnemers kunnen kiezen uit een route van veertig of 65 kilometer en voor de jeugd is
er een ‘kids route’ van 25 kilometer uitgezet. Kinderen tot en met veertien jaar mogen
gratis aan dit evenement deelnemen. Dankzij sponsoring van de Rotary Club Wierden
worden zij onderweg op de ijs- enskeelerbaan getrakteerd op een ijsje en gaan ze, na de
finish, naar huis met een medaille en foto.
Als speciale actie zijn er negen mountainbikes beschikbaar voor kinderen in de leeftijd
van elf tot en met veertien jaar. Deze fietsen worden gratis beschikbaar gesteld aan
kinderen die graag een keer willen fietsen op de mountainbike. Voorwaarde is dat zij zich
samen met een volwassen begeleider aanmelden via www.facebook.com/ATB.Wierden.
Ook de begeleider die met het kind mee fietst kan gratis deelnemen aan dit evenement.
Toekenning van de fietsen is op volgorde van aanmelding voor de beschikbare fietsen.
Inschrijving voor deze tocht vindt plaats bij de start, er is geen voorinschrijving (met
uitzondering van de aanmelding voor de kinderfietsen).
De kosten bedragen zeven euro (vijf euro voor NTFU leden). Voor NTFU leden is 'scan &
go' aanwezig voor een snelle doorstroming bij het inschrijven. Er is ook een bewaakte
fietsenstalling aanwezig en na afloop zijn de horecagelegenheden van de Wiezo open
voor een drankje en hapje en kan er worden gedoucht bij sporthal ’n Dikken aan de
Dikkensweg in Wierden. De laatste mededelingen en details zijn te vinden op de reeds
genoemde Facebookpagina.

De organisatie verzoekt deelnemers om zoveel mogelijk met de fiets naar het Binnenhof
te komen. Kom je van ver, parkeer dan de auto op een carpoolplaats, bij de sporthal of
bij het station. Toegang tot het Binnenhof zoveel mogelijk via De Passage en de
Burgemeester Warnaarsstaat, omdat bij de ingang aan de Marktstraat de oldtimers staan
opgesteld voor de Wiezo Classic Tour.
De Wiezo Nijwald ATB Tour wordt georganiseerd door de Stichting ATB Route Wierden,
een samenwerking van de wielerclubs FNK, R3, WCT en serviceclubs Rotary en Lions. De
stichting heeft als doel de ATB-route rondom Wierden te onderhouden, verbeteren en het
gebruik te stimuleren.
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Zonnepark De Groene Weuste: van, voor en door
Wierden

Dankzij zonnepark de Groene Weuste profiteren 1.300 gezinnen in Wierden van lokale
groene energie. Het zonnepark is een lokaal initiatief van Stichting Duurzame Energie
Wierden–Enter. Het is echt een park van, voor en door Wierden en het initiatief laat mooi
zien hoe de opwek van nieuwe energie kansen biedt aan inwoners. Zo werden lokale
bedrijven ingezet bij de bouw van het park en kunnen inwoners profiteren van de
opbrengsten.
Meer informatie over De Groene Weuste vind je op: www.zonneparkwierden.nl

Lokale initiatieven versnellen de
energietransitie
Lokale initiatieven, zoals Zonnepark de Groene Weuste, kunnen zorgen voor
bewustwording en draagvlak bij inwoners en dragen dus bij aan de acceptatie van
grootschalige opwek van duurzame energie. Daardoor zijn ze erg belangrijk binnen het
programma Nieuwe Energie Overijssel.

Ook aan de slag met duurzame energie?
Wil jij ook alleen of samen met je buurt, wijk of dorp collectief aan de slag met duurzame
energie? Wil je weten wat daarbij komt kijken en waar je allemaal rekening mee moet
houden? Of ben je benieuwd hoe anderen dit aangepakt hebben of wat je van hen kan
leren? Het programma Nieuwe Energie Overijssel brengt je graag in contact met
organisaties die kennis en ondersteuning bieden.
Zoals het energieloket van je gemeente, waar ze onafhankelijk advies geven over de
beste energiemaatregelen voor jouw woning. Of de initiatiefmakelaardij Overijssel:
ervaringsdeskundigen die hun kennis, contacten en inzichten van duurzame lokale
energie-initiatieven graag met je delen. Of Buurkracht die buurten helpt met
energiebesparing.
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle organisaties op de pagina Inwoners.
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Een artikel in het blad Energie+ kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt over ons
zonnepark. Hierin wordt mooi weergegeven dat duurzaam en maatschappelijk goed
samengaan.
😀

😀
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Opening zonnepark De Groene Weuste
WIERDEN – Het nieuwe zonnepark De Groene Weuste is officieel geopend op donderdag
24 mei door onder meer burgemeester Robben. Deze fotoserie is verschenen in De
Driehoek van dinsdag 29 mei.
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(v.l.n.r.) Kees van Dorth, Miranda Scheffer en Wil Jacobs

Wierden is trots op burgerinitiatief: het
zonnepark Groene Weuste
WIERDEN - De eerste groene stroom van Wierdens grondgebied is
geleverd, van de duizenden zonnepanelen in een weiland aan de
Vlierdijk. "We zijn er ontzettend trots op."
Ruim twee jaar geleden werd binnen de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter de
kiem gezaaid voor Zonnepark De Groene Weuste. De initiatiefnemers Kees van Dorth, Wil
Jacobs en Miranda Scheffer zijn er trots op dat het is gelukt het park binnen afzienbare
tijd te bouwen. "Je ziet in de regio best veel plannen voor duurzame energie maar de
meeste komen financieel niet van de grond", zegt Jacobs.

Argwaan
Het Wierdense burgerinitiatief slaagde er in de argwaan die er in het begin was, weg te
nemen. "Het bestuurlijk apparaat was bang dat het ons niet zou lukken om het
aanbestedingstraject zelf te doen. Uiteindelijk kregen we van de gemeente twee jaar de
tijd en die deadline hebben we gehaald."

Voldoening
Het heeft de bestuursleden heel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar het geeft
voldoening dat het park sinds 1 maart vol in bedrijf is. Op 24 mei wordt met de officiële
opening een feestje gevierd. "Het voelt nu heel leeg", zegt Scheffer. "We kampen met
afkickverschijnselen." Het meest spannende was het al dan niet binnenhalen van de
Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE) van het rijk. Op tweede kerstdag kwam het
goede nieuws...

Creatief omgegooid
De vertraagde levering van de
zonnepanelen dreigde roet in het eten te
gooien voor de opleveringsdatum. Maar
de planning werd creatief omgegooid.
"We hebben eerst de infrastructuur
(metalen frames, kabels, omvormers
red.) aangebracht en daarna de panelen
geplaatst. Zo bleef de vertraging
beperkt", vertelt Van Dorth. "Maar er
moest nu wel in de winter worden
doorgebuffeld."

“Het voelt nu heel
leeg, we kampen met
afkickverschijnselen”
Miranda Scheffer

Bedrijven uit regio
Als eerste werd een stalen hekwerk van HBA Totaal uit Holten geplaatst, dat moest voor
de verzekering. Zo'n twintig bedrijven uit de regio werden ingeschakeld voor de bouw en
de gemeentelijke kaartenbak met werklozen werd doorgenomen. Het project moest
tenslotte met, door en voor Wierden worden uitgevoerd.

Huiverig
"De wijkcoaches waren eerst huiverig maar uiteindelijk hebben we ongeveer tien mensen
enthousiast gemaakt om hier te werken. Nu vragen ze regelmatig: 'hoe gaat het met ons
park?' Ze voelen zich erg betrokken. Vijf van hen hebben na het werk hier ergens anders
een baan gevonden. Daar word ik persoonlijk erg warm van", zegt Scheffer.

Soweco
Omdat tien werknemers niet genoeg waren voor de bouw van het park, werd de hulp
ingeschakeld van Soweco, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.
Bovendien kregen we hulp van statushouders die de Nederlandse taal nog moesten leren
en hier ondertussen de handen uit de mouwen konden steken. Daar was een tandarts bij,
maar ook een olijfboomkweker. "

Samenwerking
Een voormalig jeugdhonk aan de Vlierdijk doet, na een opknapbeurt door de gemeente,
dienst als vergader- en schaftkeet. Scheffer: "De samenwerking met de gemeente is
goed, dat mag ook wel eens gezegd worden. Er wordt meegedacht. Ook nu zitten we nog
regelmatig om tafel met ambtenaren vanwege ons energieloket en toekomstige
projecten."
Want, een ding is zeker, volgens het drietal: het zonnepark gaat geld opleveren. En dat
moet terugstromen naar de Wierdense bevolking. Daarom wordt een raad van toezicht
ingesteld. "We krijgen vaak de vraag wat we met het geld gaan doen. Daarin willen we
transparant zijn. We hebben serieuze plannen om verder te gaan waarbij eerst Enter aan
de beurt is. Daar zoeken we nu naar een locatie voor een zonnepark", aldus Jacobs.
(verhaal leest door onder foto)

Het zonnepark in Wierden © Lars Smook

Voorbeeldfunctie
Het miljoenenproject heeft vanwege het hoge maatschappelijke rendement volgens het
drietal landelijk een voorbeeldfunctie. "Elders wordt vooral veel gepraat over plannen en
er wordt veel tijd gestoken in het werven van leden. Maar je moet er gewoon met een
klein clubje mee aan de slag gaan, is onze ervaring. We hebben relatief snel gehandeld.
Het succes zit hem in ons team maar ook in een goede hoofdaannemer, lokale bedrijven
en we hebben een grote investeerder gevonden in Sunwatt. Deze biedt een redelijk
rendement en heeft ingestemd met crowdfunding achteraf. En we hebben voor 3,5
miljoen euro aan subsidie binnen gesleept", aldus Scheffer. Van Dorth: "Een project van
4 miljoen zonder overschrijding van de kosten, we draaien breakeven, is best bijzonder."

Succesvol
De ingebruikname van De Groene Weuste bewijst volgens de initiatiefnemers dat een
duurzaam project vanuit de bevolking succesvol kan zijn. "Ze kunnen het echt", grapt
Scheffer. "Het is wel belangrijk mensen goed te informeren over wat je van plan bent.
Daarom hebben we geen weerstand tegen ons project gehad. Als je vertelt en uitlegt
waar je mee bezig bent en waar je tegenaan loopt, zorg je voor draagvlak. En dat heb je
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Zonnepark De Groene Weuste actief; laatste
panelen vorige week geplaatst
WIERDEN – Het einde van de bouw van zonnepark De Groene Weuste in Wierden komt
in zicht. De afgelopen week zijn de laatste panelen in de rekken geschoven en dat ging
gepaard met vreugdekreten van de Sowecomensen.
Zij hebben een grote klus volbracht en verdienen een compliment voor deze prestatie.
Meer dan dertienduizend panelen hebben ze de afgelopen weken uitgepakt en
gemonteerd. Rij voor rij worden de panelen nu aangesloten op het elektriciteitsnet. Met
name de Wierdense installateur Paauwe is hier druk mee. Daarvoor moeten eerst de
optimizers worden aangesloten en aardingen worden aangebracht. Hiervoor hebben zich
nog vier vrijwilligers (gepensioneerde monteurs) gemeld. De komende weken worden
nog alle draden opgebonden onder de tafels. Daarnaast moet nog worden gewacht tot de
vorst uit de grond is om nog wat afrondende werkzaamheden te verrichten. Het werk is
tot nu toe met veel plezier volbracht. Bijna dagelijks trakteerde iemand tijdens de lunch
op braadworst, hamburgers of vissticks en ook ondernemers droegen een steentje bij
met lekkernijen.
Het park is vanaf 1 maart in ieder geval volledig in bedrijf. Vanaf dat moment wordt er
voor geleverde betaald en ontvangt de stichting de SDE-subsidie uit Den Haag. De
officiële opleveringsinspectie is 15 maart. wel nodig."

28 juni 2018

Kees van Dorth, Miranda Scheffer en Wil Jacobs (vanaf links) voor het veld waar het
zonnepark moet verrijzen. © Lenneke Lingmont Fotografie

Zonne-energie voor Wierdense huishoudens
Kim Jansen
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WIERDEN - Een leeg veld in Weuste-Noord, omringd door een groen hek.
Meer is er momenteel nog niet te zien. Toch is het de bedoeling dat daar in
november 13.440 zonnepanelen staan. Daarmee kunnen 1.100 Wierdense
huishoudens worden voorzien van groene stroom. De eerste kabels liggen net in
de grond, maar achter de schermen wordt al twee jaar hard gewerkt.
Het project De Groene Weuste van Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter is een
lokale aangelegenheid. Volgens Miranda Scheffer, Kees van Dorth en Wil Jacobs van de
stichting is het daarom een bijzonder project. Voor Wierdenaren zal opgewekte stroom
een aantrekkelijker tarief krijgen. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd door
lokale partijen.

Maatschappelijk rendement
Miranda Scheffer: "Drie lokale installatiebedrijven zorgen voor de aansluitingen. Het zijn
concurrenten, maar ze werken wel samen aan ons project. Heel mooi om te zien." Ook
probeert de stichting personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het project te
betrekken. Scheffer: "Het levert maatschappelijk rendement op, het staat met, door en
voor Wierden."

Iedere inwoner van Wierden kan vanaf midden juli investeren in het zonnepark vanaf een
bedrag van 450 euro. Dat kan voor een looptijd van 5, 10 of 15 jaar, het
rentepercentage is zo'n 3 procent. Kees van Dorth: "Het geld hoeft overigens pas
overgeschreven te worden als het park klaar is." De stichting heeft verschillende
subsidies binnen weten te slepen, zowel landelijk als provinciaal. "Aangezien er ook een
particuliere investeerder is zijn we niet meer afhankelijk van de crowdfunding", zegt Wil
Jacobs. Vanwege deze externe investering zijn de stichting en de gemeente Wierden zelf
nog geen geld kwijt.

Nog maar het begin
Op het stuk grond komt ongeveer 2 hectare vol te staan met zonnepanelen. "Het moet
duidelijk worden dat de energie niet meer van onder de grond komt, maar van boven de
grond", aldus Van Dorth. Volgens hem is dit nog maar het begin. In 2020 moet minstens
20 procent van de energie duurzaam worden opgewekt.
"Onze missie is om andere projecten in Overijssel te begeleiden en versnellen. In 90
procent van de gevallen lukt het niet om de financiering rond te krijgen. Wij horen
gelukkig bij die andere 10 procent. Het lijkt heel wat, die 1.100 huishoudens, maar het
gaat maar om 0,65 procent van het totale energie-gebruik van Wierden. We moeten
bewustwording creëren." Jacobs: "We willen onze expertise dan ook beschikbaar stellen.
Nederland loopt achter wat betreft duurzame energie, maar Overijssel loopt wel voor op
de rest van het land. Er is daarom veel belangstelling voor dit project in Wierden."

Toekomstplannen
De stichting heeft nog grote plannen, een educatief programma ontwikkelen
bijvoorbeeld. Scheffer: "Soms knijp ik mezelf in de arm, is dit allemaal wel waar?" Van
Dorth: "Misschien kunnen we in de toekomst zelfs wel zelfvoorzienend zijn. We kunnen
een eind komen. We gaan geld investeren, maar ook winst genereren. Er gaan straks
tonnen naar de gemeenschap Wierden."
Op 6 en 11 juli houdt de stichting informatieavonden in Het Anker.

Wierden realiseert in twee jaar tijd zonnepark
van bijna vijf hectare
Twee jaar lang is er met man en macht gewerkt om zonnepark De Groene Weuste in
Wierden te realiseren. Het park heeft een oppervlakte van 4,7 hectare en is bijna klaar.

vrijdag 2 maart 2018

Twee jaar lang is er met man en macht gewerkt om zonnepark De Groene
Weuste in Wierden te realiseren. Het park heeft een oppervlakte van 4,7
hectare en is bijna klaar.
"Zo snel, dat is nog nooit eerder vertoond", vertelde Kees van Dorth, projectleider van
het zonnepark, al eerder. "Er zijn ook parken waar vier, vijf jaar over gedaan wordt."

Lokale inzet
Het park is gebouwd door lokale bedrijven met inzet van werkzoekenden uit de
gemeente, statushouders die nog aan het inburgeren zijn en mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
"Het is dus echt een lokaal gebeuren en dat is erg bijzonder", vertelt van Dorth. "Het
geld dat we aan dit park uitgeven, blijft ook echt hier."

Paardenhooi en brandhout
Op alle vlakken wordt zo 'groen' mogelijk gedacht. "Het gras dat tussen de zonnepanelen
groeit, wordt in de zomer gehooid." De pallets waar de panelen op werden vervoerd zijn
op weggeefpagina's op Facebook geplaatst.
"Ik ken mensen die hun kamer ermee betimmeren of het als brandhout gebruiken",
vertelt de projectleider.

Trots
De projectleider kijkt positief terug op de afgelopen twee jaar: "De organisatie bestaat
enkel uit lokale vrijwilligers en het geeft een kick om te zien dat we dit bereikt hebben in
twee jaar tijd." Ook kijkt Van Dorth al stiekem naar de toekomst: "Over twee jaar hopen
we nog een park te hebben."
Aankomende week wordt de laatste hand gelegd aan het park. Daarna zal het park ook
daadwerkelijk stroom gaan leveren.

28 februari 2018

De verwachting is dat het park op donderdag 1 maart volledig in bedrijf is. Foto: Jan Sasbrink.
(Foto: Jan Sasbrink)

Het zonnepark is bijna klaar
Onlangs zijn de laatste panelen in de rekken geschoven. "Dat ging gepaard met
vreugdekreten van de mensen van Soweco," vertelt een woordvoerder. "Zij
hebben een grote klus volbracht en verdienen een compliment voor deze
prestatie."
"Meer dan dertienduizend panelen hebben ze de afgelopen weken uitgepakt en
gemonteerd. De sfeer zit er goed in. Bijna dagelijks trakteert iemand tijdens de lunch op
braadworst, hamburgers of vissticks. Van B&W Energy kwamen de saucijzenbroodjes en
ook de firma Bolscher uit Enter liet zich niet onbetuigd en sponsorde ons met
erwtensoep."Rij voor rij worden de panelen nu aangesloten op het elektriciteitsnet. "Met
name de Wierdense installateur Paauwe is hier druk mee," vertelt de woordvoerder.
"Daarvoor moeten eerst de optimizers worden aangesloten en aardingen worden
aangebracht. Hiervoor hebben zich nog vier vrijwilligers gemeld."
De komende weken worden nog alle draden opgebonden onder de tafels. "Ook moeten
we wachten tot de vorst uit de grond is om nog wat afrondende werkzaamheden te
verrichten," aldus de woordvoerder.
"We gaan ervan uit dat het park op donderdag 1 maart volledig in bedrijf is. Vanaf dat
moment krijgen we betaald voor de geleverde stroom en ontvangen we de SDE-subsidie
uit Den Haag. Op donderdag 15 maart vindt de opleveringsinspectie plaats."

november 2017

13 oktober 2017

Burgemeester Henk Robben onthult het infobord voor De Groene Weuste en zet de
winnaressen van de kweekwedstrijd in het zonnetje. © Lenneke Lingmont Fotografie

Groene Weuste in Wierden is geweldig voorbeeld
WIERDEN - Hoog bezoek voor zonnepark De Groene Weuste vrijdagmiddag.
De commissaris van de Koning Ank Bijleveld en alle burgemeesters van
Overijssel kwamen vrijdag op bezoek. Stichting Duurzame Energie Wierden
Enter is er apetrots op.

Benthe Bronkhorst 14 oktober 2017
Ondanks zoveel hoogwaardigheidsbekleders is er geen gigantisch feest op poten gezet.
Het stichtingsbestuur achter het zonnepanelenpark heeft de bezichting bewust klein
gehouden. Onder toeziend oog van de burgemeestersclub is het informatiebord onthuld.
Tevens zijn vier jongedames in het zonnetje gezet door de Wierdense burgervader Henk
Robben. De meiden behaalden de beste resultaten bij de wedstrijd 'wie kweekt de
grootste zonnebloem'. Een mooi moment voor Quinty Reinderink, die een zonnebloem
van 4,15 meter kweekte, Jorieke Spijker, Ninthe Harbers en Jalinde Klopman.
Na de onthulling van het informatiebord namen alle aanwezigen een kijkje op het
zonnepark zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe het er nu voorstaat. De
initiatiefnemers vertrokken vervolgens samen met de burgemeester en de commissaris

van de Koning naar De Welle voor verdere informatievoorziening. "Natuurlijk wilden we
onze ideeën in volle kracht uitdragen", zegt Miranda Scheffer van de Stichting Duurzame
Energie Wierden-Enter. "We hopen andere gemeenten te inspireren met het
burgerinitiatief dat wij hier hebben neergezet."
Volgens Scheffer is de kracht van het initiatief dat het allemaal lokaal gerealiseerd is.
"Het begon natuurlijk als burgerinitiatief en de gemeente heeft ons geweldig gesteund en
geholpen." Iedereen die meewerkt aan het opzetten van het zonnepark komt uit Wierden
en de omliggende plaatsen.

Aandacht
"We hopen met de aandacht die we krijgen meer burgers te inspireren om iets, het liefst
duurzaam, op te zetten." Daar gaat het volgens Scheffer allemaal om. Dat grote
projecten prima lokaal opgezet kunnen worden, want dat heeft grote voordelen. "We
hebben allemaal mensen uit de omgeving aan het werk, ook mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt."
Wat Scheffer vaak opvalt, is dat mensen ervan uitgaan dat de politiek alles wel regelt.
"Zo werkt dat dus niet. Als je iets wilt, kun je dat ook zelf proberen. Dat de gemeente
ons heeft geholpen is geweldig."
Zij hoopt dat de stichting de burgemeesters geïnspireerd heeft om dit soort initiatieven in
hun gemeente te promoten. "Het is goed voor de samenwerking als iets vanuit de
mensen zelf komt. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is voor andere gemeenten."
Volgens Scheffer is het ook financieel mooi voor de gemeente. "Als het door een
commercieel bedrijf wordt opgezet, komen er vaak mensen werken van buiten de regio,
soms zelfs uit het buitenland. Als zij dat geld uitgeven gebeurt dat niet in de regio. Nu
blijft dat geld hier", legt ze uit. "Daarnaast zijn er ook mensen ingezet die anders geen
werk hadden gehad."
Op het gebied van marketing en promotie heeft de stichting niet veel gedaan. "Dat heeft
eigenlijk een simpele reden, het was heel erg duur", legt Scheffer uit. "Het was voor
iedereen die meewerkte het eerste echt grote project dat we opzetten, en we liepen
tegen een aantal dingen aan." Een van die dingen was de kostenpost marketing, die ze
niet te groot wilden maken. "We zijn natuurlijk hartstikke trots dat we dit al bereikt
hebben en ik hoop dat het nog veel mooier wordt."

Hergebruik
Mocht dat niet het geval zijn kan de grond worden hergebruikt. "De zonnepanelen
kunnen als het moet weer worden weggehaald en dan is de grond prima te gebruiken
voor landbouw. Wat dat betreft is het plan dubbel duurzaam."

5 september 2017

Foto: Wierden

Crowdfunding zonnepark in korte tijd geslaagd
12 juli 2017

WIERDEN - Op 6 en 11 juli zijn in het Anker twee informatieavonden
geweest die boven verwachting werden bezocht. Inwoners van de
gemeente Wierden kregen alles te horen over het zonnepark De Groene
Weuste dat binnenkort wordt gebouwd.
Met name het overstappen op groene stroom van dit zonnepark en crowd funden
kwamen aan bod. Naast de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen. Die
gingen met name over het risico om financieel deel te nemen. Dit risico is uitgebreid
onderzocht door de bank en de crowdfundorganisatie en heeft geleid tot een mooie
beoordeling B: een zeer laag risico.
Binnen enkele dagen is inmiddels het doelbedrag van 3 ton gehaald en zelfs overtekend.
Zoals al op de website was te lezen zullen alle kleine bedragen worden geaccepteerd en
de aangeboden grote bedragen gedeeltelijk. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te
geven deel te nemen aan deze crowd fund blijft het nog tot 24 juli mogelijk om met
kleine bedragen (tot € 5000) in te schrijven.
Inmiddels kunt u via de website zonneparkwierden.nl overstappen op groene stroom van
De Groene Weuste via energieleverancier Qurrent. Als u zich nu inschrijft krijgt u per 1
november stroom uit Wierden. Als het contract bij uw huidige leverancier later afloopt
krijgt u aansluitend daarop de Wierdense stroom. Om het extra aantrekkelijk te maken
krijgt u bij overstappen een welkomstkorting van Stichting Duurzame Energie van € 35
tot € 120 (afhankelijk van de looptijd van uw nieuwe contract). Die korting staat nog niet
bij het maandbedrag vermeld wat u aan Qurrent gaat betalen. Ook krijgt u van Qurrent
een of twee windtegoeden ter waarde van € 55. Naarmate u langer klant blijft kunt u
meer korting verwachten uit de opbrengst van dit Wierdense zonnepark.
Deze aanbiedingen gelden alleen voor inwoners van de gemeente Wierden, dus ook voor
Enter en alleen als u overstapt via de website van het zonnepark.

Zonnepark Wierden krijgt een ASN-krediet van
3,4 miljoen
4 juli 2017

Accountmanager van de ASN Bank overhandigt een boeket aan de secretaris van Zonnepark Wierden, Helga Sasbrink.
Sasbrink ondertekent voor 3,4 miljoen!

WIERDEN - ASN Groenprojectenfonds verleent een krediet van 3,4 miljoen euro
voor de bouw van Zonnepark De Groene Weuste. Een belangrijke mijlpaal voor
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter. De kredietovereenkomst getekend
ia op 27 juni bij de notaris in Den Haag ondertekend.

Financiering rond
Hiermee is de financiering van het zonnepark rond en kan daadwerkelijk met de bouw
worden begonnen. De financial close is met name tot stand gekomen door inzet van
Willem de Lint van Sunwatt BV. Door inbreng van het Eigen Vermogen voor De Groene
Weuste BV en door goed onderhandelen is er een gunstige rente voor een periode van
vijftien jaar gerealiseerd.
Het door Sunwatt ingebrachte geld is inmiddels gebruikt om de aanloopkosten te betalen
en de aanbetalingen voor de bestelde materialen. Sunwatt investeert in duurzame
projecten om bij te dragen aan een schonere wereld voor onze kinderen en
kleinkinderen. Met Sunwatt is afgesproken dat hun aandeel kan worden terug gebracht
met 300.000 euro die beschikbaar komt voor crowdfunding.

Mee profiteren
Doelstelling van de Stichting is om bewoners van de gemeente Wierden gelegenheid te
geven om te participeren en zo mee te profiteren van het zonnepark. Zij kunnen geld
uitlenen voor een periode van 5, 10 of 15 jaar en ontvangen dan een rente van
respectievelijk 3%, 3,5% en 4%. Ook is er een mogelijkheid om ten gunste van
(klein)kinderen een lening af te sluiten. Zij ontvangen 3,5% rente over rente. Het

opgebouwde kapitaal wordt dan uitgekeerd als het kind 18 jaar wordt. De uitvoering van
de crowdfunding is in handen gegeven van Greencrowd.

Infoavonden
Op 6 en 11 juli zijn er informatieavonden in het Anker over de crowdfunding en over de
verkoop van Wierdens groene stroom via energiebedrijf Qurrent. De aanvang is 19.30
uur.
Uitgebreide informatie over de crowdfunding en de stroomverkoop is te vinden op de
website
www.zonneparkwierden.nl

6 april 2017

14.400 van deze joekels komen er op het zonnepark op Weuste-Noord.

Overeenkomst over bouwgrond zonnepark
Wierden getekend
WIERDEN - Het zonnepark De Groene Weuste is weer een stap dichterbij.
De gemeente Wierden heeft besloten de grond op industrieterrein Weuste-Noord in
erfpacht uit te geven aan de initiatiefnemers achter het zonnepanelenpark. De erfpacht
duurt in eerste instantie 25 jaar.
Donderdagmiddag is de overeenkomst tussen de gemeente Wierden, de Stichting
Duurzame Energie Wierden Enter en Sunwatt BV getekend. De eerste werkzaamheden
voor 14.400 zonnepanelen tellende park zijn inmiddels begonnen. De stichting meldde
onlangs dat de grond is omgeploegd.

Wim Boom en Kees van Dorth van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter.
Christian van der Meij

Zonnepark Wierden krijgt subsidie
WIERDEN - Het zonnepanelenpark op bedrijventerrein Weuste-Noord in
Wierden gaat er zo goed als zeker komen.
27 december 2016

De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter heeft een grote stap gezet door een
subsidie van ongeveer 4 miljoen euro van het rijk binnen te halen. Dit bedrag komt uit
de pot Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), speciaal bedoeld voor initiatieven
zoals het zonnepark. Het is niet de eerste keer dat het Wierdense plan wordt beloond,
want onlangs won de stichting de Energy Pitch Prijs van Natuur en Milieu Overijssel voor
het zonnepark. De prijs was een geldbedrag van tienduizend euro.

15.000 panelen
Het stichtingsbestuur hoopt in het voorjaar van 2017 te kunnen beginnen met de aanleg
van het circa vijftienduizend panelen tellende park. De bestuursleden Wim Boom en Kees
van Dorth lieten eerder al weten het werk zoveel door lokale bedrijven te laten uitvoeren.
Zonnepark De Groene Weuste moet duizend huishoudens in de gemeente Wierden van
stroom gaan voorzien. Een mooie opsteker voor Wierden, want de lokale politiek worstelt
al enige tijd om de opwekking van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen op te
krikken.
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Nieuwe mijlpaal Duurzame Energie Wierden
Enter: investeerder De Lint
10 februari 2017

WIERDEN - Stichting Duurzame Energie Wierden Enter heeft een investeerder:
Willem de Lint.
Willem de Lint startte enkele jaren na zijn studie bos- en natuurbeheer in Wageningen
(daarvoor had hij nog de studie technische bedrijfskunde in Rijswijk gedaan) in 2005
gestart met de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI).
"De missie van WBI is "bouwen aan een duurzame leefomgeving". Het belang van een
gezond milieu, een robuust landschap waar mens en natuur in harmonie samenleven en
een samenleving met een eerlijke verdeling van lasten en lusten, dat is waar we naar
streven om na te laten voor onze kinderen. Ik voel me niet alleen moreel verplicht om
hier aan mee te helpen, het geeft me ook veel energie. Ik word zeer enthousiast als ik
mee mag helpen aan projecten waar zo veel mogelijk waarden op lange termijn
gecreëerd worden (financieel, landschappelijk en sociaal) voor de bewoners en
belanghebbenden. De Groene Weuste past daar perfect bij", aldus De Lint in de
nieuwsbrief van Duurzaam Wierden Enter.
"WBI en haar dochteronderneming Sunwatt hebben de afgelopen 11 jaar meerdere
windparken en zonne PV parken helpen realiseren in Nederland en daarbuiten. Gelukkig
ziet eindelijk ook de Nederlandse overheid steeds meer het belang om snel over te
schakelen naar duurzaam. Als gevolg daarvan heb ik vorig jaar de familie Koenders
mogen helpen met een erg bijzonder project in de Achterhoek. Een zonne PV park van
2MWp (7000 zonnepanelen) waar tegelijk een groenpark wordt aangelegd met
wateropvangbekkens, natuurlijke vegetatie en speel en wandelmogelijkheden voor de
bewoners van Hengelo (Gld). Een multifunctioneel zonnepark
(http://nlsolarparkdekwekerij.nl/) en nu nog uniek in de wereld.
Sinds eind vorig jaar heb ik Kees, Wim, Miranda en Wil van Stichting Duurzame Energie
Wierden Enter leren kennen. Project De Groene Weuste van 4 MWp is in zijn opzet ook

heel bijzonder daar zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale en regionale
bedrijven en werkgelegenheid en ook burgers en participanten uit de omgeving financieel
en anderszins worden betrokken zowel tijdens de bouw als gedurende de exploitatie. Ik
voel me zeer vereerd dat ik samen met de mensen achter SDEWE mag meewerken aan
het opzetten en realiseren van dit bijzondere project welke als voorbeeld zal dienen voor
de vele duurzame energieprojecten die gezaaid gaan worden in de provincie Overijssel en
daarbuiten natuurlijk. Ik heb erg veel zin in de komende maanden!"
Het bestuur van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter voerde de afgelopen
oriënterende gesprekken gevoerd met Willem. "Voor ons is het van groot belang dat we
met iemand in zee gaan die op dezelfde golflengte zit en waar we voldoende vertrouwen
in hebben. Het is de bedoeling dat er nu een overeenkomst komt waarin wordt
vastgelegd hoe onze stichting en Sunwatt met elkaar in dit project gaan samenwerken en
welke juridische structuur daarbij gekozen wordt.
Afgelopen donderdag 26 januari, hebben we met het tekenen van een
intentieovereenkomst bekrachtigd dat we deze samenwerking willen aangaan."

December 2017
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De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter heeft gisteravond de Energy Pitch Overijssel 2016
gewonnen. Bron/foto: RTV Oost

Stichting Duurzame Energie Wierden wint Energy
Pitch Overijssel met idee voor zonnepark
2 december 2016

WIERDEN - De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter heeft gisteravond de
Energy Pitch Overijssel 2016 gewonnen.
Namens de stichting hield Miranda Scheffer een vlammend betoog voor de aanleg van
een zonnepark in Wierden.
De Energy Pitch werd voor de vijfde keer gehouden. Lokale energie-initiatieven uit de
provincie zijn uitgedaagd om met ideeën te komen voor lokale energieprojecten die een
maatschappelijke bijdrage leveren. Naast Wierden werden ook projecten uit Bathmen,
Hengelo en Mariënheem gepresenteerd.

Elke deelnemer kreeg vijf minuten de tijd om het project te presenteren. Vervolgens
kregen de driekoppige jury en het publiek in de zaal van het Kulturhus in Borne tien
minuten om vragen te stellen.
Miranda Scheffer sprong een gat in de lucht toen jury-voorzitter Matthijs Nijboer van
Natuur en Milieu Overijssel het project uit Wierden tot winnaar uitriep. Ze had de zaal
uitgelegd wat de plannen zijn in Wierden. Er moet een zonnepark komen met ruim
veertienduizend zonnepanelen. Dat moet gerealiseerd worden met mensen en
ondernemers uit de gemeente Wierden, maar ook daarbuiten.
Het winnende project is beloond met 10.000 euro. Dat geld moet besteed worden aan
het gepresenteerde project en volgens Miranda gaat dat helemaal goed komen.
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