
Locatiegids 
Energie-excursie



Locaties Energie-excursie
Voorbeelden binnen en buiten de regio

In de RES maken we plannen voor de toekomstige energievoorziening van de Regio Arnhem Nijmegen. 
Hiervoor zetten we in op verschillende vormen van energieopwekking, zoals windturbines en zonnevelden. 
Hier is veel over gesproken, maar hoe ziet dit er in de werkelijkheid nou eigenlijk uit? In deze locatiegids 
Energie-excursie zijn verschillende projecten die representatief zijn voor de plannen van de RES 1.0 te 
vinden, zowel binnen de regio als erbuiten. Van zonnevelden van 40 ha tot de combinatie tussen zon en 
wind. Tevens vindt u de adresgegevens waarmee u zelf een bezoek kunt brengen aan deze projecten. We 
wensen u veel plezier op de excursie!



In nog geen vier jaar tijd hebben inwoners uit Nijmegen en omgeving Windpark Nijmegen-Betuwe 
gerealiseerd. De bouw van het windpark ging in april 2016 van start en in oktober waren de 
molens afgebouwd. Dit windpark is vrijwel volledig in de handen van inwoners, die zijn verenigd in 
Energiecoöperatie WPN. Na een succesvolle wervingscampagne in 2015 hebben 1.013 coöperatieleden 
samen 2 miljoen euro bij elkaar gebracht om het park te realiseren. Dit deden zij door windaandelen te 
kopen voor €250,- per aandeel. Minderjarigen konden met goedkeuring van hun ouder of voogd ook mee 
doen. Daarnaast heeft PPM Oost, de investeringsparij van provincie Gelderland, financieel bijgedragen.

De deelnemers ontvangen redenent over hun investeringen. Daarnaast wordt uit de opbrengst gemiddeld 
zo’n 22.000 euro per jaar beschikbaar gesteld in een Omgevingsfonds. Bewoners en organisaties in de 
woongebieden rondom het windpark kunnen tot 31 december weer aanvragen indienen voor allerlei 
activiteiten en projecten in de tweejaarlijkse subsidieronde.

Windpark Nijmegen-
Betuwe

Realisatie door coöperaties
4
2016
Energiecoöperatie WPN 
Lagerwey L100-2.5 MW
150 meter 
Vermogen van 10 MW. Hiermee kunnen zo’n 7.100 huishoudens van 
stroom worden voorzien - dat zijn ongeveer evenveel huishoudens als 
er in de wijk Nijmegen-Noord zijn.
Te zien vanaf de A15, ten westen van knooppunt Ressen. Via 
bezoekercenstrum de Mussenhut zijn ook rondleidingen beschikbaar, 
zie https://energiecooperatiewpn.nl/rondleiding/

Aantal windturbines:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
Type: 

Totale hoogte (inclusief wieken):
Opwekking:

Zichtlocatie: 

[Foto: Christine Wevers]
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De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap, want onder die windmolens verschijnt 
binnenkort Zonnepark de Grift met ca. 11.000 zonnepanelen. Het combineren van wind- en zonne-energie 
levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de 
energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één 
kabel naar het elektriciteitsnet.

Ook Zonnepark de Grift wordt eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan, door 
donateur te worden van Energiecoöperatie WPN, mee-investeren en profiteren van Nijmeegse zon-
aandelen. 

Zonnepark de Grift 
Combinatie van zon 

en wind (in aanbouw)

11.000
Aanleg in de periode februari tot zomer 2021
Energiecoöperatie WPN 
Vermogen van 4,7 MWP. Hiermee kunnen zo’n 1.250 huishoudens van 
stroom worden voorzien - dat zijn ongeveer evenveel huishoudens als 
hele wijk Randwijk in de gemeente Overbetuwe. 
Te zien vanaf de A15, ten westen van knooppunt Ressen. De aanbouw 
is nog van veel dichterbij te bekijken door af te slaan bij afrit 38 
en via de Rietgaag en Griftdijk naar de Stationsstraat te rijden. Het 
zonnepark bevindt op die weg aan uw linkerhand.

Aantal zonnepanelen:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 Opwekking:

Zichtlocatie: 

[Foto: Energiecoöperatie WPN]
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Tussen de tuinbouwkassen in Lingewaard wordt sinds de zomer van 2018 duurzame energie opgewekt. Het 
zonnepark dient nog steeds als gietwaterbassin, maar wekt nu tegelijkertijd duurzame energie op. Een van 
de extra voordelen is dat er door de zonnepanelen ook nog eens minder water verdampt. Het project is 
tot stand gekomen door een succesvolle crowdfundactie door de inwoners van de gemeente Lingewaard, 
aangevuld met een SDE+ subsidie en een participatiesubsidie van de Provincie Gelderland.

NB: Dit drijvende zonnepark ligt middenin tuindersgebied NEXTgarden. Hier werken ondernemers, 
kennisinstellingen en de overheid samen om de productieketen groener én efficiënter maken. In deze 
omgeving bevinden zich nog veel meer duurzame initiatieven:
• U passeert de in aanbouw zijnde snoeihoutcentrale, wanneer u vanaf de Hedera langs het drijvend 

zonnepark rijdt en bij de rotonde rechtsaf slaat naar de Azalealaan. Hiermee wordt het grootste deel 
van de warmteproductie uit gas vervangen

• U passeert de Groengascentrale en het onderzoeksgebied voor hoge-temperatuuropslag (HTO), 
wanneer u vanaf de Hedera bij de rotonde linksaf slaat naar de Azalealaan.

• U passeert zonneveld Lingewal van maar liefst 19 hectare, wanneer u vanaf de Azalealaan rechtsaf slaat 
naar de Heuvelsestraat.

Drijvend Zonnepark 
Lingewaard-Bergerden

Opwekking op water     
6.150
juni 2018 
LingewaardEnergie  
Vermogen van 1,6 MWP. Hiermee kunnen zo’n 600 huishoudens van 
stroom worden voorzien - dat zijn ongeveer evenveel huishoudens als  
in de wijk Beek West in de gemeente Berg en Dal.  
Te zien vanaf Hedera, Bemmel

Aantal zonnepanelen:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 Opwekking:

Zichtlocatie: 

[Foto: LingewaardEnergie]
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Op het zachtfruitbedrijf van Piet Albers in Babberich zijn boven de frambozenplanten speciale 
zonnepanelen geplaatst. Groenleven, The Greenery en Wageningen Universiteit hebben in de pilotfase 
succesvol geëxperimenteerd met de lichtdoorlatendheid hiervan.

Fruitteler Piet Albers zocht zelf het contact met GroenLeven en wil nu graag alle overkappingen op zijn 
terrein vervangen door zonnepanelen. Dit bijzondere project laat zien dat er bij dubbel gebruik nieuwe 
voordelen ontstaan. Zo wordt het fruit ook nog beter beschemd dan voorheen en hoeven er niet elk jaar 
nieuwe plastic overkappingen worden geplaatst.

Zonnepanelen bij 
Fruitteler Buitenboom                      

Opwekking en zacht fruit
10.250 (3,2 ha) 
2020
GroenLeven
Opbrengst van ca. 2,7 MWp. Hiermee kunnen ruim 1.000 huishoudens 
van stroom worden voorzien -  dat is iets minder dan het totaal aantal 
huishoudens in Babberich (ongeveer 1.300). 
Niet zichtbaar vanaf de weg. Via GroenLeven zijn rondleidingen 
beschikbaar. Stuur hiervoor een mail naar agri-pv@groenleven.nl

[Foto: GroenLeven]

Aantal zonnepanelen:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 Opwekking:

 
Zichtlocatie: 
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Vanaf 1996 zijn er al plannen gemaakt om bij verkeersplein Deil windmolens neer te zetten. Maar het was 
de radarpost in Herwijnen die de aanleg verhinderde. Het windpark werdt mogelijk toen de radarpost in 
2013 verdween. Omdat in de trekperiode veel vogels aanwezig zijn in het gebied is een nieuwe plasdras 
gecreëerd.

Het eigendom van de windturbines is verdeeld over drie partijen. Coöperatie Betuwewind is eigenaar 
van vier molens van het park bij Deil, naast drie iets kleinere molens op het Avri terrein bij Geldermalsen. 
De 900 leden hebben samen 4 miljoen aan spaargeld bijeengebracht en daarnaast is er bij banken een 
aanvullende lening afgesloten. Zij verwachten een rendement van 7 á 8% per jaar over de komende 15 jaar, 
en een bijdrage van 1 miljoen aan de lokale economie door planning, aanleg en beheer én 1 miljoen aan de 
omgeving van de windturbines via een Landschapsfonds. 

Windpark Deil
Opwekking langs snelwegen

en knooppunten

11
Augustus 2020
Pure Energie (2 turbines), Burgerwindcoöperatie/Betuwewind (4 
turbines) en Eurus Energy (5 turbines)
210 meter 
Opbrengst van 0,15 TWh per turbine, dus dit is gezamenlijk 0,165 
TWh. Hiermee kunnen zo’n 45.000 huishoudens van stroom worden 
voorzien. 
Te zien vanaf de A15, bij knooppunt Deil.

Aantal windturbines:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 

Totale hoogte (inclusief wieken):
Opwekking:

Zichtlocatie: 

[Foto: Bert Leenders, De Tielenaar]
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Het zonnepark bevindt zich op terrein van Roosdom Tijhuis. Dit gebied was oorspronkelijk bestemd voor 
de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst. Naast omliggende bedrijven profiteren 
ook specifiek sociale huurders van goedkopere, groene stroom. Daardoor valt hun energierekening jaarlijks 
zo’n 120 euro lager uit. Dit is mogelijk doordat de coöperaties het teveel aan stroom zonder winstoogmerk 
doorverkopen en doordat de gemeente voor de realisatie een lening heeft verstrekt. 

Voor de inpassing van het zonnepark is een landschappelijk ontwerp gemaakt. Rondom het zonnepark is 
een ruiterpad gemaakt met een haag en aan de oostzijde een boomwal. De onderhoudspaden binnen het 
zonnepark worden bloem- en kruidenrijk en er worden maatregelen getroffen om flora en fauna – met 
name de kerkuil – te bevorderen.

Zonnepark Revelhorst
Opwekking nabij industrie

20.504 (8 ha)
December 2020
Revelhorst BV/Sunvest & Coöperatie Zonnestroom Zutphen
Vermogen van 8,2 MWP. Hiermee kunnen zo’n 3.000 huishoudens van 
stroom worden voorzien - dat is bijna 15% van alle huishoudens in de 
gemeente Zutphen. 
Boggelderenk, Zutphen. Als u vanaf Loohorst de Boggelderenk oprijdt, 
kunt u na een paar honderd meter het park recht voor u zien. 

Aantal zonnepanelen:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 Opwekking:

Zichtlocatie: 

[Foto: Allard Harmsen, Solar Magazine]
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Dit park is in hoog tempo aangelegd; het is anderhalf jaar na vergunningverlening al opgeleverd. Om het 
park toegankelijk te maken is er wandelpad om dit park heen aangelegd. Ook is er nadrukkelijk gekeken 
naar koppelkansen met andere opgaven, zoals biodiversiteit. Zo gaan lokale imkers bijenkasten plaatsen op 
het park. Scholen maken kennis met het Zonnepark en krijgen informatie over duurzaamheid. Ook kan het 
zonnepark fungeren als buffer bij zware regenval, iets wat steeds vaker voorkomt. Zodoende levert het park 
ook een bijdrage aan klimaatadaptatie. 

Het is een groot park van 40 hectare en dat heeft ruimtelijke impact. Er is dan ook ook gekeken hoe de 
lokale partijen kunnen participeren. Lokale inwoners kunnen bijvoorbeeld de duurzame energie tegen een 
aantrekkelijk tarief afnemen. Ook wordt een lokale voetbalclub door de projectontwikkelaar gesponsord. 
Zowel de projectontwikkelaar, investeringsmaatschappij en de gemeente hebben intensief samengewerkt 
in een gezamenlijk projectteam.

Zonnepark Adijk
Focus op koppelkansen

120.000 (40 ha) 
2019
SolarEnergyWorks/Obton As
Vermogen van 39,7 MWP. Hiermee kunnen zo’n 10.900 huishoudens 
van stroom worden voorzien - dat is ⅓ van alle huishoudens in Almelo 
en is voldoende om bijna alle huishoudens in Duiven van stroom te 
kunnen voorzien
Aadijk 22, Almelo

[Foto: Daan Sonneveld, Tubantia]

Aantal zonnepanelen:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 Opwekking:

Zichtlocatie: 
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Solarpark de Kwekerij is zowel een zonnepark als een natuurpark. Er zijn onder andere vogels, vlinders en 
insecten te vinden. Bij de realisatie van het park is een stichting opgericht, zonder winstoogmerk en met 
ANBI-status. Zij dragen zorg voor het onderhoud en verdere verfraaiing van het park, en bieden door hun 
rondleidingen educatie over duurzaamheid. In de toekomst willen zij graag meer speel- en recreatieplekken 
creëren in het park, waaronder een kabelbaan voor kinderen. Daarnaast streven zij naar meer bijenkasten, 
vogelkasten en een waterput in het park en zouden ook oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen een 
aanvulling zijn. Het park is dagelijks geopend voor bezoekers

Solarpark de Kwekerij
Focus op ecologische en 
recreatieve ontwikkeling

6.978 (7,1 ha)  
2019
Stiching Solarlandschapspark de Kwekerij
2 miljoen KwH. Dat is genoeg voor ongeveer 2.000 huishoudens.
Stekweg, Hengelo. 
Er zijn rondleidingen beschikbaar, stuur hiervoor een mail naar info@
nlsolarparkdekwekerij.nl

[Foto: SolarPark de Kwekerij]

Aantal zonnepanelen:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
 Opwekking:
Zichtlocatie: 
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Dit park laat zien dat windenergie zich voortdurend verder ontwikkelt. In 2018 zijn de zeventien oude 
windturbines vervangen voor veertien efficiëntere windturbines. Deze vernieuwing heeft het vermogen 
van het onshore windmolenpark bijna verdubbeld van 25,5 MW naar 50,4 MW. Voor dit project op deze 
unieke lokatie is een brede samenwerking aangegaan: Van natuurorganisaties (Stichting Het Zuid-Hollandse 
Landschap en Natuurmonumenten) tot het Havenbedrijf Rotterdam en van gemeenten (Westvoorne en 
Rotterdam) tot twee concurrerende energiebedrijven (Eneco en Vattenfall).

Er wordt via twee fondsen bijgedragen aan het gebied. Met het Leefbaarheidsfonds worden verenigingen, 
scholen en maatschappelijke organisaties financieel ondersteund op het gebied van verduurzaming. Met 
het Natuurfonds wordt geïnvesteerd in de bijzondere natuurgebieden in Westvoorne, om de natuurwaarde 
en natuurbeleving te vergroten. 

NB: Vlakbij staat de de Haliade-X 12 MW, ’s werelds krachtigste windturbine. Hij is 248 meter hoog, heeft 
een vermogen van 12 megawatt en kan daarmee genoeg energie opwekken om 16.000 huishoudens van 
stroom te voorzien.

Windpark Slufterdam
Opwekking naast

natuur en recreatie
14
2018
Vattenfall (8 turbines) & Eneco (6 turbines)
Vestas VII2
210 meter 
Vermogen van 3,6 MWP per turbine, dus dit is gezamenlijk 50,4 
MW aan opgesteld vermogenh. Dat is genoeg voor zo’n 60.000 
huishoudens
Noordzeeboulevard 501, Maasvlakte Rotterdam

Aantal windturbines:
Gerealiseerd in:

Eigendom:
Type: 

Totale hoogte (inclusief wieken):
Opwekking:

Zichtlocatie: 

[Foto: Eneco & Vattenfall]
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