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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 Noord 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 Noord. 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

Meer dan panelen

Werkgroep

Omgevingsfonds

Het projectgebied van ca.
13,7 hectare ligt langs de
N18. Zo’n 7,2 hectare wordt
gebruikt voor natuur en
ecologische maatregelen. Er
komen zo’n 29.200
zonnepanelen die per jaar
ongeveer 13,9 miljoen
kilowattuur opwekken. Dat
is genoeg voor zo’n 10% van
het jaarlijkse energiegebruik
in de gemeente
Haaksbergen.

Rondom de
paneelopstelling vindt
landschappelijke inpassing
plaats. Nieuwe landschapselementen zoals een
esrand en (fruit)bomen
zorgen voor versterking
van de biodiversiteit. Door
de toepassing van struweel
(struiken), overhoekjes en
de aanplant van hoogstamfruit wordt bijvoorbeeld
een goede leefomgeving
voor de steenuil gecreëerd.

Op initiatief van de
initiatiefnemers is een
werkgroep ingericht die
bestaat uit vertegenwoordigers van de Wijkraad
Hassinkbrink, de Wijkraad
Zienesch en Wolferink en de
IVN Haaksbergen. In de vier
werkgroep bijeenkomsten
zijn onder andere de
landschappelijke inpassing,
het omgevingsfonds en de
ﬁnanciële participatie
besproken.

De initiatiefnemers geven
15 jaar lang jaarlijks een
deel van de inkomsten van
het zonnepark terug aan de
omgeving. Met inwoners en
de werkgroep wordt
bepaald waar dit fonds aan
wordt besteed. Hiervoor zijn
diverse ideeën opgehaald
als lampen vervangen voor
led-lampen in de openbare
ruimte en speeltoestellen
met aandacht voor
duurzaamheid.

Biodiversiteit

Oog voor de natuur en landschap
Circa 7,2 hectare (53%) van het plangebied blijft onbedekt van zonnepanelen.
Op deze grond hebben we speciale aandacht voor de biodiversiteit, natuur en
ecologie. Nieuwe landschapselementen als een esrand, bomen en beplanting
zorgen voor versterking van de biodiversiteit en een variatie in habitat voor
diverse fauna. Het sortiment wordt samengesteld met de werkgroep, waaronder IVN Haaksbergen. Langs de watergang wordt de beekdalzone ingericht
met bloem- en kruidenrijk grasland, landschappelijke hagen en bomen. Deze
passende natuurlijke inpassing en inrichting sluit aan op de karakteristieke
landschapsstructuur, versterkt het beekdal en maakt het beleefbaar.

