
Initiatiefplan zonnepark Bijsterhuizen

Een initiatief van Wind in Wijchen
(in samenwerking Wiek-II)
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Vooraf: Wind in Wijchen en Wiek-II hebben een traditie om in projecten op een 
goede manier met de buurt en omgeving om te gaan. Zonnepark Bijsterhuizen willen 
we in overleg met buurtbewoners en andere betrokkenen ontwerpen, ontwikkelen en 
realiseren. Daarbij vinden we het belangrijk in de directe omgeving geen onrust te 
veroorzaken en geen valse verwachtingen te wekken. Het plan voor Zonnepark 
Bijsterhuizen is een aanzet voor een nieuw energielandschap. Het bevat de 
elementen die we belangrijk vinden. Met nadruk geven we aan dat we het plan 
verder uitwerken samen met belanghebbenden. Denk hierbij aan direct 
omwonenden, gemeente, ZLTO, natuurverenigingen, ecologen, de 
(energie)coöperaties, leefbaarheidsverenigingen, de grondeigenaar en Burgers geven 
Energie. Een samen met de omgeving vormgegeven plan dat op alle aspecten hoog 
scoort is ons kenmerk, onze signatuur. We realiseren een project waar we met z’n 
allen trots op zijn. 
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I. Een nieuw energielandschap in Wijchen
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We zijn onderweg. Onderweg naar een nieuwe energievoorziening in de regio Arnhem-
Nijmegen en een verduurzaming van de gemeente Wijchen. Niet met wind of zon, 
maar met wind én zon. We pakken dit aan met de mensen en bedrijven van hier. Een 
nieuw ruimtelijk, technisch, sociaal en economisch landschap. Wind in Wijchen en 
Wiek-II zijn er klaar voor. 
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II. Inleidende samenvatting
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Wind in Wijchen BV (WiW) is een vennootschap van lokale ondernemers die 
samenwerkt met Stichting Wiek-II. Sinds 2014 werkt WiW aan een windpark bij 
Bijsterhuizen dat in lijn is met de Gedragscode Windenergie. WiW ziet in de visie 
zonne-energie een grote kans om een volgende stap te zetten. Een stap naar een 
landschap waarin we duurzame energiebronnen combineren en koppelen aan de 
lokale energievraag. Dit landschap willen we vormgeven samen met de mensen in 
Wijchen. 

Drie windturbines op de grens van Wijchen en Beuningen, langs de Nieuwe 
Wetering bij het bedrijvenpark Bijsterhuizen, vormen het beginpunt van het nieuwe 
landschap. Er zijn de afgelopen jaren relaties gelegd met omwonenden en de 
kansen in dit gebied zijn vergroot. Het windpark wordt momenteel voorbereid. Door 
deel te nemen aan deze tender hoopt WiW ook wat betreft zonne-energie een 
positie te krijgen. 

Ons aanbod in deze tender is een voorstel voor de realisatie van een 8MWp 
zonnepark op circa 10 ha in het Wezelsveld, aansluitend bij de Nieuwe Wetering en 
bedrijvenpark Bijsterhuizen. De locatie van het project is het overgangsgebied van 
Woezik en Wezel naar Bijsterhuizen. Een deel van het plan is het aanbrengen van de 
oude verkavelingsstructuur als groene buffer. 

Het energielandschap kent ruimtelijke, technische en sociale aspecten. Wat 
techniek betreft gaat het energielandschap een stap verder dan alleen de bronnen 
(wind en zon). Het voorziet in de nodige flexibiliteit om vraag en aanbod van energie 
te kunnen matchen. Dit doen we door gebruik te maken van cable-pooling tussen 
wind- en zon en door het realiseren van opslag in de vorm van een 3MWh batterij. 
Vanuit bedrijvenvereniging Bijsterhuizen is er vraag naar ‘groene’ waterstof. Het 
energielandschap Bijsterhuizen maakt dit mogelijk (meer hierover in paragraaf III). 

WiW en Wiek-II werken samen aan een nieuwe lokale energievoorziening. Dit 
betekent dat we een nadrukkelijke verbinding willen leggen tussen 
energieprojecten, bewoners en bedrijvigheid in Wijchen. Dit doen we door samen 
te werken met Burgers geven Energie, een initiatief van Wiek-II. Burgers Geven 
Energie is een community waarin naast WiW ook andere lokale energie-
initiatieven uit Wijchen participeren. De lokale component vullen we in door 
inwoners zeggenschap te geven. De revenuen van de projecten houden we zo 
lokaal mogelijk. Zo verbinden we de energietransitie met participatie. We 
realiseren een nieuw sociaal landschap (verder beschreven in paragraaf V).

Door technische, ruimtelijke en sociale kenmerken van het landschap met elkaar 
te verbinden ontstaan nieuwe kansen. Het kan de opmaat zijn naar een eigen 
lokaal Wijchens energiebedrijf. Energie uit wind en zon vormt de basis. Dit kunnen 
we aanvullen met slimheid, kennis en flexibiliteit, om vraag en aanbod van stroom 
beter op elkaar af te stemmen. Zo zetten we de eerste stappen naar een eigen 
leveringsproduct. Dit is het einddoel, waarin Zonnepark Bijsterhuizen een rol kan 
vervullen. 
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De energievoorziening van morgen wordt vormgegeven door de mensen die er direct bij 
betrokken zijn. Dit zijn de bedrijven, ondernemers, bewoners, verenigingen en stichtingen in de 
gemeente Wijchen. Wind in Wijchen is zo’n Wijchens bedrijf. Partner Wiek-II maakt zich sterk 
voor het energiebedrijf van de toekomst in de regio Arnhem-Nijmegen. De gebundelde kracht 
en het netwerk van deze twee organisaties is de motor achter het lokale plan van 
Energielandschap Bijsterhuizen. 

• Wind in Wijchen (WiW): opgericht in 2014 om het windproject bij Bijsterhuizen te 
ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren. WiW is een besloten vennootschap die 
eigendom is van vijf lokale ondernemers, drie uit Wijchen (waaronder de grondeigenaar) 
en twee uit Nijmegen. Uitgangspunt van WiW is dat het windpark en het eventuele 
zonnepark in lokale handen komt.

• Wiek-II: Wiek een voorbereider van duurzame energieprojecten in de regio Arnhem-
Nijmegen. Projecten worden voorbereidt met een duidelijk doel om de lokale participatie 
in de nieuwe energievoorziening

• Burgers geven Energie: Is een energy-community voor de regio Arnhem-Nijmegen. De 
community wil zoveel mogelijk burgers bij de energietransitie betrekken.

• De Groene stroomfabriek : samenwerkingspartner en leveringsbedrijf voor de levering 
van elektriciteit aan de 17 regiogemeenten waaronder Wijchen.

• Windcoöperatie Wijchen i.o. : een initiatief van Energiesamen om een bijdrage te leveren 
en het coöperatieve
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Project parameters Zonnepark Bijsterhuizen

Projectgrootte 10 ha bruto, 8 ha netto

Vermogen 8MWp

Productie 7.400 MWh/jaar (equivalent 2.100 huishoudens)
i.c.m. Windpark – 36.500 MWh (eq van 11.300 huishoudens, 65% van de huishoudens)

Investering Circa 5,2m€ - totaal project. 
Hiervan is het investeringspotentieel voor Wijchen 1,3mln€ 

Netaansluiting Cable-pooling met Windpark Bijsterhuizen. 

Betrokken lokale duurzaamheids- initiatieven Windcoöperatie Wijchen i.o.
Burgers geven Energie (regio Arnhem-Nijmegen)
Bedrijfsvereniging Bijsterhuizen
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III. Een nieuw landschap
(voorzet voor de landschappelijke inpassing)
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A. Een nieuw energielandschap

Door een zonnepark aan het windpark toe te voegen ontstaat een nieuw energielandschap. 
Dit biedt mogelijkheden: wind en zon als bronnen, maar ook technologische vernieuwing, 
opslag en directe levering van energie aan Bijsterhuizen komen in beeld. We zoeken naar 
een manier om duurzame energie op te wekken die past in de omgeving. We willen de 
kracht van het landschap zoals het nu is versterken. Een goede vergoeding voor de 
grondeigenaar betekent goede kansen om de agrarische structuur en bedrijvigheid in dit 
gebied te behouden. Wind en zon ondersteunen zo de toekomst van de agrarische sector op 
deze locatie. Daarnaast is er ruimte voor ecologische versterking, zoals nieuwe poelen en 
rietkragen. Langs de Wetering wordt ruimte gecreëerd voor een nieuw pad (wandel, fiets of 
beide). Oude landschapselementen kunnen terugkeren. Met behulp van de grondvergoeding 
kan melkveebedrijf Van Casteren een stap maken richting circulaire landbouw. 

Minister Schouten: “Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop produceren, maar produceren 
met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en 
natuur. Dat is de kern van kringlooplandbouw, waar we met elkaar aan werken. Dit is niet 
iets van overheden alleen. De verandering slaagt alleen met de hulp en inzet van banken, de 
retail, maatschappelijke organisaties, consumenten en uiteraard de boer zelf: hij of zij moet 
een goed inkomen verdienen en kunnen innoveren om zo een gezond bedrijf in stand houden. 
Onze agrarische sector staat er wereldwijd al decennia lang goed op, daar ben ik trots op. 
Met kringlooplandbouw en de daarmee gepaard gaande innovaties is het onze ambitie deze 
positie te bestendigen.’

Het is aan grondeigenaar Jan van Casteren en zijn opvolgers om dit waar te maken. Het 
project is erop ingericht en heeft er het beste mee voor. Een sterk en heringericht 
melkveebedrijf op deze plek biedt ook een garantie voor een groene buffer tussen Wezel, 
Woezik en Bijsterhuizen. Zon- en windenergie geeft melkveebedrijf Van Casteren de kans om 
zich op de toekomst voor te bereiden. 

“There is no planet B”
Erwin en Britt van Casteren: “There is no planet B. Voor ons is het een erg bekend 
uitspraak. Wij zijn Erwin en Britt van Casteren en zijn 17 en 19 jaar oud. Erwin zit 
momenteel op 5 VWO en Britt in haar tweede jaar van dier- en veehouderij aan de HAS-
hogeschool. Wij willen graag in de toekomst verder met melkveehouderij Van Casteren. 
Het werken en leven op de boerderij is voor ons een manier van leven, we willen en 
kunnen er niet zonder! Maar om in de toekomst ook nog te kunnen en mogen boeren is 
het een pré om duurzamer te worden. Dit is een mooie, maar ook moeilijke uitdaging voor 
de veehouderij, maar ook voor de rest van de samenleving. Aan dit duurzamer leven willen 
wij graag meewerken, door delen van de grond van ons melkveebedrijf beschikbaar te 
stellen om duurzame energie te produceren.

In deze moeilijke tijden voor de veehouderij is het belangrijk om economische dragers te 
ontwikkelen. Door windmolens en zonnepanelen te plaatsen op onze grond willen wij 
ervoor zorgen dat ons melkveebedrijf een beter economisch bestaan krijgt. Uiteraard kan 
dit ook op veel andere manieren, zo zien wij om ons heen mede-melkveehouders 
bijvoorbeeld een winkel beginnen of een camping openen. Maar wij gaan voor duurzaam, 
we moeten nu eenmaal in de toekomst duurzamer leven. Want we weten allemaal dat er 
geen ‘Planet B’ is waar wij allemaal verder kunnen leven wanneer deze aarde is uitgeput. 
Dus samen gaan wij voor duurzaam!”
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De uitwerking van het landschapsplan is een meervoudige puzzel tussen de omgeving, 
landschapsarchitect(en), de gemeente, de grondeigenaar, de gebruikers van het gebied (fietsers 
en uitloop Bijsterhuizen) en de initiatiefnemers. Dit is complex, maar waardevol. Als we de 
puzzel samen leggen kunnen we beloften maken naar de grondeigenaar, buurt en de 
stakeholders en alleen dan kunnen we de diepte in. We kunnen en willen dus op deze plaats 
nog geen eindbeeld indienen. Daarom presenteren we een startpunt en zullen we tijdens de 
uitwerking van het project meer gedetailleerde keuzes maken. Wel hebben we het project 
geanalyseerd en hebben we met een landschapsarchitect en de grondeigenaar een eerste 
schets gemaakt van de denkrichting. We doen een voorzet in deze paragraaf om de dialoog op 
gang te krijgen.  We voorzien in de voorbereiding op de vergunningsaanvraag een verdere 
verdieping en uitwerking van het plan. 



B. Ruimtelijke beschrijving van het project

Het beoogde energielandschap ligt in het overgangsgebied van stedelijk naar het komgebied 
van de Waal. Dit geeft een eigen dynamiek aan het ontwerp van het zonnepark. 

Het project bevindt zich binnen de directe omgeving van het windpark, langs de Nieuwe 
Wetering. Het totale project is 10ha waarvan 8ha effectief worden benut voor het opwekken 
van zonne-energie. De overige 2ha zijn bestemd voor de landschappelijke inpassing van het 
project. 

Het ontwikkelingsgebied wordt omsloten door twee lijnen in het landschap: De Nieuwe 
Wetering aan de Noordzijde en de Schoenaker aan de westzijde van het project. Aan de 
oostzijde bevindt zich de stedelijke infrastructuur van Bijsterhuizen. In het ontwerp sluiten we 
aan bij de verkavelingsstructuur uit de jaren 70. Dit is de periode waarin de Schoenaker werd 
aangelegd. In het ontwerp zoeken we de combinatie met het windpark in ontwikkeling. Langs 
de Nieuwe Wetering heeft WiW een lijnopstelling van drie turbines in voorbereiding.

Het landschappelijk deel van het project bestaat uit vier delen:
I) Achter het huis
II) De Rand
III) De Punt
IV) Benutten van de kansen op daken Bijsterhuizen

Deel I – Achter het huis (2,4 ha, netto 2 ha)
In het noordoostelijke deel van het project, aan de oostzijde van de Wilhelminalaan ligt een 
akker van 2,4ha. Kadastraal bestaat ‘Achter het huis’ uit twee percelen. Deze zijn in handen van 
dezelfde grondeigenaar. Oostelijk en zuidelijk van deze akker bevinden zich de bedrijven van 
Bijsterhuizen (Ter Beke, DAR en GLS). De akker bevindt zich in ruimtelijke zin op het 
bedrijventerrein. In de zonnevisie van de gemeente Wijchen is het aangeduid als Zone 2, 
stedelijk gebied. Achter het huis is een flexibel projectdeel waarin we kiezen voor een ontwerp 
dat in de toekomst aangepast kan worden aan een mogelijk nieuwe functie van het gebied. 

Mocht er bijvoorbeeld in de toekomst een parkeervraag bij Bijsterhuizen ontstaan of is er 
ruimte nodig om een bedrijfshal te bereiken dan is dat binnen het project niet uitgesloten. 
Sterker nog, we hopen juist dat er tijdens de projectperiode zo’n vraagt komt, zodat we de 
flexibiliteit van tijdelijk ruimtegebruik voor zonne-energie kunnen aantonen. Dit soort 
flexibiliteit is een noviteit in de zonne-sector.

Deel I van het Zonnepark Bijsterhuizen ligt in de stedelijke zone van Wijchen, zoals aangeduid in 
de zonnevisie. Het stuk land bevindt zich op het bedrijvenpark Bijsterhuizen. Dubbel 
ruimtegebruik voor dit deel kan ook bestaan uit het creëren van een waterbuffer onder de 
panelen voor het beregenen van de gronden in tijden van droogte.

Deel II – De Rand (2 ha, 2 ha netto)
De Rand is een deel van het project in het gebied zone-3. Een goede invulling van de Rand 
beoogt een landschappelijk structuurversterking en verbinding tussen het projectdeel ‘Achter 
het huis’  en het derde projectdeel ‘de Punt’. 

Het projectdeel ‘De Rand’ is een strook grond langs de Wetering. Hier werken we aan de 
verbetering van de ecologische structuur van de Nieuwe Wetering. In samenwerking met de 
ecoloog, Paul Chardon, onderzoeken we hoe de verbetering tot stand kan komen. 

De Rand is een klein projectdeel met een lage legdichtheid. Er ruimte is voor voorzieningen 
langs het fietspad, de technische voorzieningen van het energielandschap, de ontsluiting van 
het windpark, een ruimte voor voorlichting (denk aan een schuilhut) aan bezoekers van het 
project. Het is ook de plek waar de combinatie van wind en zon het best ervaren kunnen 
worden. Het is eventueel ook de ruimte waar opslag en andere slimheid wordt gerealiseerd. 
Het technisch hart van het project. Het project wordt innovatief en dat willen we laten zien. 
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De rand sluit aan bij de opstallen van de boerderij van Jan van Casteren. Met Jan zal 
onderzocht worden hoe elementen van zijn boerderij (denk aan bijvoorbeeld de 
graskuil) in het ontwerp opgenomen worden. 

Deel III- de punt (7ha, 4,5 ha netto)

De punt is de hoek tussen de Nieuwe Wetering en Schoenaker. Op deze plaats is de 
grond het minst productief/natst en is de impact van het zonnepark op de agrarische 
productie het kleinst. Het wordt een stuk waar efficiënt elektriciteit opgewekt gaat 
worden. We denken aan een zuidopstelling zodat de productie per paneel optimaal 
is. De begrenzing van de punt wordt gevormd door de originele 
verkavelingsstructuur van het gebied eind jaren ’70. Dit was het tijdsframe waarin de 
Schoenaker is gebouwd en de structuur die we nog steeds vinden in het Wezelsveld 
werd gedefinieerd. 

De punt wordt omzoomd door sloten, houtwallen en langs de wetering een fietspad. 
Met de gemeente Wijchen zal onderzocht moeten worden hoe de Schoenaker 
gekruist kan worden. 

De opstelling is maximaal 1,5 meter hoog op deze plaats meter zodat de zichtlijnen 
vanaf de Schoenaker niet worden verstoord, nog dat het uitzicht vanuit Wezel en de 
Ficarystraat. Op deze manier komen we tegemoet aan de wensen en bedenkingen 
van de direct omwonenden en kunnen we 
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De landschappelijke inpassing kan onderdeel zijn van een grotere ingreep die de gronden 
herverkavelen en invulling geven aan de seculiere landbouw maar ook de overgang tussen 
Wezel, Woezik en de Schoenaker naar Bijsterhuizen mogelijk maken. Een verfraaiing van 
het eerste deel van het buitengebied van Wijchen met de nadruk op het behouden van de 
agrarische functie.  

De combinatie van de 3 delen is het zonnepark Bijsterhuizen. Het staat ruimtelijke in 
verhouding tot de 4 zonneprojecten die in de gemeente Beuningen worden voorbereidt. 
In Beuningen worden 4 projecten van 10 ha verder ontwikkeld. Alle vier de projecten zijn 
in het Beuningsveld en hebben dus een verhouding met het zonnepark Bijsterhuizen. Door 
te kiezen voor een opstelling van circa 10 ha wordt de samenhang met de projecten in 
Beuningen versterkt en ontstaat een patchwork van zone-energie in en rondom het 
Beuningseveld. 

Deel IV- combinatie met daken Bijsterhuizen
Door de realisatie van het energielandschap Bijsterhuizen ontstaat er een energiehub die 
het gemakkelijker maakt daken van de bedrijfspanden op Bijsterhuizen te ontsluiten 
voor de opwek van zonne-energie. 
In het technisch hart van het project- in het projectdeel Rand- is de netinpassing 
voorzien maar ook opslag en de benodigde ruimte voor het realiseren van een slim 
energienetwerk achter de meter. Dit is de plaats waar zon van de daken van 
Bijsterhuizen ontsloten kan worden maar ook de plaats van waaruit elektriciteit aan 
Bijsterhuizen geleverd kan worden. Door de levering achter de meter ontstaat de 
mogelijkheid voor toekomstige nieuwe leveringsmodellen, direct aan bedrijven of de 
energie infrastructuur van Bijsterhuizen. Zo creëren we de optimale structuur voor een 
toekomstbestendige lokale duurzame energievoorziening.

Ons voorstel: op basis van een landschaps- en omgevingsanalyse heeft WiW een 
landschappelijk model voor het beoogde Zonnepark bij Bijsterhuizen. Het is een eerste 
schets van een model dat we verder uitwerken in samenspraak met de omgeving, de 
gemeente, de grondeigenaar en andere belanghebbenden. Om onrust en onbehagen te 
voorkomen doen we dit het liefst op basis van enig zekerheid. Deze zekerheid wordt 
geboden uit de uitkomst van 
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Het project is gesitueerd in het open agrarisch gebied tussen bedrijventerrein Bijsterhuizen en 
de weg N846). Er is een karakteristieke verkavelingstructuur aanwezig die haaks staat op de 
Nieuwe Wetering. De Nieuwe Wetering is een belangrijke historische afwatering en 
ontginningsas welke nog steeds een structuurdrager is voor het landschap. Zo zijn  de huidige 
verkaveling, de richting van historische wegen maar ook de inrichting van het bedrijventerrein 
Bijsterhuizen ingepast in het oude  verkavelingspatroon haaks op de Nieuwe wetering. 

Momenteel zijn de percelen in gebruik als productiegrasland voor melkvee. De kwaliteit 
van het grasland verschilt per perceel. Zo zijn de wat hoger gelegen percelen langs de 
Wilhelminaweg van goede kwaliteit, maar de lager gelegen percelen in westen langs 
Provinciale weg zijn minder geschikt voor landbouw omdat deze nat zijn en de bodem 
er van mindere kwaliteit is

Voor een landschappelijke inpassing van het energielandschap staan 5 
uitgangspunten centraal in het ontwerp:
o gebruik maken van de historische verkavelingstructuur
o behoud van de  openheid van het agrarisch gebied
o de nieuwe groenstructuur verbinden met de bestaande groenstructuur
o versterking van de  ecologische waarden in gebied
o Het beleefbaar maken van het ontwerp voor bezoekers middels een wandelpad 

C. Ontwerp en toelichting
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Inpassing van 3 windmolens:

Bij de inpassing van 3 windmolens is de Nieuwe Wetering als structuurdrager van het landschap  
gebruikt. Daarom  zijn de 3 windmolens als lijnopstelling langs de Nieuwe Wetering  gesitueerd. 
De windmolens benadrukken de Wetering als belangrijke lijn in het open landschap. De molens 
staan hier ook op voldoende afstand van woningen, omdat het een leeg gebied is. Een nieuw  
inspectiepad evenwijdig langs de Wetering ontsluit de middelste en westelijke molens. De 
strook  tussen de Wetering en het pad wordt ingericht als natuurstrook. Omdat wandelaars 
gebruik kunnen maken van het pad ontstaat er een aantrekkelijke wandelroute. Het pad kan 
ook gebruikt worden als fietspad. De middelste en oostelijke molen staat met de voet in een 
doorgetrokken bosstrook waardoor ze iets minder prominent aanwezig zijn in het landschap 
(groene voet )

Inpassing zonneakkers:

De zonneakkers worden ingepast binnen de historische verkavelingstructuur die haaks staat 
op de Nieuwe Wetering. De zonneakkers worden  gesplitst in 3 velden van totaal 7 hectare. 
Twee kleine zonneakkers ten noorden van huidig melkveebedrijf en tegen de 
noordwesthoek  van bedrijvenpark Bijsterhuizen. De zonneakkers worden omzoomd door 
een doorgaande bosstrook (noordkant) en worden hier minder aanwezig in landschap. 
Gekozen is om langs alle zonneakkers te werken met natuurlijke afscheidingen waardoor er 
geen ontsierende hekken worden geplaatst. Er wordt ook rekening gehouden met een 
goede bedrijfsindeling voor  melkveehouderij familie door vooral de minder geschikte 
landbouwgronden te gebruiken als zonneakker. 

Een grote zonneakker van ca. 4,5 ha is ontworpen in de noordwesthoek tussen de Nieuwe 
wetering en de N847. Op deze lagere en voor landbouw minder geschikte plek kan de 
zonneakker zo worden aangelegd (maximaal 1,5m hoog)waardoor automobilisten vanuit de 
hoger gelegen weg over de zonakker heen kijken. De karakteristieke openheid blijft zo voor 
passanten behouden. De richting van de opstelling van de panelen is evenwijdig aan de 
verkavelingrichting en past zo bij de landschapsstructuur. Om de zonneakker komt een 
bredere sloot met een flauwe plasdras oever. Deze sloot met hoger oeverbeplanting (zoals 
riet, lisdodde etc) zorgt voor een groene natuurlijke rand en natuurlijke afscheiding om de 
zonneakker. De onderkant van de installaties zijn zo minder goed zichtbaar vanuit omgeving.   
Omdat het gebied hier laag en nat is liggen hier kansen voor waterberging of buffering. Ook 
liggen er kansen om langs de sloten in het agrarisch gebied de natuur wat meer ruimte te 
geven waardoor het gehele landschap wat meer variatie krijgt. 

Wandelpad

Door het openstellen van nieuwe beheerspaden ontstaat er een wandelrondje, waar 
bezoekers het landschap kunnen beleven. Dit pad gaat grotendeels langs de nieuwe 
groenstructuur en wordt aangesloten op bestaande wandelpaden in Bijsterhuizen. Er 
ontstaat zo een aaneengesloten netwerk van groenstructuur en wandelpaden. 
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IV. Een lokaal landschap
(de omgevingsdialoog)
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Al ruim 5 jaar wordt door Wind in Wijchen (WiW) gedacht en gewerkt aan een 
energielandschap bij Bijsterhuizen. Een nieuw Wijchens energielandschap dat 
aanvankelijk gestoeld was op windenergie. In de laatste jaren is hier zonne-energie als 
bron bijgekomen en is de stap gemaakt naar een directe koppeling met het 
energiegebruik in Bijsterhuizen. We zijn gaan denken in termen van een 
energielandschap dat meer is dan alleen de realisatie van projecten.

A. Omgevingsdialoog
De voorbereiding van het (wind)project doen we in samenspraak met de directbetrokkenen, de 
bewoners en bedrijven in een straal van 1km rondom het windpark in voorbereiding. Deze basis 
van de gesprekken willen we voorzetten voor het zonnepark. Het uitgangspunt is dat we geen 
onnodige onrust in de omgeving veroorzaken. Daarom hebben we gekozen voor een algemene 
introductie van het zonnepark, als onderdeel van het windpark, voor de direct omwonenden. In 
de vervolgstappen, nadat duidelijk is of het initiatief één van de pilotprojecten binnen de 
gemeente Wijchen is, zullen we ook voor het zonnepark de omgevingsdialoog verder 
vormgeven. In de directe dialoog met de omgeving onderscheiden we twee fase:
1. De fase van introductie van het energielandschap tot het moment van de bieding (5 

juni 2020);
2. De fase tussen de (eventuele) selectie als pilotproject (week 30) en het aanvragen 

van de omgevingsvergunning.
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Fase 1- voor de bieding (projectintroductie)
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de stappen die WiW gezet heeft in de 
voorliggende periode om het energielandschap bij Bijsterhuizen te introduceren en te 
bespreken. Dit is de samenvatting en de delen die het meest relevant zijn voor het 
zonnepark deel 
Oktober 2017: In lijn met de gedragscode Wind van de gemeente Wijchen is vanuit het 
initiatief voor het windpark is een lange geschiedenis opgebouwd in de communicatie 
met de omgeving. Met de 25 woningen in een straal van 1 km is veelvuldig overleg 
gevoerd en zijn afspraken gemaakt. Veelal op de titel van het beoogd wind initiatief. 
Maar in de context ook voor een mogelijk zonnepark. In het initiatiefvoostel van Wind in 
Wijchen (oktober 2017) dat met de directe omgeving is besproken is het zonnepark al 
benoemd. Dit initiatiefvoorstel voor het windpark is ingediend bij de gemeente, heeft 
ter inzage gelegen en is er is een collegebesluit genomen. Naast een verzoek aan de 
gemeente Wijchen voor het windpark bij Bijsterhuizen is ook een doorkijk gegeven naar 
het beoogde energielandschap op deze locatie. Het initiatiefvoorstel is opgenomen in 
bijlage 1 bij dit project plan. Dit initiatiefvoorstel zien we als het startpunt voor de 
omgevingsdialoog van het zonnepark. Het heeft nog een jaar geduurd voordat er 
concretere handvatten geboden werden om verder te ontwerpen.
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Voorjaar 2019: het vorig voorjaar is een intensievere periode geweest in de dialoog met de 
directe omgeving van het energielandschap Bijsterhuizen. In mei 2019 is een ontwerpatelier 
geoarganiseerd en daarop volgend zijn bijeenkomsten geweest met het opgerichte 
bewonersplatform.  Het is voor WiW duidelijker geworden wat de wensen en bedenkingen 
van de omgeving zijn. Dit richte zich met name op het deelplan wind, maar ook zon is steeds 
benoemd als een stap naar het beter gebruik van de bestaande netinpassingen en de 
voorschrijvende inzichten te denken in energielandschappen. 

De communicatieperiode in juni 2019 is afgerond met een grotere bijeenkomst van Burgers 
geven Energie in de circustent achter het kasteel in Wijchen. Een communicatie die zich 
richte op de hele Wijchense gemeenschap. Ook hier was windenergie het primaire 
onderwerp maar is ook zijn de bezoekers meegenomen in een breder beeld van de 
noodzaak en stappen in de energietransitie in de regio Beuningen, Druten en Wijchen. 

Najaar 2019: De serie van bijeenkomsten uit het voorjaar van 2019 is verder uitgewerkt. In 
het late najaar van 2019 is een laatste bijeenkomst geweest voor de gehele groep direct 
omwonenden. Ook hier was het hoofdthema windenergie. Op deze plaats is ook het 
Buurtaanbod in een rudimentaire vorm gepresenteerd. Dit buurtaanbod heeft financiële en 
niet-financiële parameters om het beoogde energielandschap bij Bijsterhuizen vorm te 
geven. 

Met wie het wil gaan we het landschap vormgeven. Grond achter het huis vooral met 
Bijsterhuizen en verkennen we de mogelijkheden om de functies en wensen van 
Bijsterhuizen of de bedrijven daar vorm te geven. Voor de fietsers over de Wilhelminalaan 
een beleving. Een nieuwe fietsroute langs de wetering. 

Aansluiting bij de gedragscode WIW. Hierin is een platform gebouwd waarin de buurt 
meerdere malen bijeen gekomen is. Dit zetten we voort voor het windproject maar 
verdiepen we verbreden we ook naar het zonproject.
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In juni 2020 ronden we de draagvlakpeiling voor het windproject onder de direct 
betrokkenen af. Dit doen we op basis van de ruimtelijke ontwikkelingen in het windpark 
in combinatie met het buurtaanbod. De uitkomsten van de draagvlakpeiling zijn input 
voor de verdere vormgeving van het zonnepark en de inrichting van het plangebied.

Fase 2- na besluit pilotkeuze (projectuitwerking)

In week 30 maakt de gemeente Wijchen haar keuze voor de pilots bekend. Indien 
zonnepark Bijsterhuizen één van deze Pilots is ontstaat een tweede fase in de 
omgevingsdialoog. We voorzien een aantal stappen tussen dit moment eind juli en de 
vergunningsaanvraag. 

In deze periode van circa 6 maanden versterken we de dialoog met de actoren die 
relevant zijn voor het totale projectontwerp. Hiertoe behoren tenminste de 
grondeigenaar, de direct omwonenden en direct aan het project gelegen bedrijven, de 
leefbaarheidsgroep uit Woezik, de gemeente, de bedrijfsvereniging Bijsterhuizen,  
Burgers geven Energie (BgE), ZLTO en de milieubeweging. 

In een aantal workshops en bijeenkomsten zullen we een aantal onderwerpen verder 
uitwerken tot een finaal projectplan. Onderwerpen zijn tenminste de landschappelijke 
inpassing, vormgeving van de participatie en het energielandschap in zijn totale 
omvang. 

De aanvraag van de omgevingsvergunning is het sluitstuk van deze periode. De 
omgevingsgwet in ontwikkeling biedt handvatten om zo lokaal mogelijk de vergunning 
vorm te geven. Hieraan zullen we inspiratie ontlenen en we zullen handelen in de geest 
van de ontwerpvergunning. 
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B. Energielandschap Bijsterhuizen

Het beoogde zonnepark staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het energielandschap 
bij Bijsterhuizen dat een ruimtelijke (zie hoofdstuk II), technische, sociale en financieel 
landschap omvat. Op deze manier realiseren een bijdrage van de energietransitie aan de 
lokale gemeenschap. We gebruiken hierbij de inzichten van het project De Grift, de 
windturbines i.c.m. zon en slimheid in Nijmegen Noord hebben we met Liander een 
concept ontwikkeld voor cable-pooling van zon- en windenergie op één kabel. Met onze 
partner Firan hebben we onderzocht wat de kansen voor het ontwerpen van een 
slimnetwerk achter de netaansluiting. De inzichten die in Nijmegen-Noord zijn ontwikkeld 
zetten we ook in voor het energielandschap Bijsterhuizen. In samenvatting zijn de 
volgende elementen opgenomen in het beoogde energielandschap voor Bijsterhuizen:
§ Er is een optimale verhouding tussen het opgesteld vermogen wind en zon bij 

gebruik van cable-pooling. Voor het energielandschap Bijsterhuizen is dit een 
windpark van circa 10MW aangevuld met een 8MWp zonnepark;

§ Het realiseren van meer flexibiliteit achter de netaansluiting (bv batterij-opslag of de 
productie van waterstof) is een verbetering van het project in termen van de 
inpasbaarheid op het elektriciteitsnetwerk en de businesscase. Voor het 
energielandschap Bijsterhuizen voorzien we in 3MWh batterij of een elektrolizer
voor de productie van waterstof;

§ Door een directe koppeling met Bijsterhuizen wordt additionele flexibiliteit 
gecreëerd waardoor er meer vermogen ontsloten kan worden. Dit voorzien we in 
een programma om daken van Bijsterhuizen een aansluiting dichtbij te kunnen 
aanbieden waardoor zonprojecten op de daken rendabeler worden;

§ Met Bijsterhuizen wordt een model ontwikkeld om het beoogde waterstof vulstation 
te voorzien van elektriciteit uit de combinatie van wind- en zon waardoor er ‘echte’ 
groene waterstof kan worden aangeboden;

§ Door voldoende flexibiliteit en slimheid aan te brengen in het energielandschap 
wordt het voor de inwoners in Wijchen mogelijk om de vraag- en aanbod met elkaar 
in evenwicht te brengen. Hierdoor worden lokale energieproducten mogelijk, 
waardoor we weer meer inwoners van Wijchen kunnen betrekken bij de eigen 
energievoorziening van de toekomst (zie ook hoofdstuk V). 
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Wind- en zonnepark
Het beoogde zonnepark wordt ‘onder’ het beoogde windpark gerealiseerd. Het ene
project zal het andere niet uitsluiten. Sterker in de visie van WiW horen ze bij elkaar. Ze
versterken elkaar in de optimalisatie van de netinpassing, de verbetering van het
leveringsprofiel en daarmee verbetering van de Businesscase. Het is een integraal
ontwerp waarin het zonnepark het windpark niet zal uitsluiten.

Netinpassing
Door het aanbrengen van de beoogde flexibiliteit in het energielandschap Bijsterhuizen en 
de benodigde (directe) koppelingen met de omgeving wordt het project een echt lokaal 
project. Voor het deelplan windenergie is een 10MVA verbinding met het onderstation 
Teersdijk voorzien. Omdat het regelstation aan de Schoenaker in Beuningen geen vrije 
capaciteit heeft zal er relatief veel druk op Teersdijk komen voor beschikbare aansluiting. 

Voor het zonnepark zal geen nieuwe aansluiting worden gevraagd aan Liander. We gaan 
gebruik maken van de kabel die voorzien is vanuit het windpark. Het beoogde vermogen 
van het zonnepark is afgestemd op de optimale omvang in de combinatie van wind en zon 
op één aansluiting, dat is 8MWp. 

Omdat wind- en zonnepark in eigendom zijn van dezelfde organisatie kan dit 
organisatorisch en juridisch gemakkelijk worden georganiseerd. We gaan een stap verder 
door het aanbrengen van opslag en de inzet van een electrolyzer om te kunnen bijdragen 
aan de plannen van de bedrijfsvereniging Bijsterhuizen om een tankstation voor waterstof 
te realiseren.

Het energielandschap als een hub heeft nog een bijkomende onderzoeksvraag die 
we faciliteren. In het Beuningseveld worden 4 zonneparken ontwikkeld van 10 ha 
elk. Ook deze zullen de druk op Teersdijk vergroten. Samen met het beoogde 
zonnepark in de Duitse bocht (Nijmegen) en het windpark in het Beuningsveld
wordt de druk op het onderstation groot. Om de bijdrage aan de 
energievoorziening van de toekomst waar te kunnen maken spant WiW zich in 
samenwerking met Wiek-II en Liander in om voor deze veelheid aan projecten een 
oplossing te ontwikkelen die past bij de toekomst van de duurzame 
energievoorziening. Uitgangspunt is dat we een bijdrage leveren aan de verdere 
groei van de realisatie van duurzame-energieprojecten in onze regio.
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Een waterstoftankstation op Bijsterhuizen

De provincie Gelderland heeft Bijsterhuizen aangewezen als één van de kanshebbers 
waar op korte termijn een waterstoftankstation gevestigd zou kunnen worden . Dit is 
goed nieuws, maar we zijn een van de kanshebbers en om de winnaar te worden 
moeten we, overheid en ondernemers samenwerken en snelheid maken.

Met 3 windmolens en een zonnepark van 8 hectare pal grenzend aan de Noordzijde 
van Bijsterhuizen hebben we een unieke kans om een grote stap voorwaarts te zetten 
in de energietransitie en zero emissie transport. Groene stroom van de windmolens 
en zonnecellen die opgewekt worden in een periode van stroom-overproductie 
kunnen met behulp van een elektrolyzer omgezet worden in groene waterstof. Deze 
groene waterstof kan dan gebruik worden om internationaal transport in doorgang 
van Rotterdam naar Duitsland te voorzien van waterstofgas. Dit is de inzet van de 
provincie Gelderland, in ogenschouw nemen dat Bijsterhuizen te midden hiervan is 
gelokaliseerd. Als voorbeeld is het tankstation Green Planet te Pesse genoemd. 

Voorzitter Bedrijven Vereniging Bijsterhuizen.

“Met een snelle vestiging van een waterstoftankstation op Bijsterhuizen biedt dit grote 
economische voordelen voor onze lokale economie , lokale ondernemers zijn dan instaat 
hier waterstof te tanken wat ze een concurrentie voordeel oplevert. Met ingang van 2030 
moet het vervoer in o.a. de binnenstad van Nijmegen energieneutraal zijn, elektrisch 
aangedreven voertuigen bieden niet altijd de juiste voordelen om deze ambitie te behalen, 
immers veel laadmeters/gewicht worden opgeslokt door het volume en gewicht van de 
batterijen. Voertuigen met een brandstofcel die (groene) waterstof verbruiken zijn dan dé 
oplossing. Een aantal ondernemers in onze regio zijn zeer geïnteresseerd in een 
waterstoftankstation. 

De combinatie om zowel te investeren in een tankstation en in (veel) duurdere 
vrachtauto’s is op dit moment te veel gevraagd. Echter, de combinatie van 3 windmolens 
en een 8 ha zonnepark waar “overtollige groene stroom” omgezet/opgeslagen kan 
worden in waterstof is een unieke kans voor Bijsterhuizen en Wijchen en de regio. Deze 
stroom kan direct aangeboden worden, er zijn geen transportkosten of verlies van energie 
en het maakt het voor ondernemers en inwoners aantrekkelijker om over te gaan op 
vracht- en personenauto’s die rijden op waterstof. Sterker, dit helpt vors mee aan de 
ambitie Energieneutraal in 2040 van de gemeente Wijchen!”

Pieter Bergshoeff

https://greenplanet.nl/pesse/


V. Een toekomstgericht landschap
(het levenscyclusplan)
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A. Bouwen voor de toekomst

De energievoorziening is in transitie. In de tijd van gas, olie en kolen was ze nauwelijks 
zichtbaar. Nu, na een eeuw ondergronds te zijn geweest, wordt er ruimte gevraagd voor de 
toekomstige energievoorziening. Wind- en zonneparken zijn de bronnen op weg naar een 
koolstofvrije energievoorziening. Of dit de blijvende oplossing is weten we nu niet. Wel weten 
we dat de levensduur van wind- en zonneprojecten beperkt is tot circa 25 jaar. Dan ontstaat 
een nieuw afwegingskader dat past bij de mogelijkheden van 2045. Dit heeft impact op het 
ontwerp. We ontwerpen niet voor de eeuwigheid. Na 25 jaar dienst wordt het zonnepark 
ontmanteld en is de grond beschikbaar voor de inzichten van die tijd. 

Dit heeft consequenties voor de keuze van de materialen en de manier waarop het project 
opgebouwd. Dit komt terug in het detailontwerp. De zekerheid die we creëren is dat het land 
terugkeert in zijn huidige vorm, hiervoor maken we een reservering in de kasstromen van het 
project.  

In de materiaalkeuze voor het project bij realisatie wordt dit ook opgenomen. Op de eerste 
plaats is dit geborgd in de afspraken tussen De Groene Stroom fabriek, Wiek-II en de 
regiogemeenten. Voor de projecten die elektriciteit gaan leveren aan het gemeentelijke 
vastgoed wordt een materialen paspoort overlegd. Dit is ook van toepassing voor het boogde 
zonnepark. In dit materialenpaspoort borgen we de recylcing van de materialen. 

Wiek-II werkt aan de voorbereiding van de bouw van een zonnepark in Nijmegen-Noord. In dit 
project wordt momenteel onderzocht hoe we tot een materialenselectie kunnen komen die de 
milieudruk van het zonnepark reduceert. Een voorbeeld dat kansrijk is, is het realiseren van een 
bamboe onderstel onder de panelen ipv gegalvaniseerd staal. Er zullen in samenwerking met 
het bouwteam meer voorbeelden en mogelijkheden volgend. Beproefde concepten worden 
ook ingezet in het project Bijsterhuizen. 

Het project zal gerealiseerd worden zonder hekken. We bouwen een 
bezoekersvriendelijk zonnepark waarin de kabels, zowel laagspanning als 
middenspanning, zodanig worden bevestigd dat er geen gevaar optreedt. Uit 
gesprekken met verzekeraars en de ervaring in het zonnepark Hengelo (gld) is 
duidelijk geworden dat ook voor de financiering en de verzekering. 

Een ander aspect van het toekomst georiënteerd bouwen is dat we geen nieuwe 
verharding in het landschap aanbrengen. De bouw en ontsluiting is te organiseren 
vanaf de Wilhelminalaan. De beoogde fiets- en wandelpad wordt gecombineerd met 
het schouwpad langs de Nieuwe Wetering
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B. Lokaal aanbesteden
In onze regio worden veel zonneparken 
gebouwd in de komende jaren. Het 
ontbreekt ons aan een lokale bouwer die 
er voor kan zorgen dat we mensen kunnen 
inzetten die worden opgeleid in onze 
eigen ROC’ of herintreders tot de 
arbeidsmarkt zijn. Dit willen we 
doorbreken door een bouwteam te 
vormen dat bestaat uit lokale aannemers. 
Wiek-II heeft hiertoe het voortouw 
genomen, dit doen we in het programma 
Gilde van Versnellers. 

Het idee is een team samen te stellen om 
het zonnepark in Nijmegen-Noord te 
realiseren. Daarna sterven we ernaar dit 
team  behouden en verder te versterken. 
De eerste stappen zijn gezet en in 
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C. Andere aspecten



VI. Een sociaal landschap
(voorzet voor de participatie)
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Door over te gaan op duurzaam, decentraal en kleinschalig kunnen we onze 
energievoorziening anders organiseren. We kunnen inwoners en bedrijven 
zeggenschap geven. De ervaring die Wiek-II hiermee heeft in de regio Arnhem-
Nijmegen gaan we inzetten voor het energielandschap in Bijsterhuizen. Het nieuwe 
energielandschap krijgt een belangrijk sociaal aspect. 

A. Participatie in het energielandschap
Lokaal en democratisch zijn kernbegrippen voor de nieuwe energievoorziening, net 
als financiële voordelen voor participanten en de versterking van de plaatselijke 
economie. Energiecoöperaties spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast is er een 
grote groep burgers die zich betrokken voelt, maar die zich niet bij een coöperatie 
aansluit. In de community Burgers geven Energie willen we deze groepen in de regio 
Arnhem-Nijmegen met elkaar verbinden. Het energielandschap Bijsterhuizen maakt 
hiervan deel uit. 

We werken in een drietrapsraket om dit voor elkaar te krijgen:
1. Eigenaar- en zeggenschap in Wijchense hand (een democratische structuur) 

zorgen ervoor dat de winst uit de projecten in de gemeenschap blijft. Dit draagt 
bij aan een sterkere sociale infrastructuur in Wijchen. 

2. Financiële participatie door de Wijchenaren. Door te investeren kunnen 
inwoners de energievoorziening zelf vormgeven. 

3. Een eigen energielevering met een Wijchens energieproduct.

Stap 1 en 2 zijn onderdeel van het plan van WiW en Wiek-II. Deze stappen kunnen de 
opmaat zijn naar stap 3.  

Lokaal eigenaarschap - Stap 1
Door inwoners van Wijchen eigenaar- en zeggenschap te geven ontstaan 
kansen. Zeggenschap is een voorwaarde om mee te kunnen bepalen wat 
er met het dividend gebeurt. Op deze manier houden we de winst uit de 
energieproductie in Wijchen. Zeggenschap organiseren we in een 
coöperatieve structuur. Vanuit Wiek-II en Burgers geven Energie zijn 
hiervoor modellen beschikbaar. We staan ook open voor samenwerking 
met de energiecoöperaties in Wijchen zoals Leur en de nieuwe 
windenergiecoöperatie i.o., de Wijchense dorpsraden en het bedrijfsleven. 
Voor het energielandschap voorzien we een gedeeld eigenaarschap. We 
mikken op een breed bereik. We denken aan de bedrijfsverenigingen en de 
energiecoöperaties, maar ook aan inwoners van Wijchen die in een andere 
vorm willen meedoen. Met een innovatieve eigenaarsstructuur betrekken 
we een grote groep mensen bij de energietransitie. Minimaal 50% komt in 
lokaal eigendom, waarmee zeggenschap over energie- en geldstromen 
geborgd is. Maar we streven naar 100%. Een model is het volgende:

1
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Mee-investeren - Stap 2
Stap 2 is de mogelijkheid om financieel te participeren in het 
energielandschap Bijsterhuizen. In het aanbod van WiW aan de gemeenschap 
in Wijchen (het buurtaanbod, bijlage x) is een voorstel uitgewerkt voor de 
windturbines. Het zonnepark voegen we hieraan toe. Een deel van de 
benodigde investering kan door de Wijchenaren worden gedaan. Het product 
dat we hiervoor in voorbereiding hebben is een obligatie. Een obligatie heeft 
een lage drempel, biedt gewoonlijk zekerheid op het uitkeren van rente en 
aflossing en daarmee duidelijkheid. Uit onderzoek van Wiek-II en Burgers 
geven Energie blijkt dat mensen dit een prettige manier van investeren vinden. 
Een obligatie geeft geen zeggenschap of eigenaarschap, het staat dan ook los 
van stap 1.  

De kenmerken van de obligatie (rente, looptijd en aflosprofiel) worden in de 
community ontwikkeld en bepaald. Het financiële model van het project 
vormt hiervoor de basis. De benchmark in de markt is een rente van 5 à 5,5% 
en looptijd van 5 jaar. Dit is ons openingsbod aan de Wijchense gemeenschap. 

2
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Eigen Wijchense Energie - Stap 3
De volgende stap is dat we de energie lokaal inzetten. We koppelen de lokale 
energiebron daarbij direct aan de energiegebruiker. Voor grote bedrijven kan dat nu al. 
Voor de particuliere sector werken we aan een model. De eerste stappen zijn gezet in 
Terheijden (www.trem.nl) waar onder onze begeleiding een energieneutraal dorp 
wordt gerealiseerd. Inzichten uit dit project zetten we in voor een eigen stroomproduct 
voor Wijchen.

Wijchen gebruikte in 2018 169 GWh elektriciteit per jaar, 117GWh bedrijven en 52 
GWh door de huishoudens aan elektriciteit per jaar. Huishoudens in Wijchen gaven in 
dat jaar 26,7 mln€ aan energie uit. Een groot deel daarvan aan gas en belasting, maar 
ook een substantieel deel aan elektriciteit. Zonder innovatieve stroomproducten blijft 
dit een uitgaande kasstroom aan de grote energiebedrijven. Dit kan beter, door het 
lokaal te houden. Bijvoorbeeld met een eigen Wijchens energie-initiatief dat ervoor 
zorgt dat inwoners eigen stroom geleverd krijgen. 

In de samenwerking met De Groene Stroomfabriek (DGS) levert het project daarnaast 
duurzame stroom aan de 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder 
Wijchen. Een deel van de opgewekte elektriciteit zetten we hiervoor in. Zo zorgen we 
dat de lantaarnpalen, het gemeentelijk vastgoed en de gemalen in Wijchen werken op 
duurzame elektriciteit, van eigen bodem. 

3

Directe levering

Restant energie

Teersdijk

http://www.trem.nl/
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B. Een inclusive energievoorziening

Hoe doet iedereen mee, ook die niet willen investeren

C.  Wijchens energiefonds (gebiedsfonds)

Wind in Wijchen heeft voor het windpark bij Bijsterhuizen een buurtaanbod aan inwoners 
opgesteld. Dit aanbod stelt middelen beschikbaar voor de directe omgeving en voor een 
gebiedsfonds. De directe omgeving wordt gecompenseerd voor het derven van woongenot 
door minnelijke planschadecompensatie, de mogelijkheid van financiële participatie en een 
windbonus voor een buurtfonds. Uit overleg met het bewonersplatform zal blijken welke 
elementen we hieraan voor het zonnepark kunnen toevoegen. Dit hoeft niet altijd van 
financiële aard te zijn. Zo zal het terrein van het windpark worden opengesteld voor een 
Ommetje Bijsterhuizen, nadat werknemers van Bijsterhuizen aangaven dat ze een 
aantrekkelijke wandelgelegenheid in hun werkomgeving op prijs stelden. 

De start van een verbinding met de Wijchense samenleving wordt gemaakt door de 
inrichting van een gebiedsfonds, met als werktitel Wijchens energiefonds. De focus van WiW
lag bij het windpark op de directe omgeving. In het buurtaanbod is een afdracht voorzien 
van €0,5/MWh. Windpark Bijsterhuizen zal naar verwachting €14.550 per jaar aan dit 
Wijchens Energiefonds afdragen. Voor het zonproject in het energielandschap (wind én zon) 
ligt dit iets anders. Het zonnepark  heeft minder directe impact op de omgeving. Daardoor is 
het te rechtvaardigen om een relatief hogere afdracht in het Wijchens Energiefonds te 
doneren in plaats van een extra bijdrage in aan directe omgeving. We voorzien een 
additionele bijdrage te leveren van €1,- per MWh per jaar, hetgeen neerkomt op een 
bijdrage in het Wijchens energiefonds van gemiddeld €7.400 per jaar. 

De gemiddelde bijdrage vanuit het Energielandschap Bijsterhuizen tijdens de levensduur van 
het project is €22.000 per jaar. In Wijchen zijn meerdere initiatieven en worden meerdere 
projecten voorbereidt, met name zon. Het lijkt WiW een voordeel hebben indien alle 
initieven doneren in hetzelfde Energiefonds. . We denken dat dit synergie geeft waardoor 
het met meer professionaliteit georganiseerd kan worden waardoor de impact hoger kan 
worden voor de gehele Wijchense gemeenschap.
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