
Welkom!

Vierde

Informatiebijeenkomst

Zonnepark Bekenschot

Donderdag 19 mei 2022

Zonnepark Berkelweide



Agenda

• Gespreksonderwerpen

• Meeprofiteren buurt/gemeente

• Terugblik sinds 22 februari

• Vervolgstappen

• Ingebrachte wensen en ideeën

• Het aangepaste ontwerp 
Zonnepark Armhoede



Gespreksonderwerpen

• Vorige bijeenkomst eigenlijk te weinig tijd

• Waar gaan we het vanavond wel over hebben:

• Welke reacties hebben we gekregen

• Hoe zijn uw reacties verwerkt in het ontwerp

• Vervolgstappen

• Meeprofiteren

• We gaan het vanavond dus niet meer hebben over 
bijvoorbeeld:
• Overheids/gemeentebeleid

• De locatie/ligging van het zonnepark

• Moet het er wel of niet komen
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Meeprofiteren buurt/gemeente
• Tegemoetkoming panelen op eigen dak

• Omwonenden binnen 500 meter krijgen eenmalig tot 

1.000 euro terug van hun factuur

• Omgevingsfonds
• 15 jaar lang ca. 8.000-9.000 euro/jaar

• Betaal hieruit bijvoorbeeld mee aan energiebesparing, 
buurtwindmolen, pluktuin, akkerranden, etc.

• Zonnepanelendelen.nl
• Zelf investeren met 2,5% - 4,5% rendement 
• Voorrang voor inwoners Barchem/Lochem

• Lokale onderaannemers

• Stroom lokaal afnemen
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Korte terugblik

• Informatieavond 22 februari: 
• Diverse reacties, maar ook nog (te) veel 

discussie 

• Maart en april:
• 6 individuele gesprekken

• 10-tal e-mails en brieven

• Afstemming met gemeente

• Overleg met provincie

• Gesprek met Contact Barchem 

• Reacties Hobama

• Eerste aangepaste ontwerp
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Vervolgstappen na vanavond

• Verwerken laatste reacties in ontwerp

• Uitwerken technisch plan

• Definitieve tekeningen delen (per post en op de 

website)

• Medio juni: indienen gewijzigde stukken (duurt

dan nog ca. 6 maanden)

• Mogelijkheid zienswijze en bezwaar

• Nog wensen of ideeën?→ info@tpsolar.nl
Zonnepark Berkelweide
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Uw wensen en ideeën

Shiitake-teelt op Zonnepark Berkelweide



Uw wensen en ideeën

• Zo min mogelijk zicht op het zonnepark, liefst al vanaf 
dag 1

• “Als het er komt, wil ik er niks van zien”

• Zorg: struweel duurt járen om dicht te groeien

• Zorgen over groot wild

• Geen aanplant struweel langs Ruurloseweg

• Bosje aan de Ruurloseweg niet groter maken

• Wildspiegels (of alternatief) aanbrengen

• Wildcorridor beter toegankelijk maken

• Duidelijker maken wat de buurt ervoor terug krijgt

Proef met Shiitake-teelt op Zonnepark Berkelweide



Zichtbeperking: 2 opties

Shiitake-teelt op Zonnepark Berkelweide



Zonnepark Berkelweide

Impressie olifantsgras (miscanthus)
• Landbouwgewas, dus geen onderdeel 

landschappelijke inpassing (telt niet 

mee voor beoordeling/vergunning)

• Wordt 3-3,5 meter hoog in 1 jaar

• Woekert niet, droogtebestendig

• Op percelen hr. V.d. Zanden

• 2 stroken, oogst om het andere jaar



Het aangepaste ontwerp
• EVZ-inrichting: Staring Advies

• ‘Kamsalamander’: natte EVZ met poelen 
en moerasoever

• ‘Vuurvlinder’: bloemrijk schraal grasland 
in panelengebied

• Struwelen én olifantsgras

• Zonnebloemen en grasland langs 
Ruurloseweg



Het ontwerp van het zonnepark in het kort 

Zuidopstelling Biodiversiteit
Extra ecologische stapsteen 

1 hectare
Verschraald bloem/grasland

Corridor groot wild ca. 20 
meter breed

Circa 2.000 m aan 
struweelsingels 

Extra zichtbeperking
Ecologische 

verbindingszone
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Ontwerp
uitgelicht
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Afstanden tot
omwonenden
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Uitzicht woonhuis 
fam. Van der Zanden


