
Sunvest is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-
energie systemen. Sunvest ontwikkelt, beheert en onderhoudt een groot aantal zonne-energie
projecten gesitueerd op grond en op daken door heel Nederland. Sunvest wil zich onderscheiden
met natuurlijke zonneparken. Dit betekent naast goede locatie keuzes, aandacht voor
landschappelijke inpassing en inbedding in de lokale gemeenschap

Adviesbureau Haver Droeze staat al ruim 30 jaar voor planning en vormgeving van de stedelijke en
groene ruimte. We werken met landschapsarchitecten, een jurist en ingenieurs vanuit een
ecologische visie, waarbij een sterk beeldend en functioneel ontwerp centraal staat. Historische
waarden en bestaand groen zijn het uitgangspunt bij de planvorming. Haver Droeze heeft in
samenwerking met Tejo Remy en Amerentske Koopman het landschappelijke plan voor het
Zonnewoud Zeewolde ontworpen

Eelerwoude is een landelijk adviesbureau en rentmeesterskantoor met veel regionale kennis. Wij
werken aan de ontwikkeling, inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Onze oplossingen
voor complexe vraagstukken zijn origineel en realistisch. We blijven niet in abstracte visies en
plannen steken. Wij proberen ieder project optimaal te realiseren, daarbij kijken wij naar het
landschap, de mensen en de natuur

Staatsbosbeheer heeft een aantal locaties in het Horsterwold aangeboden voor de ontwikkeling
van bedrijfsmatige activiteiten die het recreatieve aanbod in het Horsterwold verbreden en
versterken. Voor deze locatie heeft Staatsbosbeheer in een tender aan ontwikkelaars de vraag
gesteld om een zonneweide met recreatieve meerwaarde en mooi landschappelijk en ecologisch
ontwerp te ontwikkelen. Sunvest heeft met een bijzonder ontwerp de tender gewonnen

i.s.m. Tejo Remy en
Amerentske Koopman

ZeewoldeZon is opgericht om zonne-energie beschikbaar te maken voor hen die niet in staat zijn
om te investeren in een eigen zonnestroom-systeem. Samen met Sunvest willen wij een deel van
het zonnepark open stellen als postcoderoosproject



Een nieuw soort bos
Met het Zonnewoud wordt er een nieuw soort bos gecreëerd in het
Horsterwold. In het Zonnewoud vormen de zonnepanelen de
bladeren en verbeeldt de ondersteuningsconstructie de takken en
stammen. Dit zonnepark nodigt uit tot ontdekking! Het Zonnewoud
is zo ingericht dat energieopwekking zelf ondergeschikt is voor de
bezoeker: het wordt een plek om te verkennen, te verblijven, te
doen en te leren

Voor iedereen veilig toegankelijk
Normaal is een zonnepark niet vrij toegankelijk. Het Zonnewoud is
dit wel! Het zonnepark is overdag overal veilig en vrij toegankelijk
voor bezoekers. Alle stroomkabels worden volledig afgeschermd met
een stalen afdekprofiel. De transformatorstations worden geplaatst
onderin of nabij de uitkijktorens

Natuurlijke techniek en materialen
De zonnepanelen direct langs de wandelpaden krijgen een houten
ondersteuningsconstructie. De zonnepanelen worden in oplopende
hoogte geplaatst. De minimale goothoogte is 80cm en de maximale
nokhoogte 2.5m

Om het zonnepark ‘s avonds te kunnen sluiten worden houten
poorten gebruikt. Het hekwerk zelf zal bestaan uit houten palen met
een staaldraad raster en wordt zo geplaatst dat klein wild er gewoon
nog onderdoor kan

Overzicht

Totaal oppervlak Ca. 7,5 hectare

Geinstalleerd vermogen Ca. 9,8 MWp

Geschatte productie Ca. 9,0 miljoen kWh

Beoogd realisatie proces

Aanvraag vergunning Aug - Sept 2019

SDE aanvraag Maart 2020

Start bouw 2020-2021

Oplevering (afhankelijk van netaansluiting) 2021-2022

Het plangebied in rood aangegeven Veilig tussen de zonnepanelen wandelen

Impressie houten ondersteuningsconstructie Impressie voorgesteld hekwerk



Wandelen in het Zonnewoud
Het zonnepark wordt doorsneden door wandelpaden. De paden sluiten allemaal
aan op de wandelpaden in de omgeving. Ze geven bezoekers de kans om langs en
tussen de zonnepanelen te lopen, erop of eronder te kijken, te voelen hoe deze
gloeien in de zon. De paden zijn allemaal anders: er is een graslaan, een
paddenstoelenpad, een kleipad en een zand/mosselenpad

Leren in het Zonnewoud
Het Zonnewoud neemt mensen mee op ontdekking en laat bezoekers spelenderwijs
leren over energie en natuur. Overal in het Zonnewoud kun je QR-codes scannen.
Via de Zonnewoud app krijg je informatie over de zonnepanelen en hun opbrengst,
over insecten en planten, of over de vruchten, kruiden en paddenstoelen die onder
de panelen groeien. Maar ook recepten voor alles wat je kunt vinden in het bos

Verblijven in het Zonnewoud
In het midden van het zonnepark komt op een lichte verhoging de centrale
waterheuvel. Een plaats om te verblijven, te ontmoeten, te spelen of rusten. Men
kan het hele zonnepark overzien, informatie ophalen, de activiteiten voor de rest
van de dag in kaart brengen, een (zelfgeplukte) lunch nuttigen, telefoons en tablets
opladen. Kinderen kunnen hier spelen met water en zand terwijl ouders genieten
van het bos en de omgeving

Oplaadpunten Centrale verblijfsplek (impressie)

Excursies en rondleidingen Verblijfsmeubel (impressie)

Real time informatie Interactief leren

Beheren van het Zonnewoud
Voor het beheer van het Zonnewoud zullen wij samenwerken met lokale
organisaties. Tevens ligt het in de bedoeling een paar keer per jaar rondleidingen en
exposities te organiseren. Wij hopen enthousiasme te mobiliseren bij bewoners in
de aangrenzende woonwijken waardoor een betrokken groep van medebeheerders
opgestart kan worden







Natuurlijke en gezichtsbepalende torens
Op de zichtlijnen in het Zonnewoud komen drie torens
in het Zonnewoud. Elke toren heeft een eigen functie.
Bij de Zuid toren (3) kan men informatie halen over het
zonnepark. In de Kabelbaantoren (4) kunnen kinderen
klimmen, spelen en eraf roetsjen via een kabelbaan!
Tenslotte komt er een toren bestaande uit 7
verschillende insectenhotels, verbonden aan elkaar
maar verspringend in hoogte

Locaties beeldbepalende torens in het zonnepark Insecten hotels



Natuur
De zonnepanelen worden van zuid naar noord in oplopende hoogte geplaatst. Onder de
zonnepanelen streven we naar variatie in vegetatie: varens, voorjaarsvegetatie, mos en
schaduwgrassen, zwammen, bessen, vruchten en kruiden. Op twee plaatsen is ruimte voor
insectenhotels. De groene randen van het Zonnewoud worden ingezaaid met een
bloemrijk kruiden-/grasmengsel van de bijenstichting om een goed leefklimaat voor
insecten te realiseren. Door de voorgestelde inrichting ontstaat er ruimte voor fauna zoals
vleermuizen, vogels, en kleine zoogdieren. Maar ook extra leefgebied voor insecten, een
kwetsbare soortgroep, die weer als voedsel dienen voor zangvogels, kleine zoogdieren en
vleermuizen

Uitkomsten flora en fauna quickscan
Het planvoorstel is getoetst aan de Wet Natuurbescherming. Hiertoe is een Toetsing Wet
Natuurbescherming uitgevoerd

Soortenbescherming
• Zonnewoud behoudt ruimte voor fauna zoals vleermuizen, vogels, en kleine zoogdieren;
• Extra leefgebied door de inrichting voor insecten, een kwetsbare soortgroep;
• Zorgplicht voor broedvogels te alle tijden van kracht

Houtopstanden
• Voor het Zonnewoud wordt geen beschermde houtopstand gekapt

Gebiedsbescherming
• Zonnewoud grenst aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN);
• Zonnewoud ligt buiten Natura 2000 (2,2 km van “Veluwerandmeren”);
• En heeft geen invloed op dit gebied



Doe uw voordeel met de komst van het Zonnewoud!

ZeewoldeZon – onze missie

ZeewoldeZon is opgericht om zonne-energie beschikbaar te maken voor hen die niet in
staat zijn om te investeren in een eigen zonnestroom systeem. Samen met Sunvest
willen wij een deel van het zonnepark open te stellen als postcoderoosproject. De
postcoderoosregeling is een belastingregeling waaronder mensen die zelf geen
zonnepanelen hebben wel hun voordeel kunnen doen wanneer er zonne-energie in hun
postcode gebied wordt opgewekt

Hoe werkt het?

Inwoners van Zeewolde kunnen door lid te worden van ZeewoldeZon en via LEON
Zeewolde de stroom af te nemen gebruik maken van de postcoderoosregeling en een
korting op hun energiebelasting krijgen. Uniek aan het concept van ZeewoldeZon is dat u
zelf niet hoeft te investeren, dit wordt gedaan door ZeewoldeZon. Met een deel van het
voordeel op de energiebelasting waartoe leden zijn gerechtigd worden de kosten
gerelateerd aan onderhoud, beheer, rente en aflossing bekostigd. Het resterende deel
van het voordeel gaat direct naar de afnemer en daarmee heeft u een lagere
energierekening!

Doe mee!
Meedoen of meer weten? Meld je dan aan via info@zeewoldezon.nl om onze
nieuwsbrief te ontvangen!


