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Webinar Zonnepark IJzerbroek
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Heeft u vragen?

• U kunt via de chat vragen stellen aan ons panel van experts

• Veel gestelde vragen zullen we live in de uitzending behandelen

• Een overzicht van de vragen en antwoorden komt achteraf beschikbaar via onze website

Onze experts zitten klaar om uw vragen te beantwoorden

• Gemeente Mill en Sint Hubert

• Koen Linders (Flowers for Youandi)

• Jeroen Schmaal (Sunvest)

Praktische zaken
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Fam. Linders

• Start pioenenteelt 1999

• Flowers for Youandi 2012 Specialisatie Pioenenteelt

• Pioenenteelt achter ‘t huis is klaar 

Zonne-energie als nieuw initiatief

• Minder arbeid

• Geen milieubelasting

• Past bij klimaatakkoord

• Beter voor biodiversiteit

Twee parken van vijf ha

• 5 ha Sunvest

• 5 ha Fam. Linders

Over Fam. Linders

Koen en Astrid Linders 
Flowers for Youandi
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Sunvest

• Nederlands projectontwikkelaar gespecialiseerd in ontwikkeling en exploitatie van 

zonne-energie systemen

• 500 MWp aan zonneparken in beheer en ontwikkeling 

• Focus op Natuurlijke Zonneparken: veel aandacht voor omgeving, landschappelijke 

inpassing en participatie door de lokale gemeenschap 

Samenwerking tussen ProfiNRG en Green Giraffe

• ProfiNRG heeft al meer dan 1000 zonnedaken en 10 zonneparken gerealiseerd

• Green Giraffe heeft financieel advies geleverd bij financiering van ruim 

EUR 30 miljard aan wind- en zonne-energieprojecten

Over Sunvest
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Holland Solar

• Sunvest is via ProfiNRG lid van brancheorganisatie Holland Solar en onderschrijven de gedragscode Zon op Land

• NLVOW, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten en de 

Vogelbescherming principes afgesproken 

Principes

1. Betrekken omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid om financieel te participeren. 

2. Een goede locatie keuze en vormgeving, die meerwaarde biedt aan de natuur ter plekke. Omwonenden zullen mee kunnen profiteren

3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark 

Gedragscode Zon op Land
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Aanleiding

• Gemeente Mill en Sint Hubert wil in 2050 energieneutraal zijn

• Windenergie niet mogelijk vanwege vliegbasis Volkel

• Grondgebonden zonnevelden zijn nodig om de doelstelling te behalen

• Twee pilots van maximaal 20 ha. Dit is één pilot

Percelen

• Sunvest en Koen Linders ontwikkelen samen twee zonneparken

• De zonneparken zijn voorzien op het terrein van Flowers for Youandi

• De grond beslaat ca. 17 ha waarvan 5 ha park voor Sunvest en 5 ha voor Fam. 

Linders

Introductie
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Overzicht

Item Omschrijving

Totale capaciteit 2 x 7 MWp

Oriëntatie Verwacht zuid-opstelling

Totale productie
14,000 MWh/jaar
4,000 huishoudens

Netaansluiting Onderstation Erica

Q1 - Q2 
2019

Principeverzoek

Jan - okt
2021

Vergunning en 
bestemingsplanwijziging

Q3 - Q4 
2022

Bouw

Q1 2019 -
Q4 2020

Ontwerpen vooroverleg

Q1 - Q2 
2022

Crowdfunding
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Rapporten uitgevoerd in de ontwerpfase

• Landschappelijk inpassingsplan (Haver Droeze)

• Archeologisch onderzoek (RAAP)

• Stikstofberekening (Hedgehog Company)

• Ruimtelijke onderbouwing (Eelerwoude) met aandacht voor:

• Geluid

• Straling

• Warmteontwikkeling

• Flora en fauna onderzoek (Eelerwoude)

Onderzoeken



1. Introductie

11

Ontwerp

• Het eerste ontwerp is meerdere keren aangepast na feedback van omwonenden en belangenorganisaties

• Natuurvriendelijk ontwerp met een bijdrage aan ecologie. Bijzondere aandacht voor struweelvogels, de das en behoud van het vrije

uitzicht

• Inrichting natuurgebied met vogelplas en struweel

Een zonnepark voor de inwoners van gemeente Mill en Sint Hubert

• Omwonenden en betrokken partijen kunnen meedenken met het ontwerp

• Mogelijkheden om financieel te participeren voor 20% van het zonnepark

Bijzonderheden
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Toegevoegde waarde

• Aanplant van bomen, planten en een grasmengsel ten gunste van de bijenpopulatie

• Aanplant van struweel en aanleg van een vogelplas ten gunste van de 

struweelvogels

• 30 cm afstand tussen grond en hek ten gunste van de das

Uitgangspunten

• Uitzicht blijft zoveel mogelijk behouden voor omwonenden die dat wensen. 

Hiervoor gebruiken we diverse hoogtes voor de heggen

• Tussen de panelen komt licht, lucht en water

• Goede kansen voor vegetatie onder de panelen

• Onderhoud gebeurt zoveel mogelijk natuurvriendelijk

• Egale en strakke inrichting van de zonnepanelen

• Minimale afstand van 100 m tot omwonenden en 10 m tot aangrenzende percelen

Algemeen
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Verschillende hoogtes voor heggen

• 1.50 m hoog aan noord-, zuid- en westzijde

• 1.50 m hoog aan noordelijke helft van de 

oostzijde

• 2.50 – 3.00 m hoog aan zuidelijke helft van de 

oostzijde

Landschapsplan
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Veilige ontsluiting

• Ontsluiting aan de IJzerbroekseweg

• Gebruik met name bij aanleg en bij opruimen ervan, 25 jaar later

• Tijdens de beheerfase enkele keren per jaar een auto voor onderhoud 

Ontsluiting
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Zonnepanelen

• Glas-glas panelen zorgen ervoor dat er meer licht onder de panelen komt

• Een ruimte van 2 cm tussen panelen zorgt ervoor dat water onder de panelen kan 

komen

Onderconstructie

• Maximale hoogte 1.50 meter

• Onderconstructie op palen met een verwachte diepte van 1 – 2 meter

Impressie zonnepanelen en onderconstructie



3. Impressie

22

Impressie elektrisch werk

Legenda

1. Monitoring

2. Instralingsmeter

3. Omvormer

4. Transformator

5. Inkoopstation
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Zonnepanelen

• De meest gangbare zonnepanelen zijn mono- of polykristallijn panelen of dunne 

film panelen

• Bij grootschalige parken passen wij vrijwel altijd kristallijn panelen toe

Omvormers

• Afhankelijk van het detailontwerp zullen centrale of decentrale omvormers 

worden geplaatst om de gelijkspanning van de zonnepanelen om te zetten in 

wisselspanning

Transformatoren

• Transformatoren brengen de spanning op het juiste niveau

• We verwachten twee 6 MVA transformatoren nodig te hebben

• De transformatoren worden middels 10kV middenspanningskabels aangesloten 

op het inkoopstation van Enexis

Impressie elektrisch werk
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Bekabeling

• De zonnepanelen worden per string aangesloten op de omvormers waarbij de 

kabels zijn weggewerkt onder de zonnepanelen

• Vanaf de omvormer wordt de stroom via de transformator naar het inkoopstation 

getransporteerd via ondergrondse kabels

Netaansluiting

• Het zonnepark zal op het elektriciteitsnetwerk van de netbeheerder worden 

aangesloten met een compact 10kV inkoopstation 

Impressie elektrisch werk
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Uitgangspunten

• 20% van het park zal worden opengesteld voor inwoners van de gemeente

• Samenwerking met een lokale energiecoöperatie of via een crowdfundingsplatform

Mogelijkheden

• Geld lenen aan het project tegen een bovengemiddeld rentetarief (zon-obligaties)

• Eigenaar worden van een deel van het zonnepark (postcoderoos)

• Groene stroom van het zonnepark afnemen via de energieleverancier

• Gemeente Mill en Sint Hubert stelt een energietransitiefonds en ruimtelijke 

kwaliteitsfonds in

Financiële participatie
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Voor vragen of informatie

Jeroen Schmaal

Tel: +316 1920 6307

jeroen@sunvest.nl

Joël Nolten

Tel: +316 4518 9099

joel@sunvest.nl

Koen Linders

Tel: +316 2055 4044

linders@flowersforyouandi.com

mailto:jeroen@sunvest.nl
mailto:rene@sunvest.nl
mailto:linders@flowersforyouandi.com

