
Overbetuwe 2040

Initiatieven Zonnepark de Hooge Bobbert &
Zonnepark de Groenendaal
Sunvest
Sunvest is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie 
van zonne-energie systemen. Sunvest onderscheidt zich met 
Natuurlijke Zonneparken. 
Natuurlijke Zonneparken zijn zonneparken die worden 
ontworpen met veel aandacht voor een natuurlijke 
inpassing, het verbeteren van de lokale biodiversiteit en 
lokale samenwerking

Kenmerken de Hooge Bobbert
• 11 ha waarvan 2,5 ha wordt ingezet voor natuur
• 14 MWp vermogen > stroom voor 4,500 huishoudens
• Veel aandacht voor landschappelijke inpassing om zicht te 

beperken voor omwonenden
• Voldoende leefgebied voor diverse (beschermde) 

diersoorten zoals de poelkikker, patrijs en de kerkuil

Planning

Mrt - Mei 
2020

Ontwerpen

Mei
2020

Principeverzoek

Nov - Mrt
’21 – ‘22

Vergunning- en
bestemmingsplanwijziging

Nov - Mei
’24 - ‘25

Financiële
participatie

Mei - Sep 
‘25 - ‘25

Bouw

Locaties van de projecten

Kenmerken de Groenendaal
• 12 ha waarvan 3 ha wordt ingezet voor natuur
• 16 MWp vermogen > stroom voor 5,000 huishoudens
• Veel aandacht voor landschappelijke inpassing om zicht te 

beperken voor omwonenden
• Voldoende leefgebied voor diverse (beschermde) 

diersoorten zoals de kamsalamander, patrijs en de torenvalk

De kerkuil en de patrijs
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Procesparticipatie

Meedenken
Voor de uitwerking van de plannen worden alle omwonenden en lokaal 
geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken. Feedback uit de 
persoonlijke gesprekken en de informatieavonden nemen we waar 
mogelijk in de plannen mee.

Keukentafelgesprekken
Alle geïnteresseerde omwonenden zijn in een eerder stadium gesproken. 
Naar aanleiding van hun feedback zijn de zonnepanelen verlaagd van 2m 
naar 1.60m is het struweel aangepast rondom het zonnepark.

Digitale informatieavond 15 juli
Op 15 juli heeft Sunvest een digitale informatieavond georganiseerd voor 
omwonenden van de zonneparken. De opname van de presentatie is altijd 
terug te zien op de projectpagina’s van de website. Naar aanleiding van 
feedback van aanwezigen is bij Zonnepark de Hooge Bobbert een 
struinpad langs het zonnepark verrijkt met educatie en informatieborden

Inloop informatieavond 15 september
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Landschappelijke inpassing
Zonnepark de Hooge Bobbert
1. Richting en hoogte: zuidopstelling die de

richting van de Vissert volgt met een hoogte
van 0,8m (onderkant) tot 1,6m. Dit is 1m boven
de weg. Onder en tussen panelen worden
schapen gehouden. De achterzijde van de
panelen keren zich naar de Vissert. Daarom
brengen we een brede groene afscheiding aan
door gevarieerde struweelsingel.

2. De toegang tot het zonnepark is vanaf de
bestaande percelen vanaf de Vissert

3. De brede bermen langs de A-watergangen
worden gehandhaafd. Langs het zonnepark
wordt een losse struweelhaag aangebracht van
circa 1,5m hoog. Aan de westzijde wordt dit
een hogere meidoornsingel

4. Beleving vanaf de Noord-Zuidweg: de
bestaande boombeplanting (essen) langs de
weg wordt vrijgelaten en de onderzijde van de
panelen wordt afgeschermd door een groene
losse struweelhaag

5. Relatie met netstation: zichtbare
(bovengrondse) kabelverbinding met
informatiepaneel bij afstapplaats

6. Een recreatief struinpad langs de watergang
vanaf de Vissert aansluitend op de Veldstraat

1.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

5.
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Technisch ontwerp Zonnepark de Hooge Bobbert

Referentie transformatorhuis

Referentie informatieborden
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Landschappelijke inpassing
Zonnepark de Groenendaal
1. Richting en hoogte: de opstelling wordt dwars op de kavelsloten

gericht. Dat is een zuid opstelling met een hoogte van 0,8m tot
1,6m. Onder en tussen panelen worden schapen gehouden.

2. De toegang tot het zonnepark is vanaf de Ulandsestraat over de
bestaande dam

3. De nattere stukken in het plangebied laten we ecologisch
aansluiten bij de natte bossen/grienden langs de wetering. Zij
vormen zo een stapsteen tussen twee Gelders Natuur-
netwerkgebieden

4. Langs de A-watergang ten westen ontwikkelen we een bloemrijke
oever. Langs het hek van het park komt een losse meidoornhaag

5. Vanaf de Ulandsestraat kunnen passerende wandelaars en
fietsers een beeld van het park zien achter een sloot met een
rietkraag en een losse meidoornhaag. Aan beide zijden van de
straat liggen florarijke bermen

6. Langs de Noord-Zuidweg wordt het zonnepark ingepast door een
struweelhaag, en een weide met ruige kruiden (doelsoort:
Patrijs) en enkele knotwilgen.

7. Langs de noordzijde grenst een deel van het park aan weiland.
Buiten het hek wordt een brede struweelsingel aangelegd als
schuilplaats en verbindingsroute voor vogels en kleine zoogdieren

8. De kavelsloot midden over het plangebied wordt vrij gehouden en
is als sloot met kruidenrijke rietkragen een zichtbare
onderbreking

9. In de toekomst wordt een voedselbos aangelegd ten zuidoosten
van het plangebied direct aansluitend bij het erf ‘De
Groenendaal’. Hierin wordt bij het zonnepark een innovatieve
overgang gerealiseerd met combinaties van alternatieve teelten
en rijen bijzondere panelen
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Technisch ontwerp Zonnepark de Groenendaal

Profiel 5

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

1.6
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Financiële participatie

50% participatie
Sunvest streeft naar minimaal 50% participatie 
door de lokale bevolking. Sunvest vindt het van 
belang om een grote mate van diversiteit in 
instapmogelijkheden te bieden, waarbij men 
ook zonder geld in te leggen of met kleine 
bedragen mee kan doen. Dat willen we o.a. 
bereiken via de volgende mix:

•Omgevingsfonds: Sunvest doet een bijdrage 
aan een lokaal fonds per opgewekte MWh aan 
stroom
•Zon op daken: eigenaren van daken en 
scholen kunnen profiteren van kortingen op 
zonnesystemen en deze laten installeren door 
een lokale installateur
•Mee-investeren: Inwoners hebben de 
gelegenheid om te investeren in het zonnepark 
door obligaties of certificaten van aandelen 

Educatie
Er zijn lespakketten beschikbaar over de 
energietransitie en jaarlijks worden er vanuit 
het zonnepark en haar partners een aantal 
excursies georganiseerd, waarbij schoolklassen 
onder begeleiding het zonnepark mogen 
bezoeken. Zonnepark de Hooge Bobbert krijgt 
daar een speciaal struin/ educatie pad voor 
door het plangebied

Struinpad langs Zonnepark
de Hooge Bobbert


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7

