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SolarEnergyWorks en Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging slaan handen ineen

De ontwikkeling van een zonnepark in Nederland 
is een samenspel tussen een ambitieuze 
gemeente, gedreven ondernemers en bewoners.

SolarEnergyWorks heeft ervaring met de
ontwikkeling, bouw en financiering van grote
grondgebonden solar parken in Nederland
en heeft tot medio 2019 circa 140 MWp aan
zonneparken aangesloten op het 
elektriciteitsnet.

Actief in alle processen die de haalbaarheid van 
een project mogelijk maken. SolarEnergyWorks 
werkt daarbij samen met professionele 
gerenommeerde partijen aan financieel 
rendabele business cases. 

In Nederland zien we mogelijkheden voor 
grondgebonden zonneparken tussen 10 hectare 
tot wel, op specifieke locaties , 300 hectare. Dit 
is, zowel voor gemeentes, agrariërs als 
investeerders een schaal die aanspreekt.

SolarEnergyWorks, we make solar energy work !



De kracht van de combinatie

De kracht van de Combinatie

Reeds generaties lang agrarisch ondernemer in Wijhe

Aanbieder lokaal opgewekte stroom & financiële participatie van omwonenden

Ontwikkelaar met een bewezen track record in Nederland 

Nederlandse Bijenhoudersvereniging, inpassing van plaatselijke Imker op locatie

Een 100% Nederlands investeringsfonds opgericht met als doel de realisatiegraad van 
Nederlandse zonne-energieprojecten te vergroten.

Familie Elshof | Wijhe



Landschappelijke inpassing



Landschappelijke inpassing



Landschappelijke inpassing



Landschappelijke inpassing

• Referentie, Energie coöperatie Haarzicht, Utrecht 



Zonneparken worden bijenparken



Bloemenweide in de zonneweide

HOGERE BIODIVERSITEIT MET BLOEMRIJKE VEGETATIES ONDER EN NABIJ ZONNEPANELEN, HET KAN!



Locatie zonneweide Wijhe-Elshof



Groenstructuren refererend aan coulissenlandschap



Conceptontwerp
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Het conceptontwerp gaat uit van een opstelling
van panelen parallel aan de verkavelingsrichting. Het
zonneveld (terrein binnen het hek) beslaat circa 17ha.
In het noorden wordt een afstand gehanteerd van
6m tot de Raaltewetering ten behoeve van beheer en
onderhoud. Aan de buitenzijde van het hek wordt rondom
het zonneveld een wilde haag van variabele breedte
aangeplant. Direct ten noorden van het erf wordt een
hoogstamboomgaard aangelegd, waardoor het zonneveld
los komt te liggen van het erf. Binnen het hekwerk blijft
een strook vrij van panelen ten behoeve van beheer
en onderhoud. De zonneweide wordt ontsloten vanaf
het erf. Transformators staan aan de randen van de
zonneweide, zo gesitueerd dat ze niet zichtbaar zijn vanaf
de omliggende wegen of bebouwing



Profielen - dwarsdoorsneden
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Profielen - dwarsdoorsneden
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Profielen - dwarsdoorsneden
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Profielen - dwarsdoorsneden
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Profielen - dwarsdoorsneden
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Bestaand / Nieuw

Vanaf brug Wechterholt



Bestaand / Nieuw

Hagenvoorde



Bestaand / Nieuw

Liederholthuisweg



Facts and figures

• Projectnaam Zonneweide Elshof

• Locatie Wijhe, gelegen aan de Wechterholt 13

• Bruto oppervlakte 19,5 hectare

• PV capaciteit 20 MWp

• Conversie 870 kWh/kWp

• Huishoudens 5.051

• CO2 reductie 7.461 ton/jaar

• Ingebruikname Q2 2021



Participeren

Met de gemeente Olst-Wijhe en Duurzaam Elshof bieden wij 
omwonende de mogelijkheid om te participeren, op de 
volgende wijze;

1.  Duurzaamheidsfonds 

2. Financiële participatie via crowdsourcing

3. Leveren lokaal duurzaam opgewekte energie via 



Communicatie 

Graag houden wij u persoonlijk 
op de hoogte van het proces:

Daarnaast willen wij u in de 
toekomst een aanbod doen voor 
participeren en/of de afname 
van duurzame energie.

Ook zijn wij benieuwd naar uw 
ideeën voor een 
duurzaamheidsfonds of andere 
kwaliteitsimpulsen.

Tevens zullen wij een website 
inrichten en via social media 
bereikbaar zijn.

Energiecoöperatie Duurzaam Elshof wil graag haar partners in de 
gelegenheid stellen u mettertijd een interessant voorstel voor 
stroomafname en/of financiële participatie te doen.

dhr  mvr
Naam adres

huisnumm
er postcode plaats

telefoon Email

ja nee Graag ontvang ik een voorstel voor lokaal opgewekte energie van Zonnepark Elshof.

ja nee Graag ontvang ik een voorstel om te participeren in Zonnepark Elshof.

ja nee Duurzaam Elshof of een van haar partners mogen mij eenmalig telefonisch of via mail 
benaderen voor een persoonlijk energie aanbod gerelateerd aan het zonnepark.

ja nee Graag wil ik op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het Zonnepark 
Elshof en neem later een besluit over bovengenoemde punten.

Ik heb het volgende idee voor het duurzaamheidsfonds:

*Alle door u ingevulde informatie wordt enkel gebruikt om de door u gewenste service te bieden en ten tweede om de service van ons bedrijf aan u 
te verbeteren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken. Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen 
buiten Duurzaam Elshof en haar partners, anders dat hij uitsluitend wordt gebruikt voor de genoemde aanbiedingen.



Winthontlaan 200  |  3526 KV  |  Utrecht  |  085 130 1276

Trotse partner van De Nederlandse BijenhoudersVereniging, Wageningen


