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Van Katowice naar Twenterand 

Een nieuw jaar begint altijd met goede voornemens en in januari wordt vaak al wel duidelijk wat er van 

die voornemens overblijft. Een voornemen dat voor mij als wethouder van Twenterand in ieder geval 

overeind blijft, en wat ook zeker gaat gebeuren, is de opening van het zonnepark Oosterweilanden. En 

dit zonnepark draagt natuurlijk ook bij aan goede voornemens op het gebied van duurzaamheid. Ik kijk 

echt uit naar het moment dat de stekker in het stopcontact gaat en we de zon gebruiken als natuurlijke 

bron van energie, ook in Twenterand. 

De goede voornemens hadden de bijna 200 landen die deelnamen aan de klimaatconferentie 

afgelopen december in Katowice, Polen, waarschijnlijk ook. Maar zij kwamen daar maar moeizaam tot 

afspraken over o.a. het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en het helpen van arme landen 

bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. En laat die zin nog eens goed tot u 

doordringen... Hoe kan het zijn dat het zo moeilijk is om met elkaar afspraken te maken die gericht zijn 

op het behoud van onze aarde?! Wat houdt een land of een regering tegen? Geld of ander 

economisch belang? Vrijheid van eigen handelen? Angst om je te binden aan iets waarvan je de 

gevolgen niet kunt overzien? Ongetwijfeld voor die landen logische redenen, maar als iedereen alleen 

maar vanuit zijn eigen belang denkt komen we niet snel genoeg verder. Voor het behoud van onze 

planeet moeten we samenwerken en ambitieuze afspraken maken voor onze leefbaarheid en die van 

onze kinderen. 

En wat betekenen die afspraken op het wereldtoneel nu voor Twenterand? Aan de zogenaamde 

klimaattafels maken bedrijven, overheden en andere organisaties afspraken over maatregelen, om in 

2050 95% CO2 te reduceren. Op het gebied van elektriciteit liggen er plannen om uiteindelijk alle 

kolencentrales te sluiten. Daarom moet er fors ingezet worden op windmolens en zonnepanelen. 

Kortom: het zonnepark Oosterweilanden in de gemeente Twenterand draagt bij aan een doel dat we 

alleen met elkaar kunnen behalen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie heeft berekend dat 

er ongeveer 75 miljoen zonnepanelen bij moeten komen. Met onze ongeveer 40.000 panelen doen we 

in verhouding toch een flinke duit in dat zakje. 



In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de aanleg 

van het zonnepark. We hebben een partij geselecteerd die het 

park aan gaat leggen. IZEN uit België is een partij met ervaring 

in de aanleg van zonneparken en we hopen eind februari/begin 

maart de eerste paal te kunnen slaan. En misschien heeft u het 

al gezien: er staat inmiddels een hek om het terrein, prachtig 

aangelegd door de mensen van Soweco. Dat hebben ze snel 

en accuraat gedaan. En wat ik erg leuk vind: in deze 

nieuwsbrief staat een artikel over Freka en Gert Wolters, 

inwoners van Vriezenveen. Zij zijn geinteresseerd in de aanleg 

van het zonnepark en laten zien dat je met heel weinig moeite 

al een beetje bij kan dragen aan een duurzame wereld. Samen 

komen we verder! 

Martha van Abbema, wethouder 

 

De voorbereidingen van de bouw zijn gestart 

Het bouwbord dat langs de N36 staat, kondigt aan dat daar 

Zonnepark Oosterweilanden komt. Maar voordat de eerste palen 

de grond in kunnen, zijn de nodige voorbereidingen getroffen 

zoals bouwers selecteren, de grond bouwrijp maken en een 

hekwerk plaatsen. 

Grond bouwrijp maken 

Het verzetten van het grondwerk is volgens de aanbesteding uitgevoerd door Loonbedrijf Dekker uit 

Vriezenveen. Het werk bestond uit het gelijk maken van de grond door kuilen te vullen, gras te 

maaien, waar nodig slootjes te dempen en een stukje grond waar aardappels werden geteeld, gelijk te 

maken. Dekker gaat uiteindelijk ook nog een heg van 800 meter planten. 

Hekwerk 

Rondom het Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen staat nu helemaal een hekwerk. Dit werk is 

SROI aanbesteed en uitgevoerd door de Sociale Werk Voorziening Soweco. Het hekwerk is 1700 

meter lang. Daarmee is het grondwerk gedaan, de kabels voor het stopcontact zijn gelegd, het 

hekwerk staat: de bouw kan beginnen. 



Bouwers gekozen 

Na een uitgebreid 

aanbestedingstraject voor de bouw 

van het zonnepark is er een bouwer 

gekozen. Het Belgisch-Nederlandse 

bedrijf IZEN zal het Zonnepark 

Oosterweilanden bouwen. IZEN is 

een zonnepaneleninstallateur, 

gespecialiseerd in zonneparken.  

Planning 

Begin maart start Izen met de 

installatie van ongeveer 40.000 

zonnepanelen en alles wat daarbij hoort. Op 1 juni gaat de stekker in het stopcontact. Als het allemaal 

volgens plan verloopt hebben we op 1 juni 2019 precies in 24 maanden tijd een 15 hectare groot 

Zonnepark uit de grond gestampt. 

 



 

 

Logo Zonnepark Oosterweilanden 

De Zonnepark Oosterweilanden BV heeft een logo laten ontwikkelen waaronder voortaan alle 

communicatie-uitingen worden gedaan. Het Logo is ontwikkeld door bureau OverMorgen. 

 

 

Freka en Gert Wolters uit Vriezenveen: "laat inwoners 

meeprofiteren van het zonnepark" 

Ze zijn getrouwd, hun kinderen zijn inmiddels de deur uit 

en met hun ganzen, kippen en eenden, wonen Freka en 

Gert Wolters in Vriezenveen. Ze reageerden op de 

uitnodiging voor de onthulling van het bouwbord van het 

Zonnepark Oosterweilanden in oktober van dit jaar. 

Eerder waren ze al bij een informatieavond geweest en 

nu lieten ze weten helaas niet bij de bordonthulling 

aanwezig te kunnen zijn. In die afmelding lieten ze 

tegelijkertijd weten wel geinteresseerd te zijn in de ontwikkelingen rondom het zonnepark. "Gewoon 

om eens te bekijken wat het is en op welke manier wij als inwoner van Vriezenveen iets aan 

zo'n zonnepark zouden kunnen hebben", aldus Freka. 



“Milieu is een dingetje” 

“Milieu is immers wel een dingetje,” vervolgt Freka. “Wij moeten zuinig zijn op onze aarde en daar zelf 

ook een bijdrage aan leveren. Wij proberen dat zelf met kleine dingen, zoals bijvoorbeeld led 

verlichting, een broodtrommeltje mee naar school i.p.v. plastic zakjes en eten dat over is, te voeren 

aan de ganzen. Die smullen er lekker van en wij produceren minder afval.” 

Freka geeft les aan de Shalomschool in Vriezenveen, waar ze het ook over duurzaamheid heeft: “Als 

bijvoorbeeld het Jeugdjournaal aandacht schenkt aan de plastic soep in de oceanen, dan gebruik ik 

dat wel als aanleiding om het erover te hebben met de kinderen. Niet te opdringerig, maar gewoon in 

gesprek over wat wij er zelf aan kunnen doen. Het is goed dat kinderen zich realiseren hoe ze zelf een 

bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld.” 

Andere redenen om over te stappen op duurzame energiebronnen, is dat Freka niet afhankelijk wil zijn 

van een land als Rusland. Maar ze leeft ook mee met de mensen in Groningen: “Ook voor die mensen 

moeten we zo snel mogelijk stoppen met die gasboringen en overstappen naar alternatieve 

energiebronnen.” 

Betaalbaar en toegankelijk 

Maatregelen voor een duurzamer huishouden is lang niet voor iedereen betaalbaar. Volgens Freka 

zou je eigenlijk stap voor stap over moeten kunnen gaan op duurzamere oplossingen in huis. “Als 

bijvoorbeeld het gasfornuis kapot gaat, zou ik wel elektrisch willen gaan koken. En als dat dan met 

energie gaat dat hier op het zonnepark wordt gewonnen, dan zou dat hartstikke mooi zijn.” En zo zijn 

er volgens Freka wel meer mensen die stap voor stap willen overstappen naar meer duurzame 

energie. “Daar ben ik van overtuigd, mits je ze niet dwingt om direct met alles over te stappen en door 

ze een mooi aanbod te doen van lokale energie. Dat zou toch fantastisch zijn?” 

Schaapjes 

“Kijk, de aanleg van zo’n park vind ik 

een goed initiatief. Als ze dat ook nog 

een beetje mooi inpassen in het 

landschap met veel groen en 

schaapjes die er tussendoor lopen 

word ik daar nog blijer van. Maar zorg 

er alsjeblieft voor dat de opbrengsten 

niet bij de grote bedrijven belandt, 

maar laat de inwoners van 

Twenterand meeprofiteren. Daar gaat 

het om.” 



Rondleidingen Zonnepark 

Nadat het Zonnepark Oosterweilanden is aangelegd worden verschillende rondleidingen 

georganiseerd. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een kijkje te komen nemen op het terrein 

van het zonnepark. Hou daarvoor publicaties hierover in de gaten. 

BV huurt ruimte in gemeentehuis 

De Zonnepark Oosterweilanden BV huurt per 1 november 2018 een ruimte in het gemeentehuis van 

Vriezenveen. Deze kamer is bedoeld voor het uitvoeren van projectwerkzaamheden en 

bouwvergaderingen. De gemeente Twenterand ontvangt een marktconforme huur voor het gebruik 

van deze kamer. De huur van kamer is voor een periode van 1 jaar (met de mogelijkheid van 

verlenging met telkens 1 jaar). 

Dronebeelden van de Vjennevleigers 

Model Vliegclub De Vjennevleigers uit Vriezenveen 

maakt dronebeelden van de aanleg van het Zonnepark 

Oosterweilanden. Met enige regelmaat zal er een 

drone over het gebied vliegen, om beelden te maken, 

zodat de voortgang van de aanleg ook op die manier 

wordt vastgelegd. De dronebeelden zijn te zien 

op www.twenterand.nl/zonneparkoosterweilanden. 

Meer informatie over de Model Vliegclub 

Vjennevleigers, is te vinden op hun website: www.vjennevleigers.nl. 

 

Contactinformatie 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Zonnepark Oosterweilanden BV. Wilt u de volgende edities 

van de nieuwsbrief  'Zonnepark Oosterweilanden' ook ontvangen? Ga dan 

naar www.twenterand.nl/zonneparkoosterweilanden en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief. 

Heeft u vragen over het Zonnepark Oosterweilanden, dan kunt u mailen 

naar info@zonneparkoosterweilanden.nl 

 

De in deze nieuwsbrief getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend. 
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