
Welkom op de 

infoavond over

Zonnepark 

“Daalkampen”



Programma

-Voorstellen

-Aanleiding

-Bouw park door GroenLeven

-Procedures door BugelHajema

-Participatie bevolking

-Vragen

-Sluiting

Initiatief: 
J.R. de Jong 

& J. Bos

Procedures:

BugelHajema

Bouw: 
GroenLeven



Jan Reinier de Jong en Jose Bos

Akkerbouwbedrijf

100+ hectare

Brouwgerst

Zetmeel- en pootaardappelen

Suikerbieten

Agrarisch Natuurbeheer

Vergaderlocatie

Zonne-energie



WWW.DEJONGODOORN.NL

social media



Veldleeuwerik Broedplaats

Ontmoetingsplaats Veldleeuwerik

Educatie van burgers en consumenten

Kennisuitwisseling met agrarische ondernemers, 

overheden, bedrijven en onderwijs.

Prachtige voorbeelden dat Veldleeuwerik werkt

Kennisuitwisseling noodzakelijk voor 

verduurzaming van de hele sector





*Energie verkoop

Energie verkoop



Aanleiding zonneakker Daalkampen

-Nieuwbouwlocatie

-Ruimtelijke verkenning provincie

-Duurzame energie-opgave

-Haalbaarheid

-2014 SDE grote zonneprojecten

-2018 nieuwe start



Waarom ik?

-Lokaal betrokken

-Duurzaamheidsopgave

-Verantwoordelijk

-Lokale ondernemer



GroenLeven

-GroenLeven zal bouw zonnepark verzorgen

-GroenLeven partij met veel ervaring in het 

realiseren van systemen op daken en grond

-GroenLeven heeft grootste aantal parken in NL 

gebouwd

-Dak dhr. De Jong ook door GroenLeven voorzien van 

zonnepanelen

-Samenwerking energie-opslagproject



GroenLeven



GroenLeven



Ontwerp park

-Landschapsarchitect ingehuurd voor ontwerp 

park

-Randvoorwaarden: 

- Natuurlijke afscherming van het park (niet enkel een 

hek), waardoor park mooi ingepast wordt

- Behoud bestaande structuur land (sloten, bestaande 

bomen)

- Dubbelgebruik met Schoonebekers



Ontwerp park



1. Behoud grotere sloten. 

2. Openheid behouden (door afstand tot de kavelgrens). 

3. Volwassen bomen rond en op het terrein behouden. 

4. Walletje rondom wordt onderbroken door de sloten. 

5. Aan de zuidwestzijde ontstaat tussen de sloot en de 

wal een drassige oever. Indien sloot niet mogelijk is, dan 

heesterbeplanting

Ontwerp park



6. Langs de oostrand komt heesterbeplanting, max. 5m 

hoog. Bijvoorbeeld sleedoorn. Aan de binnenzijde van de 

heesters komt een 2m hoog hekwerk. 

7. Aan de achterzijde van de boerderij in de zuidoost 

hoek van het terrein komt alleen een hek 1m uit de 

kavelgrens 

8. Langs de Ruigebultsweg wordt de sloot verbreed en 

worden de dammen op twee na verwijderd. Deze twee 

dammen dienen ook als toegang en worden met een 

hekwerk afgesloten. Een van de dammen ligt in de 

noordpunt van het terrein. De tweede wordt later 

bepaald. 

Ontwerp park



Ontwerp park
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Ontwerp park
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Dubbelgebruik
Concept zorgherder



Inwoners betrekken (participatie)

-Bijdrage buurtvereniging

-Postcoderoos 

(www.postcoderoosregeling.nl)



Vragen?

Dank voor uw aandacht

Voor meer info www.dejongodoorn.nl


