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HeveaInitiatief is al lange tijd bezig met het idee van een zonnedak op de gebou-
wen van de GroeneWaarden.

Dit is de voormalige steenfabriek in de uiterwaarden nabij kasteel Doorwerth.

De realisering van het zonnedak is in een
stroomversnelling gekomen toen HeveaInitiatief
dit idee heeft ingebracht bij de klimaattafel
“Grootschalige energie opwek” zoals die in 2019
was georganiseerd door de gemeente Renkum.

Samen met Hooijer, eigenaar van de GroeneWaarden, is een eerste studie ge-
daan naar de mogelijkheden en de randvoorwaarden voor dit zonnedak. Hierbij
heeft het Project “Ontwikkeling Zonnepark GroeneWaarden - De integratiemoge-
lijkheden van een zonnepark met de energievraag van GroeneWaarden” belang-
rijke input geleverd. Dit project is uitgevoerd door Jori Damond student aan de
faculteit: Technische Bestuurskunde van de Technische Universiteit Delft.

Daarna heeft HeveaInitiatief samenwerking gezocht met de in de omgeving aan-
wezige energie coöperaties. Dat heeft ertoe geleid dat in juni 2020 overeenkom-
sten zijn gesloten tussen HeveaInitiatief, de GroeneWaarden en de energieco-
operatie Vallei Energie. Daarin is afgesproken een definitieve business case op te
stellen voor het zonnedak en te starten met de werving van leden voor een sa-
telliet coöperatie “CVE-GroeneWaarden” die de realisering exploitatie van het
zonnedak voor haar rekening gaat nemen.
De verwachting is dat er 5.000 zonnepanelen geïnstalleerd kunnen gaan worden
die elektriciteit gaan leveren voor 500 huishoudens.
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Op dit moment, eind juni 2020, wordt gestart met de vrijblijvende voorinteke-
ning. Op het project. Na de zomer 2020 moet duidelijk zijn of er een haalbare
business case is en er voldoende animo is van de bewoners in de omgeving om
deel te nemen. Dan gaan we definitief van start met de realisering. Begin 2021
moet dan de eerste elektriciteit worden geleverd.

Bewoners in de volgende postcodegebieden kunnen lid
worden van de satelliet coöperatie CVE-GroeneWaarden
6861 Oosterbeek-N 6862 Oosterbeek-Z
6865 Doorwerth 6866 Heelsum
6869 Heveadorp 6874 Wolfheze
6665 Driel 6666 Heteren

Voorinschrijving opent binnenkort!!
U kunt u nu vrijblijvend voor-inschrijven. U zit dan nog nergens aan vast, maar
verzekert u van voorrang bij deelname.
Het inschrijfformulier kunt u binnen enkele weken vinden via :

www.valleienergie.nl/GroeneWaarden

Neem voor meer informatie contact op met service@valleienergie.nl
Of 0317 - 845 278


