
Zwanenburg ■ Vijf jaar terug was
er ook een initiatief, dat door veel
Zwanenburgers werd afgewezen.
Nu zijn de kaarten anders geschud.
„Destijds moest een zonnepark van
de provincie tegen de bebouwde
kom van het dorp aan. Daar zat het
dorp niet op te wachten. Nu vinden
gemeente en provincie dat zo’n park
langs de A9 kan komen, ver bij het
dorp vandaan”, legt Arwin Bos het
verschil uit.

Het park dat de families Bos, Van
Elderen, Van Beem en Vlasveld voor
ogen hebben, ligt een kilometer bij
Zwanenburg vandaan. „Vanaf
Amestelle en de Troelstralaan kun je
de panelen niet zien. Bovendien
overleggen we met dorpsbewoners
om het met groen aan te kleden”,
zegt Hein van Elderen.

Na inspraakbijeenkomsten vorig
jaar heeft de gemeente Haarlem-
mermeer een zoekgebied aangewe-
zen waar zonneparken mogen ko-
men. Dat is met name rond Schiphol
en langs de A9. De gemeente heeft
een opgave van de rijksoverheid ge-
kregen voor de overgang naar groe-
ne energie. Er is in dat kader ook een
zoekgebied voor windmolens aan-
gewezen.

De Zwanenburgse boeren pakken
hun plan duurzaam aan. „We ge-
bruiken onze eigen grond en reali-
seren het zelf voor een periode van

25 jaar. Daarna halen we ze weg en
gaan we weer boeren”, aldus Bos.
„De landbouwprijzen staan nu on-
der druk. Het valt niet mee om een
normale boterham te verdienen met
een boerenbedrijf. Zonnepanelen
kunnen een financiële basis bieden
voor de bedrijfsvoering, die hebben
we nodig. We blijven boer op eigen
land en ik hoop dat mijn kinderen
later ook boer kunnen zijn op mijn
land.”

Bos wil vijftien procent van zijn
land inzetten als zonnepark, Van El-
deren ongeveer een derde. „Je kunt
zeggen ’leg alle daken vol met zon-
nepanelen’, maar driekwart van de
daken is daar niet geschikt voor van-
wege het gewicht van die panelen. Je
moet daken volleggen waar het kan,
maar daarmee haalt Haarlemmer-
meer de energiedoelstelling niet.”

De boeren zijn in overleg met
Zwanenburgers over de uitvoering

van hun plan. „We hebben zelf 285
brieven huis aan huis bezorgd en de
dorpsraad heeft er nog eens 650 ver-
spreid. Er komen enthousiaste maar
ook kritische reacties tijdens de di-
gitale bijeenkomsten die we hou-
den. Dat levert goede gesprekken
op.”

De boeren nodigen de dorpsbe-
woners uit om hun wensen te geven
over de uitvoering. Dat kan met bio-
diversiteit maar ook met recreatie-

mogelijkheden. Ook wordt er ge-
sproken over een ’gebiedsfonds’
waar geld in komt voor vergroening
van de omgeving. De stroom die
wordt opgewekt is goed voor 40.000
huishoudens en die komt via het
elektriciteitsnet bij omwonenden
terecht.

De bedoeling is om in overleg met
de Zwanenburgers volgend jaar ver-
gunning voor het zonnepark te krij-
gen en dit in 2022 aan te leggen.

PAN ELEN Overleg met bewoners over uitvoering is gaande

Boeren willen zonnepark langs de A9
Vier boeren willen langs
de A9 bij Zwanenburg
een zonnepark aanleg-
gen. Ze zijn in overleg
met dorpsbewoners over
de inpassing in het land-
schap.

Bart Boele

Hein van Elderen en Arwin Bos op een van de akkers waar ze een zonnepark willen aanleggen. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS
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