
 
 

Wij maken ons zorgen over zonnevelden 
en windmolens aan de rand van ons dorp. 
U ook? 
 

Het proces gaat vrij geruisloos 
Weet u dat de gemeente Rheden op dit moment werkt aan beleid voor windmolens en zonnevelden? 
Hoewel zij dit in samenspraak met de inwoners beoogt op te stellen, verloopt het proces door de 
coronacrisis en een krappe planning tot op heden vrij geruisloos. Als u al iets heeft gehoord over 
duurzame opwekking in onze gemeente, dan is de kans groot dat dat betrekking had op Spankeren en 
bedrijventerrein De Beemd in Velp. Dat zijn namelijk de eerste gebieden die de gemeente ingebracht 
heeft in de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Arnhem Nijmegen. En daarop richt zich nu alle 
aandacht.  
 

RES is de eerste stap, maar er komt meer… en het gaat snel 
Als er één ding duidelijk is, dan is het dat het niet bij deze initiatieven en gebieden zal blijven. In de luwte 
van de discussie over Spankeren kijkt de gemeente bij het formuleren van beleid naar haar gehele 
grondgebied. Naar waar later ook windmolens en/of zonnevelden te realiseren zijn en onder welke 
voorwaarden. Dat wordt vast gelegd in de gemeentelijke Handreiking Energie en Landschap die nog dit 
jaar bestuurlijk wordt bekrachtigd. Concrete initiatieven worden straks getoetst aan dit beleid. En als ze 

voldoen, is het lastig om nog bezwaar te maken. Wij hebben als inwoners nu invloed, maar vanaf 
augustus niet meer. 
 

Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom kijkt kritisch mee 
De initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom zet zich in voor een goed en acceptabel in het landschap 
ingepaste opwekking van groene stroom. Eerder dit jaar heeft de gemeente duidelijk gemaakt ruimte te 
zien voor zonnevelden op een strook land van achter het Hof te Dieren tot aan Middachten en van de 
snelweg tot de Ruitersbeek (zie kaart andere zijde in oranje). Het gaat hier dus niet om het bekende 
initiatief voor een zonneveld tussen de op- en afrit van de A348, maar om de ‘achtertuin’ van het Hof te 
Dieren, die van Middachten en het gehele grondgebied van de Ellecomse Polder! Tevens is er een klein 
deel waar een windmolen geplaatst zou kunnen worden.  
Wij vinden dit veel te ongenuanceerd. Onze polder kenmerkt zich door een grote openheid en een 
verdiepte ligging ten opzichte van ons mooie dorp. Delen zijn ingericht als onderdeel van het park van de 
buitenplaatsen Avegoor en Bergstein, de polder is een belangrijke habitat voor wild en een rustplaats 
voor ganzen. Het gebied is ook aangewezen als waterbergingsgebied bij hoge waterstanden in de IJssel. 
Dat betekent dat een zonneveld verhoogd zal moeten worden geplaatst, en door de openheid van de 
polder en de hogere ligging van het dorp voor Ellecommers vaak bijzonder zichtbaar zal zijn. Alle 
ontwikkelingen die niet in lijn zijn met behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden zijn niet 
acceptabel. 
 



 
 
 

 

 

Binnen deze strook zijn zonnepanelen onder voorwaarden mogelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technisch geen harde belemmeringen vanuit veiligheid en milieu m.b.t. 
windmolens, hoogte ca. 180 meter (lichtgroen) of 240 meter (donkergroen) 

 
 
Doet u ook mee? 
Daarom is het nodig dat er nu al veel gedetailleerder gekeken wordt of en eventueel waar zonnevelden of 
windmolens inpasbaar zijn; waar ze geruisloos opgaan in het landschap door hun grootte en de 
aanwezigheid van groen. Wij willen daarover in gesprek met de gemeente, bij voorkeur ook namens u. Op 
korte termijn komen we persoonlijk bij u langs voor een nadere toelichting.  
Steunt u ons, heeft u nu al vragen of een opmerking, of wilt u een bijdrage leveren aan de initiatiefgroep? 
Laat het weten op duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com 
 
 
Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom  
‘blijvend blij met lokale groene stroom’ 
 
De initiatiefgroep bestaat momenteel uit Ted Abrahamsen en Marga Nijhuis, Elmar Gouw en Claire Esser,  
Martin Bakker, Hans en Doesjka van Berlo 
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