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Overdinkelse verzetsgroep tegen zonnepanelenpark op vruchtbare grond

‘Berlijnse Muur is gesloopt,
maar Overdinkel krijgt er een’
Verzetsgroep gaat
strijd aan tegen
miljoenenkostende
zonnepanelenpark,
waar geen alternatief
tegenover staat.
René Beune
Overdinkel

Ze heeft nu nog een weids uitzicht tot
aan Gildehaus. En ’s ochtens reeën
voor de deur. Wat Sandra Tiethoff
wacht is een 2,35 meter hoge muur, als
vlak voor haar woning het grootste
zonnepanelenpark van Twente - met
69.000 zonnepanelen- wordt gebouwd. En dat wil ze voorkomen. Ze
voert de Verzetgroep zonnepanelenpark Overdinkel aan. ,,In Berlijn hebben ze de muur afgebroken. Maar in
Overdinkel krijgen we er een terug.”
Op 9 november van het vorig jaar
werden de plannen voor het zonnepanelenpark voor het eerst gepresenteerd. Het bedrijf Powerfield uit Dokkum heeft al een optie-koopovereenkomst voor naar verluid 2 miljoen euro
gesloten voor 25 hectare grond tussen
de Lakerinksweg en Strootsweg. Daar
moeten op een gebied van 50 voetbalvelden 69.000 zonnepanelen komen
die reiken tot een hoogte van 1.80 meter.
De gemeente gaf eerder al aan zich
te kunnen vinden in de aanleg van het
park en is bereid mee te werken aan
een bestemmingsplanwijziging. Sandra Tiethoff cynisch: ,,Logisch. Met dat
zonnepanelenpark haalt de gemeente
in een klap de doelstelling voor duurzame energie, waar ze voor 2021 aan
moeten voldoen. En voor boer Gerard
Luijerink, eigenaar van de grond komt
het aanbod van Powerfield ook als een
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Het gebied
waar het grootste panelenpark
van Twente
moet verrijzen.
IMPRESSIE: POWERFIELD

Dit is de
beste grond
voor
landbouw
– Sandra Tiethoﬀ

geschenk uit de hemel.” Tiethoff ergert zich vooral aan het feit dat Overdinkelnaren niets terug krijgen voor
het park. Tiethoff: ,,De aanleg van het
zonnepanelenpark kost Powerfield 40
miljoen. De helft krijgen ze als subsidie van het Rijk. Met die 20 miljoen
had je ook alle 10.000 woningen in de
gemeente Losser van zonnepanelen
kunnen voorzien. Dan had iedereen
gratis energie gehad. Nu vloeit alle
geld in de zakken van de heren van Powerfield. Zij leggen het park aan en als
het ‘stekkerklaar’ is verkopen ze het
aan een energieleverancier.”
En, zeggen Tiethoff en een groep
mede-bewoners, mocht Losser al besluiten tot de aanleg van een zonnepa-

nelenpark, kies dan voor een andere
plek. „Dit is zo ongeveer de beste landbouwgrond die je je kunt wensen. Gebruik dit als uitruilproject met een
boer die op veel schralere grond zit. Of
kijk eens of je de voormalige vuilstort
aan de Tiekenveenweg niet kunt benutten. Wat me stoort is dat de gemeente geen alternatief heeft onderzocht. Dit wordt ze in de schoot geworpen.”
Tiethoff zou veel liever zien dat het
zonnepanelenpark wordt uitgeruild
voor twee grote of drie kleinere windmolens. ,,Die leveren samen net zo
veel energie op als die 69.000 zonnepanelen.”

