
 

 

Sector- en keteninitiatieven 

Eelerwoude neemt in 2021 deel aan de volgende sector- en keteninitiatieven: 

Energiescan voor landgoederen 

Samen met Stichting Het Oversticht heeft Eelerwoude de energiescan voor landgoederen ontwikkeld. Het is een 
praktische scan van gebouwen, landerijen en omgeving, die zowel de energiebehoefte als de mogelijkheden voor 
energiebesparing en –opwekking in beeld brengt. Door de scan krijgen landgoedeigenaren inzicht in concrete 
maatregelen waarvoor gekozen kan worden op basis van rendement, uitvoerbaarheid en ruimtelijke impact. 

De scan gaat uit van drie ambitieniveaus van verduurzaming. Het eerste niveau is een zelfvoorzienend landgoed. 
Het tweede niveau is om het landgoed inclusief haar verpachtingen zelfvoorzienend te maken. Het derde niveau 
is een landgoed dat energie levert aan de nabije omgeving. Waarbij een landgoed energie kan leveren in alle 
denkbare duurzame vormen: zon, wind, aardwarmte en water.  

SolarEcoPlus (DEI) 

Eelerwoude is als lid van het consortium Zon in Landschap, één van de partners in het DEI (Demonstratie Energie 
Innovatie) project: Solar Eco Plus. 

Binnen het onderzoeksproject, dat wordt gesubsidieerd door RVO worden Bi-facial zonnepanelen, getest op 
verschillende gronden en in verscheiden opstellingen. De rol van Eelerwoude binnen dit project is onder andere 
het organiseren van de nodige vergunningen voor de testopstellingen, het opstellen van een beheer- en 
Onderhoudsplan, het opstellen van een werkomschrijving en RAW-bestek en het voeren van directie en toezicht. 
Onderdeel van het project wordt uiteindelijk ook het presenteren van de onderzoeksresultaten aan diverse 
overheden en andere geïnteresseerden. 

Eelerwoude is onderdeel van EcoCertified Solar Parks 

Eelerwoude heeft een belangrijke rol in EcoCertified Solar Parks, een landelijk onderzoek naar certificering van 
zonnevelden, mede gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Samen met TNO, 
universiteit Wageningen, Holland Solar en NL Greenlabel vormen we een team dat de knelpunten en problemen 
onderzoekt rondom biodiversiteit en bodemkwaliteit bij het beheer van zonneparken. We investeren graag in 
dit onderzoek omdat we de kennis die hieruit voortkomt, benutten voor onze opdrachtgevers. 

 


