
(Persbericht 23 aug 2020  DuurSaam Etten-Leur Zonnepark A58) 

Belangstelling (gratis) zonnepanelen A58 is uitzonderlijk groot 

 

 Bouwbord  Zonnepark A58  ter hoogte van Etten-Leur  (© DuurSaam) 

 

Afgelopen week zijn op maandag 17 en dinsdag 18 augustus veel 

belangstellenden naar de voorlichtingsavonden over het Zonnepark A58 

gekomen. De avonden waren met ca. 200 bezoekers volgeboekt. Reden voor de 

organisatie om nog extra voorlichtingsmomenten te beleggen. 

Door de Corona maatregelen was het niet mogelijk een grote bijeenkomst te 

organiseren. Daarvoor in de plaats werden belangstellenden in kleine groepjes 

van 2 personen in een ontspannen en rustige sfeer persoonlijk te woord 

gestaan in het gemeentelijk vergadercentrum door Energiecoaches van 

DuurSaam Etten-Leur en medewerkers van de Energieleverancier Vrijopnaam.  

https://www.facebook.com/gemeente.ettenleur/photos/pcb.3108380735923504/3108380675923510/?__cft__[0]=AZUzQ57ZofxaaTlwxxbzU1Ym0excw4rHmXYbBBkWRNvcgut_kDSFHHmBO3EJa-Yoepd_bqzxe7ZdCn2gU6DrjFowblRaf0ISQx1LRvQJxgxj0GWj3phdYyJnRgqN6l-CNUcYtoOi5MFxuYjAklxckSpMBEmxWPYOlV4OtIWNClJePQ&__tn__=*bH-R


Inwoners van Etten-Leur kunnen nu nog op exclusieve wijze participeren in dit 

project door de aanschaf van een 10-tal zonnepanelen. Hiervan zijn er 2 gratis 

met de mogelijkheid er nog maximaal 8 bij te kopen.  

Langs de A58 verschijnt, met goedkeuring van Rijkswaterstaat, tegen het talud 

tussen de afritten Etten-Leur en Etten Leur-West het langste zonnepark van 

Nederland. Er worden over een afstand van ongeveer 4 kilometer ca. 6.300 

zonnepanelen geplaatst. Deze panelen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 

ongeveer 850 woningen in Etten-Leur. De opgewekte stroom wordt 

rechtstreeks aan het elektriciteitsnetwerk van Etten-Leur geleverd. 

De afgelopen tijd hebben al meer dan 200 gezinnen in Etten-Leur gebruik 

gemaakt van deelname in het project. Thans zijn ca. 30 % van de panelen 

gereserveerd, maar er zijn nog mogelijkheden om mee te doen. 

Dit is een unieke mogelijkheid voor inwoners die zelf geen zonnepanelen 

kunnen of willen plaatsen op de eigen woning, om toch zelf energie op te 

wekken. Om mee te doen dient men eerst lid te worden van de 

Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur. Men kan lid worden door aanmelden 

via secretaris@duursaam-etten-leur.nl 

De opening van het zonnepark is naar verwachting in oktober 2020.  

 

Als inwoners van Etten-Leur nog extra informatie willen inwinnen en / of 

panelen op naam laten zetten is daar de komende tijd nog gelegenheid voor. 

Tijdens de weekmarkt van woensdag 26 augustus en woensdag 2 september is 

van 8.30-12.30 uur een stand ingericht waar meer informatie ingewonnen kan 

worden. 

 

Gelieve je van te voren aan te melden met naam, adres en telefoonnummer bij 

secretaris@duursaam-etten-leur.nl  

 

Voor meer informatie kijk op http://www.duursaam-etten-leur.nl/zonnepark-langs-a58.html en 

www.vrijopnaam/etten-leur   

Aanmelden of geïnteresseerd via mail secretaris@duursaam-etten-leur.nl  

Voor telefonische informatie:  06 21533407 


