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Laatste gratis zonnepanelen beschikbaar in Zonnepark A58  

 

De laatste panelen in Zonnepark A58 moeten nog gelegd worden.  © DuurSaam 

 

Vanaf eind september wordt in Etten-Leur schone energie opgewekt, door het 

Zonnepark A58.  De meeste zonnepanelen zijn nu aangesloten op het publieke 

energienetwerk en ze leveren volop elektriciteit. Uiteraard is er nu in de herfst 

minder zonlicht en dus is ook de energieopbrengst minder. Een klein deel van 

de zonnepanelen moet nog aangesloten worden, en die leveren na activatie 

ook een bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening in Etten-Leur. 

Inwoners van Etten-Leur kunnen participeren en profiteren van dit zonnepark. 

Voor de inwoners is het nog steeds mogelijk om gratis zonnepanelen aan te 

schaffen. De actie die uitsluitend voor inwoners van Etten-Leur is bedoeld, is 

verlengd tot 1 december 2020. Op dit moment hebben al meer dan 400 

gezinnen belangstelling getoond door zich in te schrijven.  



Iedereen kan meedoen. Het zonnepark A58 biedt voor inwoners die zelf geen 

zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op de eigen woning de mogelijkheid 

zelf energie op te wekken. Vooral mensen die zich geen zonnepanelen op hun 

dak kunnen permitteren doen mee.  

De eerste 2 zonnepanelen in het park zijn gratis als je lid bent of wordt van 

DuurSaam Etten-Leur. Je bent niet verplicht er meer aan te schaffen.  

Lid worden kan door je aan te melden via secretaris@duursaam-etten-leur.nl 

Bij de aanschaf van zonnepanelen stap je wel over van de huidige 

energieleverancier naar de nieuwe, nl. Vrijopnaam. 

Inschrijven op de zonnepanelen kan via www.vrijopnaam.nl/etten-leur.  

Een paneel kost 99 Euro per stuk en daarvoor krijg je 9 jaar lang de 

energieopbrengst van tenminste  250 kWh per jaar. Dit wordt verrekend met 

de energierekening. Je kunt maximaal 10 panelen aanschaffen.   

Het Zonnepark heeft uiteindelijk een capaciteit van 2,5 megawatt (MW). Dat is 

genoeg om 850  gezinswoningen van stroom te voorzien.  

Langs de A58 is, met goedkeuring van Rijkswaterstaat, tegen het talud tussen 

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

aangelegd. Over een afstand van ongeveer 4 kilometer zijn ca. 6.300 

zonnepanelen geplaatst.  

Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de 

energieleverancier  Vrijopnaam,  ontwikkelaar Greenspread , de gemeente 

Etten-Leur en de lokale Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. 

Bij de realisatie is er vanaf het begin nadruk gelegd op de betrokkenheid van de 

inwoners van Etten-Leur. Er zijn veel voorlichtingsbijeenkomsten geweest in 

samenwerking met de gemeente. Er is ook veel tijd en energie gestopt in de 

zorg voor de natuur in de directe omgeving. 

Een paar weken geleden is de crowdfunding , waarbij inwoners zich in konden 

schrijven voor een lening volgeboekt. Op die manier werd 75.000 Euro 

opgehaald bij de inwoners van Etten-Leur. Aanmelden voor crowdfunding is 

niet meer mogelijk. 

 

Wacht niet langer en doe mee met dit unieke project om de Gemeente Etten-

Leur te verduurzamen en wordt er zelf financieel ook beter van. 

mailto:secretaris@duursaam-etten-leur.nl
http://www.vrijopnaam.nl/etten-leur


Voor meer informatie en vragen meldt je via mail secretaris@duursaam-etten-leur.nl  

Voor telefonische informatie:  06 21533407 

 

Zonnepanelen langs de A58 bij Etten-Leur                        © DuurSaam  

    

Bouwbord Zonnepark A58 bij Etten-Leur                           © DuurSaam  

 

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

