
 
FACTSHEET Zonneproject Den Heuvel 

Investeer in een uniek zonneproject, voor en door Culemborgers 
 

Wat houdt Zonneproject Den Heuvel in? 
Vrijstad Energie realiseert op daken én op een veld van agrarisch bedrijf Stal Den Heuvel 
in totaal 2.455 zonnepanelen. De familie De Raad -eigenaar van dit bedrijf aan de 
Rietveldweg 26 te Culemborg - stelt hun gebouw en terrein hiervoor ter beschikking. 
Tijdens dit project vindt asbestsanering van de daken van enkele schuren en het 
woonhuis plaats. 
 
Uniek! Eerste verticale veldopstelling in Nederland 
Zonneproject Den Heuvel bestaat uit twee deelprojecten, namelijk een dak- en een 
veldopstelling. Bij de veldopstelling wordt gekozen voor verticale plaatsing van panelen, 
met een tussenruimte van 6 tot 8 meter, zodat de weide bruikbaar blijft. Dit is het éérste 
project in Nederland met verticale panelen! De grond kan daardoor zowel gebruikt 
worden voor duurzame energieopwekking, als voor begrazing of het verbouwen van 
gewassen. 
 
Waarom meedoen? 

• Stimuleer groene innovatie: dubbelgebruik grond door verticale panelen. 
• Heb hart voor het klimaat en maak duurzame lokale energieopwekking mogelijk.  
• Ontvang 4-6% rendement*, loont beter dan een spaarrekening. 
• Maak samen met Culemborgers mogelijk om onze energie op te wekken binnen 

de gemeentegrenzen. 
 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?  
• Je bent (of wordt) lid van Coöperatie Vrijstad Energie (€ 10,- per jaar). 
• Je woont in omgeving Culemborg (in een van deze postcodegebieden: 4101, 

4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4121, 4122, 4145, 4151, 4153, 4196, 
4197).  

• Je investeert minimaal € 250,- en maximaal € 10.000,-. 
• Je bent 18 jaar of ouder. 

 
Wil je meer informatie?  

• Volg het webinar op woensdag 23 juni om 20:00 uur.  

• Bezoek een rondleiding bij Stal Den Heuvel op zaterdag 26 juni (tussen 10:00-
12:00 uur) en woensdag 30 juni (tussen 19:30-21:30 uur). Meld je aan via het 
formulier! 

• Bezoek de inloopavond (19:00-20:00 uur) op donderdag 1 juli in de Energiewinkel 
(Oude Vismarkt 13). 

• Kijk op www.vrijstadenergie.nl/zonneprojectdenheuvel  
 
Direct aanmelden? 
Ga naar: https://www.vrijstadenergie.nl/zonneprojectdenheuvel/aanmelden-
zonneproject-den-heuvel/  
 
Schrijf je zo snel mogelijk in! Dan kunnen we al in de herfst starten 
met de bouw. 



*Streefrendement is 4-6%. Het werkelijke rendement kan afwijken. Lees vooraf het Informatiememorandum, zodat je goed 
inzicht hebt in risico en rendement. 
 

 


