
Interesse? Kijk op 
www.zonneparkwieringermeer.nl

ZONNEPARK 
WIERINGERMEER

PROFITEER VAN DE ZON!

ONTVANG 5% RENTE

goed bezig 
met duurzame 

energie



Zonnepark Wieringermeer
GROENE STROOM OPWEKKEN OP  
VOORMALIGE  STORTLOCAT IE 

Op stortlocatie Wieringermeer in Middenmeer is Zonnepark Wieringermeer aangelegd. Hier 
wekken 11.000 zonnepanelen duurzame energie op. Genoeg om ruim 1.000 huishoudens 
van groene stroom te voorzien. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen meeprofiteren 
van Zonnepark Wieringermeer, dat bijna 37.000 m2 beslaat.

Meedelen in de opbrengst
DAT KAN VANAF  300  EURO

Wij laten u graag meedelen in de opbrengst. U investeert eenmalig  
in de vorm van een obligatie. Hierover krijgt u ieder jaar 5% rente.  
Obligaties zijn beschikbaar vanaf € 300,- tot een maximum van € 3.000,-.  
Het door u ingelegde bedrag wordt in 10 jaar inclusief rente aan u terugbetaald.

Eenmalige inleg met 5% rente
•  Investeren is mogelijk vanaf € 300,-

•  1 obligatie van € 300,- staat gelijk aan 1 zonnepaneel

•  De maximale investering is 10 obligaties per huishouden (€ 3.000,-)

ONTVANG

 5%
RENTE!

Pak deze unieke kans. Heeft u een groen hart en wilt u profiteren 
van de opbrengst van het zonnepark? Investeer in groene stroom via 
www.zonneparkwieringermeer.nl

Laat de zon nu maar schijnen! 
Inwoners uit gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Opmeer  
krijgen voorrang en als eerste de mogelijkheid om te participeren.



Over Energiezorg
Zon Wieringermeer B.V. is een dochterbedrijf van Energiezorg en is de uitgevende instelling 
van de obligaties. Energiezorg is een samenwerking tussen het afvalverwerkingsbedrijf 
Afvalzorg en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. De ambitie van Energiezorg is om 
stortlocaties te verduurzamen met duurzame energieopwekking. In Energiezorg komt de 
expertise van beide bedrijven samen; Afvalzorg met haar brede kennis van stortlocaties en 
HVC met haar expertise in het realiseren van duurzame energieproductie en -levering.

Inschrijven
Van 1 juni t/m 30 juni 2019 kunt u inschrijven op obligaties. Dit kan eenvoudig via een  
formulier op www.zonneparkwieringermeer.nl. Loop geen onnodig risico, lees voor 
inschrijving de (vanaf eind mei 2019) op de website beschikbaar gestelde beleggers- 
informatie. Wees er op tijd bij! De obligaties worden toegekend op basis van postcode en 
vervolgens op inschrijvingsdatum. 

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.zonneparkwieringermeer.nl.  

Reductie CO2-uitstoot  
tot 1.950 ton

Verwachte opbrengst 
3.101 MWh

Zonnepark Wieringermeer



Zonnepark Wieringermeer
EEN ZONNEPARK OP  EEN  
VOORMALIGE  STORTLOCAT IE

Verwachte opbrengst per jaar: 3.101 MWh
Productiecapaciteit: 3,2 MWp

Reductie CO2: circa 1.830 ton

Met de jaarproductie van het park kun je 20 miljoen 
kilometer elektrisch rijden. Dit zijn ongeveer 800 
elektrische auto’s die elk jaar 25.000 km rijden.

De totale reductie is gelijk aan de vermeden CO2- 
uitstoot van 490 personenauto’s die elk 25.000 km 
per jaar rijden. 

HET  ZONNEPARK

Aantal zonnepanelen: 11.000
Aantal omvormers: 66

Oppervlakte: circa 36.600 m2

Aantal km bekabeling: 110

Het zonnepark is aangesloten op 
de netaansluiting van NV HVC.  
Een deel van de zonne-energie 
wordt gebruikt door de compos-
tering en vergister van HVC op 
de locatie Middenmeer.

Het zonnepark is gemonteerd 
op Solarbase, een duurzame, 
betonachtige fundering op basis 
van gecertificeerde bouwstoffen.


