Editie 4 – maart 2021

Zonnepark Broekstraat
Zonne-energie voor en door Klarenbeek
Het zonnepark in Klarenbeek gaat duurzame energie
produceren voor meer dan 5000 huishoudens en zal
naar verwachting in de herfst van 2021 operationeel zijn.

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van het Zonnepark Broekstraat. Helaas kunnen we u nog steeds niet
persoonlijk ontmoeten tijdens een informatiebijeenkomst. Hopelijk bent u allen gezond. Graag willen we u
weer een overzicht geven van de status van het Zonnepark dat bij u in de omgeving gebouwd gaat worden.

Voorwerk op papier
In de afgelopen periode is er vooral veel werk
verzet op papier, onze aannemer Pfalzsolar
GmbH heeft het uitvoeringsontwerp van de
zonnepanelen afgerond. Op het moment van de
uitgifte van deze nieuwsbrief is de productie van
de verschillende componenten in gang gezet.
De bouw ligt nog op planning en zal op 1 April
2021 van start gaan.

Paddenschermen
Om het terrein geschikt te maken voor de bouw
en de eventuele flora en fauna te beschermen
tijdens de bouw is het paddenscherm hersteld
en zijn de vangemmers ingegraven, dit is
gedaan om te voorkomen dat er padden het
bouwterrein opkomen tijdens de bouw.
Onze ecoloog zal in de komende weken
dagelijks een ronde maken langs de vangemmers, om de eventueel aangetroffen padden
op een andere locatie weer uit te zetten zodat er
geen gevaar ontstaat voor de padden op de
bouwplaats.

Wist u dat?
Het Zonnepark Broekstraat 18,86 MW aan geïnstalleerd
vermogen heeft, dit komt neer op ca 18.000 MWh per
jaar, en dit staat gelijk aan meer dan 5.000 huishoudens
die worden voorzien van duurzaam opgewekte energie.
zonneparkbroekstraat.nl

Verder heeft de ecoloog begin maart het terrein
voorzien van stokken met lint, om te voorkomen
dat broedvogels de bouwplaats kiezen als
nestplaats. Ook voor de broedvogels zal de ecoloog
de komende periode regelmatig veldbezoeken
afleveren om dit in de gaten te houden.

Alle informatie over zonnepark
Broekstraat vindt u vanaf nu ook op:
https://zonneparkbroekstraat.nl/
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de
digitale versie van deze nieuwsbrief.

Onderhoud landschappelijke inpassing
Door de vele neerslag en het winterweer heeft
Hoveniersbedrijf Ter Riele B.V. nog geen kans
gehad om het eerste onderhoud uit te voeren
aan de landschappelijke inpassing. Door het
weer zijn een aantal bomen wat scheef gewaaid.
Deze zullen zodra het weer dit toelaat recht
worden gezet. Verder zullen de laatste
bosschages worden aangeplant en zal worden
gekeken of alle geplante bomen en bosschages
aanslaan in de lente.

Aanleg netaansluiting bijna klaar
Liander zal komende maand het aanleggen van
de netaansluiting afronden, op dit moment
wordt het laatste stuk aangelegd langs de Kar.
Wanneer deze kabels zijn gelegd, is het
Zonnepark straks in staat om de duurzaam
geproduceerde stroom op het net te zetten.

Start inrichting bouwplaats
Half maart zal onze aannemer Pfalzsolar GmbH
van start gaan met het inrichten van de
bouwplaats. Langs de Kar zal een bouwinrit
worden aangelegd waarna een locatie zal
worden gemaakt waar de schaftketen, wcwagens en parkeerplaatsen voor het personeel
worden geplaatst. Dit zal gebeuren op de
noord-westkant van het projectgebied.
Het transport met materialen voor het
Zonnepark zal via de Kar plaatsvinden. Dit zal
tijdens normale werkuren zorgen voor extra
verkeer op de Kar. De inrit zal worden voorzien
van de benodigde verkeersborden zodat dit
duidelijk is gemarkeerd.

Planning / tijdlijn
Start aanleg netaansluiting
December 2020
Start aanleg van depotruimte
15 Maart 2021
Start aanleg Zonnepanelen
1 April 2021
Zonnepark Broekstraat gereed
1 Oktober 2021

