Editie 5 – april 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 vijfde nieuwsbrief van het Zonnepark Broekstraat. 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.

PV installatie - onderconstructie

Let u onderweg goed op?

Afgelopen week zijn de werknemers van
Pfalzsolar GmbH gestart met het aanbrengen
van de palen voor de onderconstructie van de
zonnepanelen. Deze werkzaamheden zullen
ongeveer vijf weken duren.

Let op als u langs de bouwplaats komt en met
name op de Kar. Het vervoer van de containers
met zonnepanelen gebeurt met grote
vrachtwagens. Daardoor kan de verkeerssituatie
op de Kar en bij de bouwplaats af en toe
onoverzichtelijk zijn. Onze transporteurs en
aannemers zijn zich hiervan bewust. Graag
vragen we ook uw oplettendheid en
medewerking om de veiligheid te waarborgen.
Met name het verkeer over de Kar, van en naar
de N345, zal de komende tijd drukker zijn dan u
gewend bent. Let u onderweg goed op?

Leverantie zonnepanelen
De verwachting is dat de eerste zonnepanelen
nu in de eerste week van mei arriveren. Vanaf
dat moment worden er elke week ongeveer 10
containers geleverd met ca. 600 zonnepanelen
per container. Het totaal aantal zonnepanelen
bedraagt 41.704 stuks.

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

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.

Aanbrengen bekabeling
Zoals u al heeft kunnen zien, heeft de aannemer
de afgelopen tijd een aantal bekabelingssleuven
gegraven voor de bekabeling van het
zonnepark. Deze werkzaamheden zullen in de
komende weken verder worden uitgevoerd.

Landschappelijke inpassing
Afgelopen maand heeft hoveniersbedrijf Ter
Riele het laatste bosplantsoen aangeplant en de
scheef gewaaide bomen rechtgezet. Deze
maand worden de laatste werkzaamheden
uitgevoerd voor de landschappelijke inpassing.
Langs de Broekstraat wordt het bloemenrijk
grasmengsel ingezaaid en de mais als extra
foerageergebied van de das zal worden gepoot.

Ecologie
Om te voorkomen dat dieren schade
ondervinden tijdens de aanleg van het park,
begeleidt adviesbureau Eco-Logisch het
bouwproces. Er is een paddenscherm geplaatst
en er worden afvangrondes langs de schermen
gehouden voor de amfibieën. Ook worden
regelmatig monitorrondes gehouden over het
terrein om het te inspecteren op broedende
vogels.

Samenwerking coöperaties
Prowind is in gesprek met de energie
coöperaties deA en EnergieRijk Voorst om de
participatie van de omgeving in het zonnepark
mogelijk te maken. Ook is voor de wijdere
omgeving een gebiedsfonds ingepland. We
hopen binnenkort deze samenwerking bekend
te kunnen maken.
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