
Beelden van de bouw van het zonnepark
November – December 2020



Zomer 2020: Alle 
certificaten zijn 

verkocht. 
John en Tiny 

Vermeer speelden 
daarin een grote rol



Het bestuur tijdens de 1e ALV online op 10 oktober 2020
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Erik JanJan Peters



De oprit vanaf de Oisterwijksedreef (Bosseweg) is als eerste aangelegd. 
Helaas moest een meer-stammige wilg worden gekapt



Zicht over het toekomstige zonneveld heen 
op de rioolwaterzuivering Haaren van Waterschap de Dommel



De maatvoering van 
het zonneveld wordt 
uitgezet met 
gekleurde vlaggetjes 
in het voormalige 
vloeiveld van het 
Waterschap



Onze aannemer
heeft het terrein goed 
beveiligd tegen diefstal



Daar liggen ze dan: onze 
1920 panelen, 
zorgvuldig verpakt



Tijdens de bouw werd 
er niet alleen 

Nederlands gezongen. 
Buitenlandse hulp van 

‘green buddies’ 



De draagconstructie van 
de panelen. 

Palen worden met een 
machine in de grond 
geslagen (geramd). 

Daarna is de 
onderconstructie tot een 

stevig geheel 
samengesteld.



Zonnepanelen worden naar de juiste plek gebracht
Voorzichtig wordt gemanoeuvreerd tussen de draagconstructie



De inrichting van het trafo station
Inkijkje vanaf de laagspanningszijde 



Start van de montage van de panelen in de zuidoostelijke hoek



De panelen aan de oostzijde worden gemonteerd op de 
draagconstructie



Panelen leggen gebeurt met een goede logistieke planning. 
Zo wordt alles vlot gelegd en opgebouwd.



De bevestiging van  
onze zonnepanelen is 
zo uitgevoerd dat alles 
diefstalveilig verankerd 

zit.



Elektriciteit wordt getransporteerd door kilometerslange draden, die 
onder de zonnepanelen zijn bevestigd en naar de omvormers gaan.



Dit geeft een indruk van de bedrading onder de panelen



Een kijkje in de omvormer, 
waar alle draden bij elkaar 
komen. 
Gelijkstroom uit de 
panelen wordt hier 
omgezet in wisselstroom. 



Zicht op het zonnepark 
in opbouw vanaf de 
Oisterwijksedreef –
Bosseweg. 
Hier ligt een prachtig 
wandelgebied. 
Loop gerust eens langs 
in de omgeving van 
kasteel Nemerlaer



Zicht op de trafo en de gemonteerde zonnepanelen. 
De volgende stap is om een deugdelijk hek eromheen te bouwen.



Net als bij de 
draagconstructie 
worden de palen 

rondom het park in de 
grond gedrukt. 

Aan deze palen is het 
hekwerk gemonteerd.



Timmermans legt in opdracht van 
Enexis de kabel aan tussen onze trafo 
en het bestaande elektriciteitsnet 
nabij de ingang van de 
rioolwaterzuivering. 
Met deze verbinding kan elektriciteit 
worden geleverd



Graafwerk bij de inrit en rondom de trafo 
om de leidingsleuven te maken.

Er is voorzichtig gegraven om rekening te 
houden met verontreinigde grond.



Nog een indruk van het graafwerk. 

Op de middelste foto wordt de inrit 
afgewerkt met puingranulaat.



Ondertussen werd het steeds 
drassiger en modderiger.  



Deze foto is gemaakt in april en 
het gras groeit al weer 



Een eindbeeld: zon achter 
de wolken

We klikken hier om de bouw
nog eens versneld te zien

https://www.youtube.com/watch?v=gzqUyR0QBCE


Dank voor uw aandacht


