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Zoals u weet gaan wij dit jaar een zonnepark bouwen aan de Lungendonk 20. Graag willen wij u 
vooraf alvast kort informeren over de werkzaamheden.  
 
De bouwplannen 
Uitgangspunt voor de bouw is de laatste plantekening op de volgende pagina. Hierop ziet u hoe de 
inrichting eruit komt te zien. Er zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de vergunde 
tekening, dus deze plantekening moet nog definitief door de gemeente worden goedgekeurd 
voordat de bouwwerkzaamheden kunnen starten. 
 
Een paar aspecten lichten we nog even extra toe: 

• De inrit naar het zonnepark die oorspronkelijk recht tegenover Lungendonk 11 was gepland, 
is wat opgeschoven naar het noorden en ligt nu tussen nummer 11 en 13 in. Alleen tijdens de 
bouwperiode van ongeveer 3 maanden wordt deze inrit vrijwel dagelijks gebruikt. Zodra het 
zonnepark operationeel is komen er nog maar enkele malen per jaar mensen op het 
zonnepark. 

• In samenwerking met Enexis is de locatie van het inkoopstation vastgesteld (zie tekening, bij 
de aanduiding ‘Sub’). Dat is een elektriciteitshuisje waarin de ‘meterkast’ van het zonnepark 
zit. Normaal gesproken moet dit op de erfgrens staan (dus aan de wegkant), maar we hebben 
kunnen regelen dat het in het hekwerk van het zonnepark komt te staan, ruim 30 meter van 
de wegkant en achter beplanting.  

• Verder komen er tijdens de bouw tijdelijk 3 á 4 bouwketen en enkele containers te staan in 
de strook parallel aan de Lungendonk (geel gearceerd in de tekening). Deze blijven ongeveer 
3-4 maanden staan, waarna ook in deze strook de groenaanplant plaatsvindt.  

• Daarnaast hebben wij besloten dat de mooie solitaire boom die nu midden op het terrein 
staat, kan blijven. Er wordt dus niet gekapt. 

 
Fasering van de realisatie 
Het gehele proces duurt een klein jaar, waarvan we ongeveer 3 maanden met bouwactiviteiten bezig 
zullen zijn: 

• Fase 1 Voorbereiding (februari-juni) 
(o.a. inmeten van het hekwerk, aanplant meeste groenvoorzieningen, 
grondwerkzaamheden)  

• Fase 2 Bouw  
(o.a. plaatsen bouwketen, monteren constructie, panelen en bekabeling, plaatsen 
trafostations) 

• Fase 3 Afwerking en oplevering  
(o.a. testen en kwaliteitscontroles door meerdere instanties, opruimen bouwplaats en 
aanplant groenstrook langs de Lungendonk)  



 
 
  
 
  

 
 
Contact met TPSolar 
Mocht u tijdens de uitvoering vragen hebben of (acute) problemen ondervinden, dan kunt u 
contact opnemen met ons hoofdkantoor op 023 – 241 01 44.  
 
Tenslotte 
Helaas heeft u tijdens de bouw uit veiligheidsoverwegingen geen toegang tot het terrein 
binnen de hekwerken. Na de zomervakantieperiode zullen wij tijdens de bouw echter een 
open dag/rondleiding organiseren voor de hele buurt. U wordt hiervoor te zijner tijd natuurlijk 
uitgenodigd. 

 
Ingang 
Hekwerk 
Halfverharde weg 
Tijdelijk bouwterrein (binnen hek) 
Tijdelijk bouwterrein (buiten hek) 
Opslagcontainer reservemateriaal 
Trafostation 
Inkoopstation Enexis (‘meterkast’) 
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Lungendonk 


