
 

 

NIEUWSBERICHT 4   
 
De afgelopen periode is het wachten geweest o
worden met de realisatie van ons zonnepanelenpark. De omstandigheden tot nu toe zijn 
verre van ideaal geweest. En hoewel we nu een periode van redelijk droog weer achter de 
rug hebben, is de grond rond de voormalige crossbaan in Zuidbroek waar het park 
gerealiseerd gaat worden, nog steeds nat en drassig.
 
Aanleg verharde weg is vertraagd
We hebben een paar dragen droog en warm weer nodig om de ondergrond zo ver te laten 
opdrogen, dat er begonnen kan worden me
crossbaan. Hiervoor wordt de bovenlaag afgegraven en wordt er op een speciaal gronddoek 
puin en zand gestort. Dit is nodig om allereerst de 
vervolgens de zonnepanelen te 
 

 
Nog geen exacte planning b
De zonnepanelen zijn inmiddels allemaal beschikbaar en het frame waar
worden zijn ook gereed. Het plaatsen van de panelen 
moment ligt er nog geen exac
aangelegd kan woren. Zodra h
 
Grondkabels 
Er is ook goed nieuws. De kabels die nodig zijn om de 
energienetwerk aan te sluiten, zijn gelegd. In weer 
bezig geweest om de kabels te leggen.
liggen klaar om aangesloten worden op de 
transformatorkast. 
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De afgelopen periode is het wachten geweest op droog weer, zodat er begonnen kan 
worden met de realisatie van ons zonnepanelenpark. De omstandigheden tot nu toe zijn 
verre van ideaal geweest. En hoewel we nu een periode van redelijk droog weer achter de 
ug hebben, is de grond rond de voormalige crossbaan in Zuidbroek waar het park 

gerealiseerd gaat worden, nog steeds nat en drassig. 

Aanleg verharde weg is vertraagd 
We hebben een paar dragen droog en warm weer nodig om de ondergrond zo ver te laten 
opdrogen, dat er begonnen kan worden met het aanleggen van een verharde weg naar de 
crossbaan. Hiervoor wordt de bovenlaag afgegraven en wordt er op een speciaal gronddoek 
puin en zand gestort. Dit is nodig om allereerst de transformatorkast te kunnen plaatsen en 
vervolgens de zonnepanelen te kunnen installeren.  

bekend 
panelen zijn inmiddels allemaal beschikbaar en het frame waarin

Het plaatsen van de panelen zelf duurt slechts twee weke
cte planning, omdat we nog niet weten wanne
hier meer over bekend is, zullen wij jullie info

De kabels die nodig zijn om de transformatiekast op het 
energienetwerk aan te sluiten, zijn gelegd. In weer en wind zijn monteurs en grondwerkers 

kabels te leggen. De kabels 
liggen klaar om aangesloten worden op de 
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droog weer, zodat er begonnen kan 
worden met de realisatie van ons zonnepanelenpark. De omstandigheden tot nu toe zijn 
verre van ideaal geweest. En hoewel we nu een periode van redelijk droog weer achter de 
ug hebben, is de grond rond de voormalige crossbaan in Zuidbroek waar het park 

We hebben een paar dragen droog en warm weer nodig om de ondergrond zo ver te laten 
t het aanleggen van een verharde weg naar de 

crossbaan. Hiervoor wordt de bovenlaag afgegraven en wordt er op een speciaal gronddoek 
te kunnen plaatsen en 

 

n ze geplaatst 
duurt slechts twee weken. Op dit 

eer de weg 
ormeren. 

op het 
en wind zijn monteurs en grondwerkers 



 

 

Berichtgeving op RTV Noord
Onze secretaris Roelof Lanting is onlangs door RTV Noord gevraagd naar de voortgang van 
SunBrouck. Op de website van RTV Noord is hierover een item geplaatst. Dit nieuws
te vinden via: 
 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192395/Zonnepanelen
het-te-veel-regent 
 
Algemene ledenvergadering
Het waarnemend bestuur treft op dit moment de voorbereidingen voor een algemen
ledenvergadering. Belangrijk agendapunt tijdens de vergadering is het kiezen van het eerste 
bestuur van de coöperatie SunBrouck. Er hebben zich inmiddels een paar mensen gemeld, 
die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. 
ledenvergadering aan de SunBrouck
zich nog steeds melden. Neem hie
info@sunbrouck.nl. 
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Noord 
ting is onlangs door RTV Noord gevraagd naar de voortgang van 

Op de website van RTV Noord is hierover een item geplaatst. Dit nieuws

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192395/Zonnepanelen-project-Sunbrouck-vertraagd

Algemene ledenvergadering 
Het waarnemend bestuur treft op dit moment de voorbereidingen voor een algemen

. Belangrijk agendapunt tijdens de vergadering is het kiezen van het eerste 
öperatie SunBrouck. Er hebben zich inmiddels een paar mensen gemeld, 

die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. Zij zullen zich voorafgaand aan de 
ledenvergadering aan de SunBrouck-leden presenteren. Andere geïnteresseerden

Neem hiervoor contact op met Peter de Wekker, via 

 

ting is onlangs door RTV Noord gevraagd naar de voortgang van 
Op de website van RTV Noord is hierover een item geplaatst. Dit nieuws-item is 
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Zij zullen zich voorafgaand aan de 
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