
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 6,  augustus 2018 
 
Tegen het einde van deze zonnige zomer is het hoog tijd om je bij te praten over de nieuwste 
ontwikkelingen van het zonnepark. 
 
Stand van zaken 

• De inschrijving is succesvol verlopen; nieuwe inschrijvingen komen op de reservelijst.  

• Het definitief technisch ontwerp van Zonnepark Welschap is klaar. 

• De omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente Eindhoven. 

• De aansluiting bij netbeheerder Enexis is aangevraagd. 
 
Eerste werkzaamheden 
Het terrein van Vliegbasis Eindhoven – waar Zonnepark Welschap gaat komen – is al onderzocht op 
verstoringen in de bodem die mogelijk duiden op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 10 
september gaat een hierin gespecialiseerd bedrijf de verstoringen in het veld benaderen en indien 
nodig ruimen. Hiermee zijn de eerste aanlegwerkzaamheden in het veld een feit. 

Ledenovereenkomst 
Tot onze spijt ons hebben de deelnemers hun ledenovereenkomsten nog niet ontvangen. De 
voorbereidingen vergden heel wat meer werk en tijd dan gedacht, mede door de vakantieperiode. 
Een aantal juridische aspecten bleken best ingewikkeld te zijn en 100% zorgvuldigheid staat voor ons 
voorop. We doen er alles aan om de ledenovereenkomsten zo spoedig mogelijk naar alle deelnemers 
te versturen. 

Hoe gaat Zonnepark Welschap eruitzien? 

• De panelen worden oost-west geplaatst, dit levert de meeste opbrengst op. Bij deze 
opstelling is de opbrengst gelijkmatiger gespreid over de dag. De oostpanelen beginnen al 
vroeg volop te leveren. Midden op de dag hebben alle panelen een flinke opbrengst en tegen 
de avond loopt er veel energie van de westpanelen binnen. 

• Hieronder staan een aantal impressies van Zonnepark Welschap. De installatie is 
vergelijkbaar met de kap van een woonhuis. De panelen liggen per rij om en om op het 
oosten en het westen. De hoogte is 1.80 meter en de panelen zijn zwart.     
 

     



    

 
Voorhoede 
In het Klimaatakkoord wordt gestreefd naar 50% maatschappelijk eigendom van zon- en windenergie 
op land. Wij als deelnemers van Zonnepark Welschap behoren dus – met 100% maatschappelijk 
eigendom – tot de voorhoede van Nederland op het gebied van coöperatief opwekken van duurzame 
energie! 

Wij blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Zonnepark Welschap. Heb je nog 
vragen, dan kun je een mail sturen aan  info@zonneparkwelschap.nl. 

Met zonnige groet,  
PR-commissie Zonnepark Welschap 
 

mailto:info@zonneparkwelschap.nl

