
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Aan de bewoners van Lemsterhoek  

 

Leeuwarden, 10 juni 2021 
 
Betreft: Start bouw Zonnepark Lemsterhoek 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag willen wij u door middel van deze brief informeren over de bouwactiviteiten die 
binnenkort bij u in de buurt zullen plaatsvinden voor de realisatie van Zonnepark 
Lemsterhoek. 
 
Achtergrond 
Ten zuiden van bedrijventerrein Lemsterhoek realiseert GroenLeven dit jaar een zonnepark 
gelegen nabij de Plattedijk. In totaal worden er circa 60.000 zonnepanelen geïnstalleerd wat 
genoeg is om ruim 60 procent van de huishoudens in Lemmer te voorzien van groene 
energie. GroenLeven zal op korte termijn de bouw van het zonnepark beginnen en wij vinden 
het belangrijk dat de omwonenden hiervan op de hoogte zijn. 
 
Uitvoering 
De realisatie van het zonnepark is in drie verschillende fasen te verdelen. 
 
Fase 1 
Ten eerste, worden de oevers van de aanwezige sloten verflauwd om de ecologische 
waarde te verhogen. Aanwezige dammen worden verbreed en nieuwe dammen worden 
aangebracht. Daarnaast worden enkele sloten gedempt of verbreed. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door de firma Jelle Bijlsma BV uit Giekerk.  
 
Fase 2 
Vervolgens zal door GroenLeven de hoofdfase gestart worden. Als eerste zullen de 
funderingspalen geheid worden waarop vervolgens de stalen constructie gemonteerd wordt. 
Volgens monteren wij de zonnepanelen en omvormers aan de constructie. Parallel hieraan 
worden de transformatorhuizen geplaatst en wordt de ondergrondse bekabeling 
aangebracht.  
 
Fase 3 
Nadat de hoofdfase is afgerond zal Jelle Bijlsma de restende civiele werkzaamheden 
afronden op het zonnepark. Dit betreft onder andere het aanbrengen van de 
toegangspoorten en hekwerken. Hierna is het zonnepark volledig gereed en klaar voor 
netkoppeling. 
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Planning 
Hieronder leest u de planning voor de realisatie van het zonnepark. 
 

• Fase 1: 14 juni tot 19 juli 2021 

• Fase 2: 19 juli tot 1 november 2021 

• Fase 3: 1 november tot 17 december 2021 
 
De werkzaamheden zullen plaatsvinden van maandag t/m vrijdag, tussen 7.30 en 19.00 uur 
en op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Mocht door omstandigheden de bovenste planning 
significant gaan afwijken dan zullen wij u hierover informeren. 
 
Overlast 
Wij gaan er niet vanuit dat de bouw van het zonnepark tot overlast of ongemak zal leiden. De 
bouwmaterialen worden aangevoerd vanaf de N359 en voor een zeer kort stuk over de 
Plattedijk. U zult dus weinig merken van het transport. Mocht u, om welke reden dan ook, 
alsnog overlast ervaren als gevolg van onze activiteiten dan verzoek ik u dit mij bij te melden 
via de contactformatie onderaan deze brief. 
 
Participatie   
Graag zouden wij u via de brief ook willen informeren over de participatiemogelijkheden. 
GroenLeven gaat in samenwerking met Energiecoöperatie Gaasterland een deel van het 
zonnepark beschikbaar stellen voor de omgeving. Via het participatiemodel van de 
energiecoöperatie Gaasterland kunt u meedoen en profiteren van het zonnepark. Heeft u 
interesse? Zie voor meer informatie: www.energiecooperatiegaasterland.frl. 
 
Contact 
Mocht u vragen hebben over Zonnepark Lemsterhoek of overlast ondervinden van onze 
bouwactiviteiten dan kunt u mij hiervoor bereiken op 06-12295416 of via 
gino@groenleven.nl. 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
Gino Visser 
Project manager GroenLeven 
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