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ZONNEPARK EXLOOSCHE LANDEN 

 

Beste inwoner van Exloo,  

Via de Boerhoorn houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de bouw van 
het zonnepark net buiten Exloo.  
 
Afgelopen weken  
De afgelopen weken hebben we de eerste test kunnen doen met levering van stroom van het 
zonnepark aan het netwerk van Enexis en deze tests zijn geslaagd. We zullen nog wat 
zaken verder moeten inregelen aan het zonnepark, maar vanaf nu staat het park dus 
technisch gezien aan! 
 
Inrichting 
Met een ecoloog hebben we afgelopen tijd een plan gemaakt om de ongebruikte stukken 
land, in- en om het park, zo in te vullen dat er ook ruimte komt voor diverse planten en 
dieren. Bijvoorbeeld aan de kant van de Oude Dijk. Ook is vanuit bewoners van de 
Boermastreek de wens gekomen om begroeiing of struiken op de wal om het park te zetten 
aan hun kant. Met de gemeente hebben we samen gekeken hoe we dit in kunnen vullen op 
een manier die binnen het bestemmingsplan past. We verwachtten dat hier iets moois voor 
dieren en natuurlijk omwonenden uit zal komen. 
 
Lofar 
In het park hebben we ook maatregelen genomen om te voorkomen dat het park storing kan 
veroorzaken aan de ruimtetelescoop van Lofar. Samen met een onderzoeksbureau en met 
de mensen van Lofar erbij zijn daarom metingen gedaan. Deze metingen waren allemaal 
onder de norm en daarmee zijn ook deze succesvol afgerond.    
 
Planning  
De komende weken zullen we met name bezig zijn met de afrondende technische 
werkzaamheden op het zonnepark. Verder zal onze civiele partner Avitec beginnen met de 
afrondende werkzaamheden aan wegen in het park en het hekwerk.   
Als GroenLeven zijn we erg blij met de vorderingen die we kunnen maken en we gaan door 
met het mooi en netjes opleveren van het park. 
 
Heeft u nog vragen on ons? Wij staan u graag te woord. Mail uw vraag 
naar exloo@groenleven.nl of bel naar 058 – 79 90 00.  
 
Met vriendelijke groet, Team GroenLeven  
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