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Na een aantal jaar van voorbereiding, staan we nu
in de startblokken om te beginnen met de bouw van
de Lingepolder; drijvende eilanden met drijvende
zonnepanelen op de Blauwe Kampse plas. In januari
2022 starten we met de werkzaamheden. We nemen
u daarom graag mee in wat er de komende tijd gaat
gebeuren.

Start bouw Lingepolder
Over het proces
Alle benodigde vergunningen zijn verleend en een bezwaar
dat bij de Raad van State moest worden behandeld, is afgelopen
zomer positief afgerond. Ook is het zand gewonnen dat op de
plek lag waar de drijvende eilanden komen. Dat betekent dat
de zandzuiger hier niet meer hoeft te komen.
Planning
In januari starten we met de bouw van de Lingepolder. We
beginnen met de aanleg van de drijvende zonnepanelen. Later
in het jaar gaan we verder met de rest van de drijvende eilanden
(drijvend wandelpad, natuureilanden en de drijvende dijk).

Zonnepanelen
Als eerste worden er ankerblokken op de bodem gelegd.
Dit wordt gedaan met een drijvend ponton. Aan de blokken
worden onder water door duikers kabels (touwen) bevestigd
die verbonden worden met de drijvende zonnepanelen.
Zo zorgen we ervoor dat het drijvende zonnepark goed
op z’n plek blijft liggen.
De drijvers waar de zonnepanelen op geklikt zitten, worden
op de oever aan elkaar bevestigd. Vervolgens worden de
zonnepanelen op deze drijvers gelegd. Dat wordt in secties
gedaan. Elke sectie wordt het water op geduwd. Op het water

De zonnepanelen worden bevestigd op drijvers

worden de secties op hun plek gelegd en aan elkaar en aan de
ankers bevestigd. De laatste stap is dan het aanleggen van de
bekabeling en het aansluiten van het zonnepark op het net. We
verwachten dat eind mei het zonnepark af is en op z’n plek ligt.
Eilanden
We zijn druk bezig met het uitwerken van de rest van de
drijvende eilanden, dijken en wandelpaden. Dat doen we
samen met waterbouwbedrijf GKB Groep en met de architecten
van het ontwerp: Mothership; een bedrijf dat is gespecialiseerd
in kunst in de openbare ruimte. We verwachten binnenkort de
eerste beelden klaar te hebben. Die zullen we met u delen.
De planning is om in de loop van 2022 te starten met de
realisatie van de drijvende eilanden. Wanneer we verder in
het proces zijn, kunnen we u specifieker informeren over de
planning. Dan laten wij u dat uiteraard weten.

Een drijvend zonnepark op het water
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Over de bouw
Hieronder kunt u zien u waar het drijvend zonnepark wordt
opgebouwd (1), het opslagterrein (2) en de aanvoerroute (3)
van de onderdelen komen. We hebben het zo georganiseerd,
dat we gebruik maken van ons eigen werkterrein.

We verwachten dan ook dat de omgeving geen overlast van de
bouw ondervindt. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, dan
kunt u contact opnemen met Vivian van de Kamp van K3. Haar
contactgegevens vindt u aan het eind van de nieuwsbrief.
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Fijne dagen!
Namens K3 en eCoBuren wensen wij u hele
fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.

Participatie in het
zonnepark

Nieuw wandelpad
in de maak
Dan is er ook nog ander nieuws te melden over de Lingemeren.
De afgelopen tijd hebben we de voorbereidingen getroffen
voor een extra wandelpad bij de Zijveling; het schiereiland
dat vanaf de Bloembosweg te bereiken is. Daar hebben we
langs de oevers van de Blauwe Kampse Plas een tracé voor
een nieuw wandelpad gerealiseerd. Dit zorgt voor een extra
wandelmogelijkheid door het gebied. Er kan straks een rondje
over de Zijveling gelopen worden. Het komend jaar wordt
het pad verder ingericht en gaan we het omliggende gebied
inplanten met inheemse bomen en struiken zodat het zich
verder op natuurlijke wijze kan ontwikkelen.

Het wordt voor de omgeving mogelijk om in het
zonnepark te investeren via crowdfunding. De lokale
energiecoöperatie eCoBuren geeft dit traject verder
vorm. Begin 2022 wordt u daar door eCoBuren verder
over geïnformeerd. Via een flyer krijgt u nadere
informatie over de mogelijke opties en via een enquête
op onze projectpagina www.ecoburen.nl/lingepolder
gaan we u vragen of, en zo ja hoe, u hier aan wilt
meedoen. Op die pagina zullen we ook geregeld een
update geven over de stand van zaken.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vivian van de Kamp (K3)
v.vandekamp@k3.nl
024 348 88 00
Titus Haverkamp (K3)
t.haverkamp@k3.nl
024 348 88 57
Evert Obdeijn (eCoBuren)
evert@ecoburen.nl
06 51 40 85 02
www.k3.nl/lingemeren
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