


CONSTRUCTIE:
- de afmetingen van het constructie-ontwerp worden aangepast naar verschillende opstellingen van zowel panelen als het gewas wat eronder staat

- onderstel wordt niet alleen gebruikt om de panelen te monteren maar ook voor het ondersteunen van de gewassen of teeltsystemen

- onderstel kan aangepast worden naar verschillende gewashandelingen (logistiek) die plaats moeten vinden

- door gebruik te maken van een waterafvoergoot, (onderdeel van de constructie) wordt het regenwater opgevangen. Het opgevangen water 

   wordt gebruikt voor irrigatie van de gewassen die eronder staan. Er gaat hierdoor geen water verloren.

- bescherming van de gewassen tegen steeds extreem wordende weersomstandigheden: regen, hagel en te intensieve zoninstraling

- door gebruik van schroefankers, die in de grond gedraaid worden, kunnen wij de diepte beperken, waardoor de archeologie minder verstoord wordt

VEGETATIE ONDER DE PANELEN:
- dubbele functie van de grond (win/win situatie), er wordt geen grond uit productie genomen

- op arme gronden wordt de biodiversiteit gestimuleerd

- door bijv. het zaaien van bloemenmengsel wordt het insectenleven gestimuleerd

- bodem wordt niet “uitgeput” achtergelaten aan het einde van de levensduur van het zonnepark

- de vegetatie onder de panelen verbruiken stikstof en Co2 wat anders in het milieu terecht zou komen 

- doordat dit echt groene stroom is heeft dit een positief effect voor de GVO (Garantie Van Oorsprong)

 

INPASSING IN OMGEVING:
- geen grote reflecterende “tafels” waar tegenaan wordt gekeken

- door de vlakke opstelling (40 cm) met enkele panelen op hoogte kan er eenvoudig onderdoor worden gekeken wat een open effect geeft

- daarnaast is de vegetatie onder de panelen ook goed zichtbaar wat het natuurlijke gevoel ook ten goede komt.

1) Allereerst wordt er een ontwerp gemaakt op basis 

van de afmetingen van het perceel, waar afhankelijk 

van de ligging, welk gewas en het AC/DC traject,

bepaald wordt waar de paden komen te lopen.

2) De fundatie van het onderstel wordt 

geplaatst zonder gebruik te maken 

van beton fundering.

 

De verzinkte schroefankers worden 

volautomatisch in de grond gedraaid 

waardoor de schroefpalen op exact 

de juiste locatie, juiste hoogte en 

waterpas staan.

5) Eenvoudige montage 

van de panelen in 

het speciaal daarvoor 

ontworpen profiel.

6) Het onderstel onderscheidt zich doordat het 

ontzettend snel en nauwkeurig gebouwd wordt 

met een maximale hoogte van 2,5 mtr.
1
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