
Wie is TPSolar? 
• TPSolar B.V.

• Nederlands familiebedrijf

• Ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert 
zonneparken in Nederland

• Altijd in samenspraak met de lokale 
omgeving

• Inpassing met aandacht voor de natuur

• Lid van Holland Solar (Gedragscode 
Zon op Land)

• Partner van Nederland Zoemt 
(actieplatform voor wilde bijen)

• Samenwerking met Stichting ZRN

www.tpsolar.nl

Bron: TPSolar

Emma Hendriks

http://www.tpsolar.nl/


Beleid
• Klimaatakkoord en Nederlandse energietransitie

• Elke gemeente zelf lokaal duurzame energie opwekken

• Oirschot: energieneutraal in 2040
 Energie besparing
 Zonnepanelen op daken 
 Energie opwek met zonne- en windparken

• Juni 2020: beleid grootschalige zonne- en windenergie: 
‘spelregels’ over hoe, waar en hoeveel zonne- en 
windenergie 

• Twee belangrijke uitgangspunten:

1. dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de 
ontwikkeling van het park 

2. dat de opbrengsten van zonne- en windparken 
eerlijk verdeeld worden

• Zoekgebieden waar zonneparken mogelijk zijn, 
waaronder de Kriekampen



Kriekampen
• Juni 2021 aangewezen als zoekgebied

• Initiatiefnemers hadden 3 maanden de 
tijd om een projectvoorstel in te 
dienen bij de gemeente

• Beoordeling deskundigenpanel

• Belangrijke thema’s: 
 Gesprekken met de omgeving

 Ontwerp zonnepark 

 Financiële participatie

 Samenwerking met KempenStroom



Zonnepark Kriekampen 

• 7 grondeigenaren

• Agrarische percelen

• Netaansluiting in Best 

• Ongeveer 25 hectare 
groot 

• Groene stroom voor 
ongeveer 7.000 
huishoudens

A58



Planparticipatie
Keukentafel gesprekken en informatiebijeenkomsten over:

• Zonneparken in het algemeen

• Zorgen, vragen en/of wensen 

• Ontwerp van het zonnepark

• Meedoen en mee profiteren 
van het zonnepark



Andere 
gesprekspartners



Randvoorwaarden ontwerp

• Landschapskwaliteitsplan ‘Boskamers aan de A58’

• Jong zandontginningslandschap

• Energie opwek ‘wenselijk’

• Zichtlijnen vanuit woningen, de snelweg en het 

kanaal

• Bestaande groenstructuren respecteren

• Landschapselementen behouden en waar mogelijk

versterken

• Maximaal 10 hectare aaneengesloten

zonnepanelen, afscheiding door goede

landschappelijke inpassing

• Beplanting die ‘past’ bij de Kriekampen
Bron: TPSolarBron: TPSolar



A58



Het ontwerp van het zonnepark in het kort 

Zuidopstelling Biodiversiteit Lokale schaapsherder 
voor beheer

Robuuste ecozone
langs A58

Nieuwe houtsingel
20x50m 

Ca. 1700m aan 
struweelhagen 

Hectares aan 
kruidenrijk grasland 

voor de das

Installatie: 46%
Groen: 54%



En ook: 
• Nieuw struinpad

• Insectenhotels

• Faunapassages in het hekwerk

• Nestkasten voor vogels en vleermuizen

• Een ontwerp met het oog op de das

Bron: TPSolar



Beoogde tijdlijn



Onzekerheden

• SDE-subsidie 

• Netaansluiting

• Inflatie 

• Toelevering van materialen

• Onzekerheden in de wereld

• Das

 Planning om in 2024 te starten met de bouw



Zonnepark Kriekampen 

A58V.l.n.r. Emile van Niekerk (KempenStroom), Ad Smits, Frans van Hoof 
(KempenStroom), Joep van de Ven, André Smits, Mieke van Hersel, 
Willem van Gerven, Marlien Kolsters, René Hendriks (TPSolar), Frank 

Schepens, Pieter van Eert en Henrie van Hersel
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