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SWEET LAKE FARM is gespecialiseerd in het maaien, zaaien en onderhouden van de vegetatie op zonneparken door heel

Nederland. Wij maken daarbij gebruik van geavanceerde en op maat gemaakte maai- en zaaiapparatuur, zoals diverse

radiografisch aangestuurde maaimachines. Hiermee kan ook onder de zonnepanelen worden gemaaid; hoge vegetatie

staat immers niet alleen in de paden tussen de zonnepanelen, maar groeit ook tussen de zonnepanelen door. De hierdoor

veroorzaakte schaduw zorgt voor rendementsverlies.

In combinatie met het machinale onderhoud, kunnen wij ook schapen inzetten voor het begrazen van

zonneparken. Hierdoor wordt de vegetatie in balans gebracht met de natuurlijke omgeving en de organismen die erin

leven. Naar wens kan een kruidenrijk grasland worden gecreëerd dat aantrekkelijk is voor begrazing, insecten, kleine

dieren en vogels.

Wij kunnen u volledig ontzorgen en maken daarbij indien mogelijk gebruik van lokale partijen. Naar aanleiding van uw

wensen, stellen wij een plan van aanpak op om het best mogelijke resultaat te behalen. Neem gerust contact met ons op

voor een vrijblijvende offerte (www.zonneparkonderhoud.nl of telnr: 0651063596). Wij voeren inmiddels groenonderhoud

uit op diverse zonneparken in opdracht van en onder contract met ib Vogt, Solarfields en Greensolver, o.a. op de

zonneparken Avri Geldermalsen, Scaldia Vlissingen, Zonnedijk Eemshaven, De Watering Coevorden, Molenwaard

Kropswolde, Noordscheschut Geesbrug, Fort de Pol Zutphen.

http://www.zonneparkonderhoud.nl/
















Heeft u nog vragen of wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact op met:

Do you have any questions or do you want to receive information? Please contact:

SWEET LAKE FARM BV
Slootweg 1A

2728 PD  ZOETERMEER
Telnr: 0651063596

info@sweetlakefarm.nl
info@zonneparkonderhoud.nl

Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Sweet Lake Farm afkomstige of gebruikte werkwijzen, adviezen, brochures etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom 
aan Sweet Lake Farm toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid 

waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan noch door de opdrachtgever aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De 
uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan Sweet Lake Farm voorbehouden. 


