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OPGAVE

In het gebied boven het buurschap Duurkenakker wil het bedrijf Sunvest een zonnepark bouwen met een oppervlakte van circa 50 hectare. De inrichting van een groot zonnepark in open gebied vraagt om een zorgvuldige landschappelijke inpassing waarbij verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Er is aandacht
voor de omwonenden, de landschapsstructuur en natuurontwikkeling. De ontwikkeling van het Groninger Landschap staat centraal. Het is wenselijk het weidse landschap, waar de horizon overal is te zien te behouden. Echter
een zonnepark levert een ander beeld op.
Wat betekend de komst van het zonnepark voor dit gebied? Hoe behoud het landschap haar weidsheid en
groene karakter? In hoeverre mag het zonnepark wel of niet gezien worden?

“Een zonnepark als onderdeel van het Groninger Landschap”

BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED

Het zonnepanelenveld van circa 50 hectare komt westelijk van de N33 en A.G. Wildervanckkanaal en oostelijk
van de spoorlijn Veendam Zuidbroek te liggen. Het plangebied ligt net boven een deel van het buurtschap Duurkenakker in de gemeente Midden-Groningen. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en akkerbouw. Het
wordt gekenmerkt door openheid. Het is een vlakte op ongeveer zeeniveau van ten dele verspoelde dekzanden.
Noordzijde
Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een stikstofinstallatie van de Gasunie. De komende jaren zal
de installatie flink uitbreiden. In de directe omgeving zijn geen gebouwen of woningen gesitueerd. Ook is het
gebied vrijwel open. Er bevindt zich enkel een langgerekt bosje langs het spoor en de Oudeweg (fietspad).
Oostzijde
De oostzijde wordt begrensd door de Legeweg en de kade van het A.G. Wildervankkanaal. Deze kade ligt ongeveer 2,5 meter hoger dan het plangebied. Het water en de daarachter gelegen N33 zijn niet zichtbaar. Doordat
de N33 op ongeveer gelijke hoogte als de kade ligt, is vanaf deze weg het plangebied te zien. Men kijkt er op en
het plangebied tekent zich als een dunne lijn voor de spoordijk. Vanuit Langs de gehele oostzijde ligt de Legeweg. Het is een doodlopende weg (voor auto’s) uitgevoerd in halfverharding. Vanaf dit deels onverharde pad is er
zicht op het plangebied. Het Waterschap Hunze en Aa’s gaat de komende jaren de dijk langs het Wildervanckkanaal verstevigen. Er is hiervoor een zone van 20 meter gereseveerd. Dit valt buiten plangebied.
Zuidzijde
Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de achterzijde van enkele woningen. Eén van deze woningen is een
boerderij met achtergelegen stallen en paardenweiden. De woonpercelen hebben opgaand groen langs de
randen en rondom de woningen. Hierdoor is het plangebied vanaf het eerste deel van de weg Duurkenakker niet
zichtbaar. Bij de doorsteek naar de Legeweg vangt men een glimp op van het plangebied.
Het stuk tussen de rotonde en het spoor is in noordelijke richting vrijwel open. Het buurtschap Duurkenakker
ligt ongeveer 2 meter hoger dan het plangebied. Aan de zuidzijde van de Duurkenakker ligt een bedrijventerrein met bedrijfswoningen. Op dit bedrijventerrein zijn transportbedrijven, schrootverwerking en een handel in
gebruikte landbouwvoertuigen en onderdelen gevestigd.

Huidig zicht vanaf de rotonde Duurkenakker

Huidig zicht op de rotonde Duurkenakker

Hoogtekaart van omgeving Duurkenakker

Kaart 1950 (bron: topotijdreis.nl)

Kaart 1970 (bron: topotijdreis.nl)

Kaart 2015 (bron: topotijdreis.nl)

Westzijde
De westzijde wordt begrensd door de spoorlijn Veendam Zuidbroek. De spoordijk ligt ongeveer 2.0 meter hoger
dan het plangebied. Op het talud langs het spoor bevinden zich hier en daar groepen bramen. Er is zicht op de
trein en andersom.
Wegen
Er zijn een aantal wegen in het plangebied gesitueerd. Parallel aan het A.G. Wildervanckkanaal ligt de N33. De
Legeweg doorsnijdt de Tussenklappenpolder in oost-westelijke richting en ontsluit vanaf de Muntendammerweg-Tussenklappen Oostzijde de NAM-locatie en de bestaande stikstofinstallatie. Na de stikstofinstallatie loopt
de Legeweg parallel langs het kanaal in zuidelijke richting. Dit deel van de Legeweg wordt voornamelijk gebruikt
door landbouwverkeer en lokaal recreatief verkeer. De weg is half verhard. Er zal een nieuwe permanente toegangsweg naar de stikstofinstallatie aangelegd worden in noordzuid-richting vanaf de rotonde Duurkenakker
langs het spoor.
Water
Het plangebied heeft randsloten aan alle zijden. Er is één dwarssloot in oost-west richting. Omwille van een gunstige opstelling van de panelen zal deze sloot worden gedempt en gecompenseerd worden elders binnen het
vastgestelde waterbergingsgebied. De huidige watergangen hebben steile oevers, vrijwel een talud van 1 op 1.
De grond is vrij vlak, toch zijn er een aantal nattere plekken zichtbaar op de akkers.
Ecologie
De vegetatie in het gebied bestaat voor het overgrote deel uit aangeplante akkergewassen. Aan de randen van
de akkers zijn ook kleine grasstroken aanwezig met plantensoorten als gestreepte witbol, glanshaver, grote vossenstaart, Jakobskruiskruid en kropaar. In de watergangen in en langs de rand van het projectgebied zijn soorten
als bultkroos, grote egelskop, liesgras en riet aangetroffen. Al deze plantensoorten duiden op voedselrijke tot
zeer voedselrijke omstandigheden.

CULTUURHISTORIE

Het plangebied bevindt zich in een veenkoloniaal landschap van Oost- Groningen. De veenkoloniën worden
gekenmerkt door op onderlinge gelijke afstanden gegraven kanalen en wijken. Na de vervening is het gebied in
gebruik als landbouwgebied.
Het gebied is al rond 1900 begrensd/doorsneden door het spoor. In 1960 werd het kanaal gegraven op een
scheidslijn van de oude regelmatige blokverkaveling aan westzijde en strokenverkaveling aan oostzijde. Langs
deze blauwe noord-zuid lijn werd ook de infrastructuur gekoppeld: de huidige N33.
Gedurende 20e eeuw heeft de oude regelmatige blokverkaveling plaats gemaakt voor grootschalige verkaveling. Vele watergangen zijn gedempt en enkele nattere draspercelen zijn verdwenen. Dit is goed zichtbaar op de
topografische kaarten op de vorige bladzijde.

Zicht vanaf de kade langs A.G. Wildervanckkanaal richting het noorden

Duurkenakker richting de brug

ANALYSE

Robuuste locatie
De omvang van de Tussenklappenpolder, in combinatie met de overige aanwezige en geprojecteerde energieinfrastructuur (Gasunie, windpark), maakt de inpassing van een zonnepark op deze schaal mogelijk. Doordat het
zonnepark is gelegen binnen twee belangrijke landschapsstructuren: de spoordijk en het A.G. Wildervanckkanaal
met haar dijken wordt de aanwezigheid van de panelen grotendeels aan het omliggende landschap onttrokken.
Vanaf Muntendam en vanaf Duurkenakker aan de oostzijde van de N33 gezien blijft de horizon ongewijzigd.
Kwetsbare zuidzijde
Ter plaatse van de weg en het dorpslint Duurkenakker is het zonnepark deels zichtbaar vanaf de openbare weg
en zichtbaar voor enkele woningen. De komst van de toegangsweg met aansluiting op de rotonde versnippert
het zuidelijke perceel van ongeveer 7 ha. Er blijven twee forse ‘rest’ hoeken over. Om de kwaliteit van het dorpslint te behouden is het belangrijk om de industriële uitstraling van een zonnepark langs de gehele zuidzijde aan
het zicht te onttrekken. Er liggen kansen om de nieuwe inrichting van deze gebieden aan te laten sluiten met de
korrelgrootte van het lint, uitstraling van de nabije omgeving én de wensen van bewoners.
Verzachten oostzijde
Vanaf de N33 valt het huidige akkerland nauwelijks op. Doordat bomen langs dit deel van het A.G. Wildervankkanaal ontbreken is er blik op het open Groninger Landschap. Met de invulling van een zonnepark, zal de stellage
over de lengte van 1 km zich net achter het A.G. Wildervanckkanaal gaan tekenen. Dit maakt de aanblik op het
landschap minder groen, meer industrieel. Beplanting langs een landschappelijke structuur als het A.G. Wildervankkanaal of de Legeweg zou een passende ingreep zijn om het gebied landschappelijk te houden. Deze wens
is ook geuit door omwonenden . Aanplant van bomen op de kanaaldijk ligt echter buiten de scope van het zonnepark en het is aan het waterschap om hierover te oordelen als eigenaar. De onverharde Legeweg lijkt weinig
in gebruik. Doch verbindt deze weg Duurkenakker met Zuidbroek. Bewoners hebben aangegeven deze route te
gebruiken voor wandelen en fietsen.

VISIE

“Een zonnepark als onderdeel van het Groninger Landschap”. De komst van het zonnepark biedt kansen om
vooral de randen en het gebied bij het dorpslint Duurkenakker landschappelijk en ecologisch te versterken. De
randen worden aangezet met beplanting om de biodiversiteit te vergroten en het industriële karakter te verzachten. Laagblijvend, want de horizon, de blauwe luchten en open uitstraling van het gebied moet behouden
blijven. Hoog genoeg, want de industriële uitstraling van het zonnepark moet niet in beeld zijn.
Een robuuste groeninrichting van de zuidpunt neemt het zicht op het zonnepark weg en levert voor de omwonenden een fraai stukje landschap op met ruimte voor flora en fauna.

1. biodiversiteit vergroten
2. versterken kwaliteit dorpslint
3. behoud van weidsheid, maar geen zicht op zonnepark

Doorsnede zonnepark - Duurkenakker: weids landschap zonder zicht op het zonnepark

UITGANGSPUNTEN

Gelet op de gewenste ontwikkelingen en de landschappelijke kenmerken van het gebied zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd voor het ontwerp en de inrichting van de locatie. Dit op basis van de hoofddoelstelling (opgave realisatie zonnepark), ruimtelijke analyse, uitgangspunten Omgevingsdienst en Provincie en
wensen van omwonenden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal benutten van het terrein en een zo groot mogelijk vermogen realiseren: energiedoelstelling!
Rekening houden met de bezonning;
Volgen van de belangrijkste landschapsstructuur: het kanaal;
Versterken van de historisch gegroeide landschapsstructuur;
Versterken van de ecologische waarde in het gebied;
Behoud van de weidsheid/ openheid van het landschap: blauwe luchten en horizon;
Voorkomen dat het landschap industriële uitstraling krijgt;
Ontsluiting via bestaande en toekomstige infrastructuur;
Woongenot/waarde van omliggende woningen mag niet verminderen en neemt bij voorkeur zelfs toe;
Geen zicht op het zonnepark vanaf de zuidzijde (nadrukkelijke wens van omwonenden);
Landschappelijk beeld langs de Legeweg en het A.G. Wildervankkanaal;
Er moet rekening worden gehouden met een evenwichtige uitlijning van de transformatoren;
Gebruik van open verharding voor de onderhoudspaden (grasbetontegels);
Gunstig beheer bestaat uit 1-2 x per jaar maaien en afvoeren of extensief begrazen, geen bemesting en geen
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
Een groene begroeiing (gras met bloemen waar mogelijk) van het gehele terrein, ook onder de panelen;
Onderhoudszones inzaaien met kruidenrijk gras- en bloemenmengsel;
Heldere begrenzing van het park passend binnen de landschappelijke structuur: afrastering tegen ongewenste bezoekers;
De afrastering moet bijdragen aan de biodiversiteit, zoogdieren moeten zich door het gebied kunnen blijven
bewegen;
Gesloten grondbalans.
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ONTWERP ZONNEPANELEN

De zonnepanelen worden in een oost-west oriëntatie geplaatst. Op deze wijze wordt het terrein maximaal benut
en wordt het grootst mogelijke vermogen geïnstalleerd. Als bijkomend voordeel levert een oost-west oriëntatie
een vlakker productieprofiel op dan een zuid oriëntatie. De rijen zonnepanelen worden parallel aan het kanaal
geplaatst. Zo wordt aangesloten op de aanwezige infrastructuurlijn van water en ontstaat het meest rustige
beeld. Vanaf de lange lijnen het spoor en de N33 wordt niet tegen de stellages gekeken.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Bij de landschappelijke inpassing is vooral gekeken naar de oostzijde, westzijde, zuidzijde en begrenzing van het
zonnepark. Door de optimale opstelling is er weinig tussenruimte. Begroeiing van de grond is wel mogelijk, er
komt voldoende licht onder de panelen. Met extensiever beheer, waarbij maaisel wordt afgevoerd zal de grond
langzaam verschralen. Op den duur (na jaren) hoeft er minder maaisel afgevoerd te worden en ontwikkelt een
meer gevarieerde flora en bodemleven. Door de onderhoudszones met kruidenrijk gras- en bloemenmengsel in
te zaaien neemt de biodiversiteit op het terrein toe.
Inpassing oostzijde en westzijde
Voor een landschappelijk aanzicht en belevenis vanaf de N33, het spoor en vanuit het gebied (Legeweg, nieuwe
ontsluitingsweg) wordt een haag tegen de buitenzijde van het hek gepland. Met een gemixte begroeiing bestaand uit groepen klimop, bramen, hop en liguster is de begrenzing landelijk van karakter en grotendeels het
gehele jaar groen. De beplanting wordt teruggesnoeid tot 2.50 à 3.00 meter, zodat het open karakter van het
gebied behouden blijft, maar de zichtlijn vanaf de N33 op het zonnepark door de haag doorbroken wordt (zie
dwarsprofiel oost).
Inpassing zuidzijde
Het zonnepark krijgt een rechte zuidelijke begrenzing met een zone van 15 meter t.o.v. kavelgrens voor de landschappelijke inpassing. Het plan reserveert de complete zuidpunt van bijna 5 hectare voor een landschappelijke
herinrichting. Op ecologisch waardevolle wijze wordt het zonnepark uit het zicht ontnomen. Een stevige rand
van beplanting met een breedte variërend van 5 tot 35 meter en een hoogte tot 6-7 meter zorgt voor ecologische diversiteit en zorgt er voor dat het zonnepark ook in de wintermaanden nauwelijks zichtbaar is voor de
omwonenden. Duurkenakker ligt immers 2 meter hoger dan het plangebied. De huidige sloten aan de zuidzijde
van het zonnepark en aan de oostzijde van de zuidpunt worden met 2-5 meter verbreed (watercompensatie van
demping sloot in plangebied zonnepark). De oevers worden flauwer, minimaal 1:2 en ecologische ingericht.
De struweelzone wordt dicht ingeplant met laagblijvend gemengd struweel, ook wintergroene soorten (meidoorn, braam, vlier, hulst). Op het breedste gedeelte op voldoende afstand van het zonnepark en de hoogspanning worden enkele boomvormers geplaatst (kleine boom/struiksoorten als sleedoorn, krent ,gele kornoelje,
lijsterbes). Deze struiken kun je in hoogte beperken door ze eens per 2-3 jaar terug te zetten. Voor de struweelzone is een kruidenrijk grasland (ecologisch beheerd). Op de hoek is ruimte voor een forse boomgroep als accent, voorstel elzen. Op de voorgrond bij de rotonde is een weide/akker van ongeveer 2 hectare. De kleinschalige
natuurontwikkeling wordt van de weide afgescheiden met een nieuw te graven watergang. De kavelstructuur
past bij de korrelgrootte van het lint en refereert naar de oorspronkelijke dwarssloten van het gebied.
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Begrenzing zonnepark
Met de begrenzing van het zonnepark wordt rekening gehouden met de eisen van de verzekering en de doorgangsmogelijkheden voor flora- en fauna. Er is extra aandacht voor de reeën in het gebied. Reeën leven een
groot deel van het jaar in kleine groepen en hebben een groot leefgebied. Er moet uitwisseling tussen groepen
dieren mogelijk blijven. Gelet op de omvang van het zonnepark is het daarom vanuit ecologisch perspectief
gewenst dat reeën toegang kunnen blijven houden tot het plangebied. Hiertoe wordt het hekwerk van het zonnepark om de 500 meter van reeën in- en uitsprongen voorzien met een tussen afstand van 50 meter tussen de
insprong en uittreeplaats. De uittreeplaatsen en insprongen bevinden zich in de zone van begroeiing langs het
hekwerk. De flora- en faunavoorziening wordt vrij gehouden van beplanting, zodat deze voor dieren toegankelijk
en zichtbaar blijft.
Het raster van het hekwerk loopt door tot 10 cm boven de grond om kleine dieren onderdoor te laten. Het hekwerk wordt in de landschappelijke RAL kleur dennengroen uitgevoerd.

Referentie insprong bij hekwerk langs de N33
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