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Energietuin Assen-Zuid

Dit is de eerste van een serie nieuwsbrieven waarmee we u informeren over de ontwikkeling en realisatie van de eerste
Energietuin in Assen op het Werklandschap Assen-Zuid.
Even voorstellen: contactpersoon Siebert van der Veen
Bronnen VanOns ontwikkelt samen met ENGIE het
zonnepark Assen-Zuid voor de Energiecoöperatie
duurzaam Assen.
Siebert van der Veen is aangesteld als projectleider en is
de contactpersoon voor dit zonnepark in wording.
Daarom stelt hij zich eerst aan u voor en gaat ons daarna
vertellen wat de stand van zaken is en welke stappen er
ondernomen worden. Siebert doet dat in gesprek met
vertegenwoordigers van alle partners in dit project.
Hallo, ik ben Siebert van der Veen
De energietransitie loopt
de laatste jaren als een
rode draad door mijn
activiteiten.
Van
Zoneiland Almere tot aan
een
windpark
in
Wieringermeer heb ik
mijn bijdrage mogen
leveren. Sinds 2019 ben ik
betrokken
bij
de
ontwikkeling van Assen
Zuid. Wij zijn te gast in het gebied en zo gedragen we ons.
Ik ben er trots op dat ik het zonnepark Assen Zuid mag
helpen ontwikkelen. De integratie met de Energietuin
maakt dit park uniek en laat zien hoe we op een
zorgvuldige manier de diverse belangen tot een win-win
situatie kunnen bundelen.
Waar staan we nu met de ontwikkeling?
De aansluiting op het netwerk bij Zeijerveen
Begin mei van dit jaar werd ik aangenaam verrast door
Enexis. In een voortgangsgesprek met Enexis werd ons
verteld dat we in het tweede kwartaal van 2022 over de
langverwachte transportcapaciteit kunnen beschikken op
Zeijerveen. Dit is veel eerder dan de afgegeven prognose.
Dat heeft te maken met het feit dat een aantal andere
aanvragen zijn komen te vervallen. Hiermee komt de
realisatie van de Energietuin Assen-Zuid in een
stroomversnelling en kunnen we nu echte fysieke
stappen gaan zetten.
De zeer voorlopige planning
• 2021 Q3 - Q4 engineering kabeltracé Zeijerveen Assen-Zuid, financiële besluitvorming, informeren
bewoners
• 2022 Q1 - Q2 aanleg kabeltracé en start voorbereiding
bouw park en Energietuin
• 2022 Q 3 – Q4 feestelijke oplevering en ingebruikname
Energietuin

Wij zijn we erg enthousiast over de Energietuin. Het
concept geeft antwoord op een belangrijk vraagstuk van
de energietransitie: Hoe realiseer je grootschalige
duurzame opwek zonder af te doen aan landschap en
biodiversiteit? Samen met onze partners onderzoeken we
hoe je dat het beste doet, zonne-energie opwekken en
een toegevoegde waarde creëren voor het landschap,
biodiversiteit en omwonenden. In Assen-Zuid zijn we hard
op weg één van de eerste Energietuinen van Nederland
neer te zetten. En daar zijn we trots op! Om deze
inspiratie te delen maakten we een online magazine over
de plannen voor de Energietuin Assen-Zuid.
Laatste versie ontwerp Energietuin – Christiaan Teule
In de afgelopen anderhalf jaar is er veel gedaan om een
goed detailontwerp te maken voor de Energietuin AssenZuid. Samen met Wageningen University en de leden van
de projectgroep hebben we een ontwerp gemaakt van de
Energietuin waar mens en dier zich goed kunnen voelen.
Daarin zijn enkele opvallende keuzes gemaakt. Zo kiezen
we ervoor zonder hekken te bouwen. Dat betekent dat
dieren gebruik kunnen blijven maken van het gebied en
tussen de panelen kunnen grazen en verblijven. Groene
omrandingen (struiken etc.) nemen de functie van het
hekwerk over. We versterken zo ook de bestaande
groenstructuren en het ‘groen casco’ van het gebied.
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Activiteiten de komende maanden op het terrein
De komende maanden vinden er geen fysieke activiteiten
op het terrein plaats.
Het e-magazine Energietuin Assen-Zuid is uit!
Met de titel inspirerende plannen voor een Energietuin
is het magazine over Energietuinen in Nederland door de
Natuur en Milieu Federatie Drenthe gelanceerd met als
wervend voorbeeld de Energietuin Assen-Zuid.

Totaaloverzicht ontwerp Energietuin met 7 Kamers

Energietuin Assen-Zuid
Een andere keuze is om de zeven kavels waar de
zonnepanelen op komen – in het ontwerp Kamers
genoemd - allemaal een iets verschillende invulling te
geven. Zo zal er op een Kamer extra worden gewerkt aan
een gezondere bodem, onder andere door daar
diepwortelende planten neer te zetten. Op een andere
Kamer zullen we vooral aandacht besteden aan het
verbeteren van de leefomstandigheden van insecten en
op weer een andere richten we ons met de beplanting op
vlinders en bijen.
Beplanting als drager
Dat doen we met een speciaal beplantingschema, waarbij
we ervoor zorgen dat er door het jaar heen voldoende
voedsel te vinden is voor dieren. Rond veel Kamers zullen
we struwelen en wilde hagen aanplanten. Daar bestaat
het onderhoud uit het eens in de 7 jaar 'terugzetten' van
(een deel van) de planten. Verder hoeft daar niet veel te
gebeuren. Tussen de panelen ligt meer werk. We willen
daar de stikstofrijke bovenlaag, die vooral enkele soorten
gras, brandnetels en fluitenkruid aantrekt, geleidelijk
omvormen naar een schralere bovenlaag die een veel
groter aantal grassen en kruiden aantrekt en daarmee
veel meer leven ondersteunt. De eerste jaren betekent
dat meerdere keren per jaar maaien en afvoeren. Daarna
zullen we dat jaarlijks doen. Uiteraard onderzoeken we de
mogelijkheden om begrazing met schapen te doen.
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Een van de vragen ging specifiek over gevreesde droogte
onder de panelen. We hebben daarover contact gezocht
met de bouwer van het park en zij verzekerden ons dat er
bij regen voldoende water tussen de panelen
doorstroomt.
Een omwonende die muizenoverlast vreest hebben we
laten weten dat we geen maatregelen nemen om de
muizenstand te vergroten. We richten ons op insecten,
amfibieën en vogels.
Een bewoner van Assen wees ons op het Monument ter
nagedachtenis van een treinongeluk waarbij in 2003 twee
militairen omkwamen. In de informatievoorziening over
de Energietuin zullen we daar aandacht aan besteden.
Uiteraard zijn er ook reacties van mensen die het zonde
vinden dat er zonnepanelen op land worden geplaatst.
Daarover hebben we aangegeven dat dit terrein anders
bedrijventerrein wordt en dat zonnepanelen met
aandacht voor biodiversiteit en educatie wat ons betreft
voor een goede inrichting van het gebied zorgt.
Desalniettemin zet Energiecoöperatie duurzaam Assen
zich volop in voor meer zon-op-dak.
De volgende nieuwsbrief
In november brengen wij weer een nieuwsbrief uit over
de stand van zaken.

Een park waarvan je leert
In de Energietuin Assen-Zuid wordt speciaal gelet op
toegankelijkheid en educatie. Op diverse plekken zetten
we informatieborden neer. Er komen wandelpaden, ook
tussen de panelen en er komt een picknickfaciliteit met
bankjes. Daarnaast lopen er gesprekken over het
opzetten van een kleine informatieblokhut langs de
Graswijk. Deze zou net buiten de Energietuin komen te
staan.

Het e-magazine Energietuin Assen-Zuid lezen?

In het ontwerp houden we rekening met recreanten die
even langskomen bij de Energietuin, maar ook met de
Assenaar die wil weten waar zijn of haar stroom vandaan
komt. Energiecoöperatie duurzaam Assen wordt dan ook
nauw betrokken bij het vormgeven van de informatie.

Klik op de afbeelding om het magazine te openen.

Bekijk hier hoe de Energietuin Assen-Zuid bijdraagt aan
biodiversiteit https://youtu.be/W5gLoUmwNlY
Communicatie en informatie
Reacties uit de Praat Mee App
Omdat Corona het houden van informatieavonden
verhinderde, hebben we vorig jaar een proef gedaan met
de Praat Mee App. Via deze app konden omwonenden
hun reactie geven op het ontwerp van de Energietuin en
konden zij aangeven waar nog meer aandacht aan zou
moeten worden geschonken.
Via de Praat Mee App zijn in totaal negen reacties
binnengekomen. Niet veel, maar wel waardevol. Tom
Verloop van de Energiecoöperatie duurzaam Assen
bespreekt kort de binnengekomen reacties.
Een aantal mensen wil graag een wandelverbinding
tussen de Diepstroeten en de Energietuin. Hoewel dit
buiten het project valt gaan we hierover met de
gemeente in gesprek.

Contact
Voor al uw vragen, suggesties, ideeën en opmerkingen
kunt u contact opnemen met Siebert door een mail te
sturen naar siebert.van.der.veen@bronnenvanons.org

