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BESTAANDE SITUATIE

plangebied:
8,3 ha
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CONTEXT
Aan de zuidelijke rand van Bakkeveen is een perceel gelegen

BEGRENZING

naar de Bakkeveense Duinen lopen. In de huidige situatie

waar initiatiefnemers, Kroeze en Partners en gebroeders van

De begrenzing van het panelenveld komt voort uit een aantal

gebruiken zij hiervoor de weg, wat onveilige situaties

der Veer, een zonnepark willen realiseren.

randvoorwaarden. Zo wordt als gevolg van schaduwwerking van

kan opleveren. In overeenstemming met naastgelegen

Het perceel heeft in de huidige situatie een open karakter. Het

de aangrenzende boomsingels aan de zuidzijde een afstand

perceeleigenaren kan ervoor worden gekozen om het pad

landschap bestaat uit een glooiend, open grasland, begrensd

van 30 meter tot de panelen aangehouden. Aan de oostzijde

verder in zowel oostelijke als westelijke richting door te trekken.

door boomsingels die een landschappelijke kamer vormen.

betreft dit 35 meter. Om voldoende afstand te houden tot het

Hierdoor sluit de route volledig aan op de bestaande structuur.

Achter het perceel is het natuurgebied Bakkeveense Duinen

westelijk gelegen bebouwingslint is ervoor gekozen om een

Het wandelpad is een optionele toevoeging binnen de

gelegen wat een open heide landschap betreft, begrensd door

het noordwestelijke gedeelte van het perceel vrij te houden van

ontwikkeling van het zonnepark, wat als meerwaarde kan

een dicht boslandschap. De naast het perceel gelegen Nije

panelen.

dienen voor de directe omgeving.

Drintse Wei vormt een lange laan waarvandaan je als bezoeker

Het gehele panelenveld wordt afgesloten door een transparant

steeds een vrij zicht hebt op het omliggende landschap.

hekwerk met onderbegroeiing voor een natuurlijke uitstraling.

PARKEERTERREIN
Een andere kans die zich aanbiedt als gevolg van de

INPASSING

ENTREE

schaduwwerking van de boomsingels, is het aanleggen van

Uitgangspunt bij de inpassing van het zonnepark is dat het

De entree van het zonnepark komt te liggen aan de Nije Drintse

een parkeerterrein. Ten oosten van het zonnepark, naast het

bestaande landschap wordt gerespecteerd. Dat betekent dat de

Wei. Hiervoor wordt een bestaande dam gebruikt. Voor het

bestaande wandelpad is hiervoor de ruimte. De parkeerplaats

bestaande slotenstructuur en het open karakter zoveel mogelijk

transformatorhuisje wat bij de entree staat, geldt dat wordt

is bestemd voor bezoekers van de Bakkeveense Duinen en

wordt behouden. De panelen worden dan ook niet volledig aan

uitgegaan van een uitstraling die passend is bij de omgeving.

dient vooral als extra parkeermogelijkheid ten opzichte van het

het zicht onttrokken, er mag gezien worden dat Bakkeveen zich

Qua materialisering wordt gekozen voor hout.

bestaande parkeerterrein.
De parkeerplaats krijgt een natuurlijke uitstraling door het

WANDELPAD

toepassen van grastegels. Daarnaast is het mogelijk om hier

PANELEN

De ruimte die vrijkomt als gevolg van de schaduwwerking van

elektrische auto’s op te laden. Het geheel wordt ontsloten via

De panelen worden oost-westelijk georiënteerd, met een

de boomsingels biedt kans om een aantal extra maatregelen te

de Nije Drintse Wei.

hellingshoek van de panelen van ca. 15 graden. Dit is een

treffen die een breder belang dienen.

Ook voor het parkeerterrein geldt dat dit een optionele

optimale hoek voor panelen in een maaiveld opstelling.

Zo kan er parallel langs de Nije Drintse Wei een wandelpad

toevoeging is binnen de ontwikkeling van het zonnepark, wat

Ten behoeve van onderhoud aan de panelen wordt een afstand

aangelegd worden wat aansluit op de bestaande wandelroutes

als meerwaarde kan dienen voor de omgeving.

van 5 meter vanaf de sloten tot aan de panelen gehouden.

van de Bakkeveense Duinen. Dit pad biedt tevens een

Hierdoor komen de panelen in rechte blokken te liggen

veilige route voor kinderen en bezoekers die vanaf de

Op de hoek van het zonnepark, nabij de nabij de entree van de

waardoor de onderliggende kavelstructuur herkbaar blijft.

kampeerboerderijen aan de Houtwal en de Nije Drintse Wei

parkeerplaats wordt een bord geplaatst waarop informatie over
het zonnepark te vinden is.
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inzet voor duurzame energie.
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5,3 ha
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panelen:
14.226

BAKKEVEENSE DUINEN
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parkeerplaats + pad
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ingang optioneel parkeerterrein + info bord
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