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In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de
Rijksoverheid, waar mogelijk, de gronden die in haar
bezit zijn beschikbaar stelt voor de klimaatopgave, in
het bijzonder voor hernieuwbare energie.
De provincie Flevoland heeft in 2017 aan de
toenmalige ministers van Infrastructuur en Milieu en
Economische Zaken verzocht de mogelijkheden te
verkennen om hernieuwbare energie in te passen in
de geplande wegverbreding van de A6.

Doelstelling en werkwijze
In het project A6 zon Lelystad Dronten werken gemeente
Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland,
netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf
samen met als doel: verkennen van de haalbaarheid van
het opwekken van zonne-energie langs de A6.
Het project kent 3 fasen: verkenning, planfase en
realisatie/exploitatie. Dit rapport beschrijft de verkenningsfase van het project. Met andere woorden de
potentie van zonne-energie langs de A6, van aansluiting
8 (Almere Oostvaarders) tot aan de Ketelbrug.
Deze Verkenning had als doelstelling om via een
uitgebreid participatietraject te komen tot een
voorkeursmodel vanuit ruimtelijk perspectief. Daarbij

zijn de kwaliteiten en kansen vanuit het landschap en de
weg als basis genomen, maar is ook rekening gehouden
met een positieve businesscase, financiële en technische
haalbaarheid, en aansluitmogelijkheden op het netwerk.
Vanuit de beschreven kwaliteiten en kansen is
gewerkt naar 4 ruimtelijke varianten en vanuit daar is
toegewerkt naar een ruimtelijk voorkeursmodel, ook
wel het Synthesemodel genoemd. Aan de hand van
deze vier varianten is vervolgens de bandbreedte van
mogelijkheden voor zon langs de snelweg onderzocht. In
deze stappen is de inbreng vanuit experts, stakeholders
en de omgeving meegenomen om verder te komen tot
een gedragen voorkeursmodel.
Tijdens de verkenningsfase hebben wij o.a. via digitale
sessies, via interactieve tools op onze website en stakeholdergesprekken informatie bij experts, stakeholders
en bewoners opgehaald.

Belangrijke input vanuit het participatietraject
De A6 is een unieke landschappelijke snelweg. Doordat
de weg en de polder uit dezelfde tijd dateren, kon een
integraal ontwerp worden gemaakt, weg en landschap
als “gesamtkunstwerk’. De weg is daarbij zo ontworpen
dat de kwaliteiten van het omliggende landschap
optimaal tentoongesteld werden. De inrichting van
de weg kent daarbij een verschil tussen de meer
gecultiveerde, stedelijke gebieden en de landelijke- en
natuurgebieden. In de loop van tijd is de herkenbaarheid

van de samenhang tussen weg en landschap, en het
zicht op het omringende landschap enigszins vertroebeld
geraakt. Uit het oorspronkelijke wegontwerp, bestaande
plannen en de analyse van het gebied zijn kernkwaliteiten gedestilleerd.
Een landschappelijk geënsceneerde snelweg, de
herkenbaarheid van de drie trajecten binnen het
project, vloeiend lengteprofiel met ruime bogen, royaal
dwarsprofiel met afwisselend beplante midden- en
buitenbermen, aansluitend op de omgeving en een
rustig en open wegbeeld, zijn als uitgangspunten
genomen voor deze Verkenning.
Naast de bestaande kwaliteiten zijn er ook veel kansen
en aanknopingspunten benoemd, waardoor het
ontwikkelen van zonnepanelen langs de A6 voor nieuwe
waarde en herkenbaarheid kan zorgen. De belangrijke
vraag, hoeveel ruimte is in te zetten voor zonnepanelen,
zonder de kwaliteiten van de weg en de directe omgeving
kwijt te raken, werd het centrale thema tijdens de
sessies. In dit rapport worden deze stappen verder
toegelicht.
Kortgezegd, om de bandbreedte aan mogelijkheden in
beeld te krijgen zijn vier ruimtelijke varianten opgesteld
voor zonnepanelen langs de A6. Deze varianten werden
gebaseerd op twee hoofdkeuzes; een lange lijn van zon
in de bermen van de snelweg, en clusters van zon langs
de snelweg op plekken waar de weg en landschap een

knooppunt vormen. Deze varianten hebben met name
als discussiemodellen gediend, en als opmaat naar het
Synthesemodel, waarbij de positieve aspecten van de
besproken varianten samen worden gebracht op zo’n
manier dat er een afgewogen verhaal ontstaat.
Synthesemodel
Het fundament voor het Synthesemodel wordt gevormd
door een Visie en Bouwstenen.
De Visie gaat uit van zonnepanelen in een lang en
doorlopend lint in de bermen van de weg, aangevuld
met panelen in de aansluitingen. De nadruk ligt op
zonnepanelen in zowel de middenberm als buitenberm,
op zo’n manier geplaatst dat het zicht op het omliggend
landschap niet belemmerd wordt. Hiermee wordt
de kernkwaliteit van de geënsceneerde snelweg
gerespecteerd. De panelen vormen zoveel mogelijk één
golvende vorm, zonder van de weg zichtbare individuele
panelen of rijen, en zonder achterkanten. Daarmee
wordt geprobeerd om recht te doen aan de kwaliteit van
het rustige wegbeeld. De herkenbare karakters van het
gebied: het Oostvaardersplassengebied, de boog van
Lelystad en de IJsselmeerdijk krijgen een eigen aanpak,
maar onderling afgestemd/maar zo dat er één geheel
over het gehele traject ontstaat. Ter plaatse van het
Oostvaardersplassengebied liggen de zonnepanelen laag
in de middenberm, en worden zoveel mogelijk ingepast
met rietoevers, hetgeen past bij de uitstraling van het
Nationale Park Nieuw Land. Door de buitenbermen hier

vrij te laten blijft het zicht op het natuurgebied enerzijds
en het polderlandschap anderzijds onverstoord. In de
boog rond Lelystad heeft de weg een meer besloten
karakter door de bosrijke omgeving. Het lint van panelen
in de middenberm wordt hier aangevuld met panelen
aan de noordzijde van de weg. Door deze panelen als
een golf te laten oplopen wordt juist de kwaliteit van
het bochtige wegtracé in dit traject benadrukt. Langs de
IJsselmeerdijk zijn de mogelijkheden, als gevolg van de
smalle stroken, voor zon in de bermen van de snelweg
beperkt. Door echter aan te haken bij het dijkversterkingstraject kunnen de mogelijkheden worden onderzocht
om het lint van zonnepanelen in dezelfde vormgeving
door te trekken op het talud van de dijk.
De drie aansluitingen die binnen ons traject vallen
hebben elk een eigen karakter. Dit karakter vormt
de basis voor de invulling van aansluitingen met
zonnepanelen; Aansluiting 9 als energiehub richting
duurzame bedrijvigheid en Airport, Aansluiting 10 als
groene poort met ruimte voor zon, en aansluiting 11 als
waterrijke knoop en duurzame energie. De inrichting met
panelen blijft rustig en passend bij het lint langs de weg.
De Bouwstenen geven de (ruimtelijke) ontwerpprincipes
weer waar ontwikkelaars zich aan moeten houden, een
toetsingskader om tot een uitwerking te komen die in lijn
ligt met de Visie. Binnen deze bouwstenen zijn sommige
zaken heel concreet uitgewerkt. Op andere gebieden
is er nog ruimte om met andere/betere oplossingen te
komen, of om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

De Bouwstenen zijn verdeeld in Algemene Bouwstenen,
Bouwstenen voor het Lint (bermen) en Bouwstenen voor
de Aansluitingen.
Om de visie van het Synthesemodel te verbeelden, en
de ruimtelijke bouwstenen te toetsen zijn er enkele
uitwerkingen gemaakt voor zonnepanelen langs de
A6. In de uitwerking komen we tot circa 73 hectare
zonneveld, plus nog 20 hectare op het talud van de
IJsselmeerdijk.
Op basis van deze uitwerking is ook de financiële
haalbaarheid van het project onderzocht, in de vorm van
een businesscasestudie. Uit deze studie blijkt dat het
project financieel haalbaar is.
De Visie en Bouwstenen vormen het Synthesemodel
en bieden een kader voor verdere planvorming, dat
enerzijds kwaliteit afdwingt, en anderzijds flexibel
genoeg is om aanpassingen of onzekerheden in het
verloop van het proces op te vangen.
Resumerend: via een uitgebreid en zorgvuldig participatietraject is het Synthesemodel ontwikkeld. Een model
dat inspireert en kan rekenen op een breed draagvlak,
maar ook haalbaar is, en een significante bijdrage
levert voor de RES. Flevoland kent een rijke traditie
van landschapskunst in de polder. De verkenning laat
zien dat zonnepanelen langs de A6 hier een prachtige
bijdrage aan kunnen leveren.
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Aansluiting 8
Almere -Oostvaarders

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

LEESWIJZER

Deel 3 - Uitwerking

5/152

Dit document is interactief. Klik op de
tabbladen in deze balk voor snellere
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Voor u ligt de conceptversie van het eerste deel van de ‘Verkenning A6 zon Lelystad
Dronten’. Deze verkenning bestaat uit drie delen:

T
P
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1. Ruimtelijke visie
2. Variantenstudie
3. Uitwerking Synthesemodel

Bijlagen

•

N
O
C

In deel 1 Ruimtelijke Visie gaan we in op de oorspronkelijke ontwerpprincipes van
de weg, en wordt de huidige situatie van de weg en de directe omgeving beschreven.
We laten zien welke andere ruimtelijke ontwikkelingen er in de omgeving van de
weg spelen. Op basis van deze ruimtelijke analyse benoemen we kernkwaliteiten.
Daarbij maken we ook dankbaar gebruik van eerdere studies, zoals de ‘Visie
op de Ruimtelijke Kwaliteit van de Rijkswegen Midden-Nederland Noord’, van
Veenenbosch en Bosch, en de ‘Landschapsvisie voor de A6’ van Van Paridon x De
Groot die gemaakt is ten behoeve van de aanstaande wegverbreding.
Op basis van de kernkwaliteiten benoemen we uitgangspunten voor het plaatsen
van zonnepanelen langs de weg vanuit verschillende thema’s, benoemen we de
kansen en aanknopingspunten die de basis zal vormen voor de varianten in het
volgende deel.
In het tweede deel van de verkenning bepalen we de ruimte die er is voor panelen
langs de weg, en proberen we het laadvermogen van de weg te bepalen; hoeveel
ruimte kun je inzetten voor zonnepanelen, zonder de kwaliteiten van de weg en de
directe omgeving kwijt te raken? Om de bandbreedte aan mogelijkheden in beeld te
krijgen stellen we vier ruimtelijke varianten op voor zonnepanelen langs de A6. Deze

Lange lijn van zon; met uitgewerkte varianten
A ‘Golvend lint met drie karakters’
B ‘ Streepjescode in de polder’,
Clusters van zon; met uitgewerkte varianten
C ‘Landart bij kruisingen’
D ‘Zonneparken langs de A6’

Ten behoeve van de leesbaarheid van dit document is de uitwerking van de vier
varianten als een bijlage aan dit document toegevoegd.

In het derde deel van de verkenning wordt het voorkeursmodel verder uitgewerkt.
We hebben dit het ‘Synthesemodel’ genoemd. Dit is een uitwerking die is ontstaan
door de varianten met elkaar te vergelijken en input vanuit experts, stakeholders
en bewoners zo veel mogelijk te verwerken op zo’n manier dat er een afgewogen
verhaal ontstaat. In dit deel presenteren we een visie voor zonnepanelen langs de
A6. Op basis daarvan zijn bouwstenen uitgewerkt voor het plaatsen en inpassen van
zonnepanelen. Vervolgens worden uitwerkingen voor enkele specifieke delen van
het traject gepresenteerd. Dit geeft een beeld hoe het eruit zou kunnen komen te
zien, als de ruimtelijke bouwstenen gevolgd worden. Voor het Synthesemodel is de
businesscase uitgewerkt. Ook wordt in dit deel de resultaten van de verkenning op
de thema’s netaansluiting, juridische borging en participatie en marktbenadering
helder en bondig toegelicht.

Dit document is interactief. Klik op
onderstaande hoofdstukken voor
snellere navigatie.
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Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
De provincie Flevoland heeft in 2017 het Rijk verzocht
om samen met hen de bermen van de A6 te verkennen
op haalbaarheid voor het grootschalig opwekken van
hernieuwbare energie. Deze verkenning wordt nu
samen met de regionale overheden, de netbeheerder
en het Rijk uitgevoerd. Het project is opgenomen in het
pilotprogramma “Hernieuwbare energie op Rijksgrond.”
De snelweg A6 tussen aansluiting 8 AlmereOostvaarders en de Ketelbrug is één van deze locaties,
waarin samen met regionale overheden en stakeholders
de mogelijkheden worden verkend. Daarbij ligt de focus
op de grootschalige opwekking van zonne-energie.

PILOTPROGRAMMA HERNIEUWBARE ENERGIE OP RIJKSGROND
Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat samen in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond.
In het programma onderzoekt en leert het Rijk hoe Rijksgrond zo optimaal mogelijk
en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van
hernieuwbare energie.
Het Rijk wil met de opgedane ervaring en de geleerde lessen Rijksgrond (waar mogelijk)
grootschalig inzetten voor het opwekken van zonne- en windenergie.
In verschillende projecten die onderdeel uitmaken van het pilotprogramma worden
Rijksgronden via een openbare inschrijving aan (markt)partijen in gebruik gegeven
om daar hernieuwbare energie op te wekken. Ieder project heeft zijn eigen specifieke
kenmerken, waardoor brede ervaring wordt opgedaan.

1.2 Plangebied
Het onderzoeksgebied loopt van aansluiting 8 AlmereOostvaarders tot aan de Ketelbrug, en heeft daarmee een
lengte van circa 30 kilometer. De A6 is hier ruim opgezet
met brede bermen tot 90m breed, en veel ruimte binnen
de aansluitingen. Er wordt dan ook gekeken naar de
mogelijkheden voor de opwekking van zonne-energie
op gronden in beheer bij Rijkswaterstaat. Ook in de
(directe) omgeving van de weg zullen mogelijkheden en
kansen zijn voor de ontwikkeling van zonne-energie, dit
valt echter niet binnen deze verkenning. Wel hopen we
verder te inspireren om tot goede initiatieven te komen
voor de opwekking van duurzame energie.

Het pilotprogramma heeft een looptijd van 5 jaar (2019-2023) en heeft als beoogde
resultaten dat:
• In 2023 tien projecten op grond van Rijkswaterstaat aan de markt zijn 		
aangeboden, waarbij in de voorbereiding nauw is samengewerkt met de decentrale
overheden;
• De geleerde lessen opgenomen zijn in de handreiking ‘Hernieuwbare energie op
Rijksgrond’.
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Ketelbrug

1.3 proces en participatie
De verkenning van zon langs de A6 is tot stand gekomen
in een proces met veel ruimte voor inbreng van experts,
stakeholders, gebruikers van de weg en omwonenden,
zowel bij het opstellen van de ruimtelijke analyse en
kernkwaliteiten, maar ook bij het opstellen van de
ruimtelijke varianten (zie hoofdstuk 8). Deze informatie
is aan de hand van meerdere digitale bijeenkomsten
verzameld. De kaarten met inbreng zijn als bijlagen
(bijlage III en IV) aan deze verkenning toegevoegd.

Zoekgebied: de zijbermenen en middenberm

Aansluiting 8
Almere -Oostvaarders
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Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

2 LANDSCHAPPELIJKE TYPERING
2.1 De landschappelijke, geënsceneerde snelweg
De A6 door de Zuiderzeepolders werd in de jaren
’70 ontworpen, tegelijkertijd met het ontwerp van
de inrichting van de polders. Waar in de rest van het
land de snelwegen over het algemeen ‘ingepast’
werden in het bestaande landschap, is hier dus
sprake van een integraal ontwerp. Hierdoor is een
unieke samenhangende structuur ontstaan, een
‘Gesamtkunstwerk’ van snelweg en landschap.
Het tracé en het wegprofiel zijn afgestemd op
de omgeving, en leveren daarmee een prachtig
geënsceneerd beeld op van de kwaliteiten van de
omgeving. Bij de inrichting werd gewerkt met begrippen
als rust, afwisseling, herkenbaarheid en oriëntatie.
In het ‘Landschapsplan Rijksweg 6, uit 1979, werden
de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van de polder
benadrukt. Hierbij ging de meeste aandacht uit naar
de beleving van de agrarische waarde van de polder.
Rondom Lelystad maakt de weg juist een ruime bocht,
om geluidshinder in de stad te voorkomen, en om ruimte
te laten voor groei zonder dat de snelweg een barrière
zou vormen. De afwisseling van rechte strekkende delen
en enkele ruime bochten vergroot de herkenbaarheid
en oriëntatie, en voorkomt saaiheid. De wegdelen zijn
relatief ver uit elkaar gelegd, en wat verhoogd boven het
landschap. De brede middenberm versterkt het gevoel

De geënsceneerde snelweg (bron: Landschapsplan Rijksweg 6, 1979)
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afbreuk doet aan de landschappelijke enscenering van
de A6 als geheel.

De verschillende gebieden die worden doorkruist, zoals
het stedelijk gebied, de open polders en natuurgebieden,
worden door de wijze van inrichting van de brede zij- en
middenbermen versterkt. Zo zijn de bermen open
ingericht waar de weg door de open polderlandschappen
gaat, zijn de bermen natuurlijk ingericht als de weg
door de bossen en natuur gaat, en staan er cultuurlijke
laanbeplantingen (populieren) als de weg langs de stad
gaat.
In 1998 en in 2005 is het landschapsplan herzien
door landschapsarchitect Kees Hund. De polder was
‘volwassen’ geworden, en er was meer ruimte en
aandacht voor groen en voor natuurontwikkeling.
De herziening bouwt voort op het oorspronkelijke
landschapsplan, met aandacht voor de enscenering
van de route, en zichtvensters vanaf de snelweg op het
landschap.
In de loop van tijd is het beeld van de snelweg
afwisselender geworden, maar het zicht op het
omringende landschap beperkter. De ontwikkeling van
de stadsrand en van bossen en de aanplant van bomen
hebben de oorspronkelijke lange zichtlijnen verkort. Het
beeld van de weg is gefragmenteerd geraakt, hetgeen

Kijkvensters, beleving van de open ruimte als kwaliteit
(bron: Herziening Landschapsplan A6, 1998)
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Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

2.2 Langs de deelgebieden, huidige situatie

Wij herkennen binnen het onderzoeksgebied 3
deelgebieden, met daarbinnen verschillende ‘scenes’. De
deelgebieden zijn:
1. Het Oostvaardersplassengebied
2. De groene boog rond Lelystad
3. Langs de IJsselmeerdijk

De verschillende wegprofielen over het Verkenningstraject A6
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1. Het Oostvaardersplassengebied
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Het Oostvaardersplassengebied

Dit traject, van aansluiting 8 Almere-Oostvaarders tot aan de nieuwe aansluiting 9 Anthonie
Fokkerweg, gaat enerzijds langs het Oostvaardersplassengebied en aan andere zijde langs het
agrarische polderlandschap. Deze etalage van het Nationale Park Nieuw Land is een gevarieerd
traject, met grote verschillen tussen openheid en beslotenheid. Ten noorden van de weg liggen de
Lage Vaart en de hoogspanningskabels parallel aan dit tracé. Langs dit deel van de A6 staat geen
verlichting. Typerend voor dit traject is dat de weg hier zeer landschappelijk is; ‘onder de weg
doorloopt’ en ‘meekleurt’ met de weg.

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten
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1

N

scene 2

Scene 1

Scene 2

Het traject begint bij aansluiting 8 Almere-Oostvaarders, waar de weg een besloten
karakter heeft doordat de bermen aan weerszijden van de weg zijn ingeplant. De
afwisseling van meer besloten, bosrijke en open zijbermen past bij de oorspronkelijke
enscenering van de A6. Het agrarische polderlandschap opent zich aan de zuidoostzijde
van de weg. Aan de noordwestzijde bepaalt de natuurlijke beplanting van de bosschil
van het Oostvaardersplassen gebied het beeld. De middenberm is hier breed en
ingeplant met bosvakken bestaande uit voornamelijk essen. Deze essenbosvakken in de
middenberm zijn in slechte staat door essentaksterfte.

Voorbij de Vaartplas opent het landschap zich ook richting de Oostvaardersplassen. Er
is veel aandacht besteed aan de herkenbaarheid van dit venster op het Nationale Park
Nieuw Land, de etalage. Het gebied tussen de Lage Vaart en de snelweg is ingericht
als foerageergebied voor de Blauwe Kiekendief en er is meer water gecreëerd om ook
het waterrijke karakter van het Nationale Park te benadrukken. Dit is tevens een van
de weinige plekken waar gebruikers van de snelweg een weids zicht aan beide zijden
op kunnen ervaren. De middenberm is hier breed, maar verloopt van circa 70m aan de
zuidzijde tot circa 40 meter bij het viaduct van de Praamweg. De twee rijbanen liggen
elk op een verhoging of een aardebaan. De middenberm heeft twee kwelsloten, ligt
duidelijk lager dan de weg, is onbeplant en heeft ook geen geleiderails, waardoor het
landschap echt onder de weg door lijkt te lopen. De buitenbermen zijn circa 20 meter
breed en ook onbeplant.
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scene 4

scene 3
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Scene 3

Scene 4

Het Praamwegviaduct markeert de overgang tussen het open gebied en het meer
besloten deel langs de voormalige zandwinplas de Reigerplas. De beplanting aan
weerszijden van de weg is hier vrij natuurlijk. De middenberm is hier circa 30m breed
met een kwelsloot in het midden en is hier verruigt, met veel wilgenopschot van
slechte kwaliteit. Recent zijn hier geleiderails aangebracht langs de middenberm. De
buitenbermen zijn circa 20 meter breed en rietrijk.

Voorbij de Lepelaarstocht komen we bij de verzorgingsplaatsen de Lepelaar en de
Aalscholver. De verzorgingsplaatsen hebben een groene parkachtige uitstraling. De
buitenbermen zijn circa 20 meter breed en onbeplant. De middenberm is circa 24
meter breed. In het verleden hebben hier populieren gestaan, die als doel hadden om
samenhang te creëren tussen de verzorgingsplaatsen. Vanaf de verzorgingsplaatsen
gaan recreatieve routes de natuurgebieden in. Meer richting het noordoosten ontstaat
een venster richting het agrarische landschap en richting de Knardijk. Deze dijk heeft
nu geen functie meer als primaire waterkering, maar vormt nog steeds een belangrijke
waterbouwkundige en landschappelijke structuur door de polder. Ook is langs de dijk
een ecologische verbinding en een recreatieve route aangelegd. Aan de noordzijde
van de dijk, in de Lage Vaart ligt de Lage Knarsluis, die met name zichtbaar is vanaf de
noordelijke weghelft.
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Scene 5

Scene 6

Langs het bosgebied Hollandse Hout is veel variatie in de bermen te zien. De zuidelijke
berm is circa 35meter breed, en afwisselend kaal, met bosvakken of met solitaire
bomen. De noordelijke berm is grotendeels onbeplant. Het stuk tussen de weg en de
vaart is recent ingeplant met bomen en heesters door Staatsbosbeheer, waarbij het zicht
op de Lage Knarsluis gehandhaafd is. De middenberm is circa 18 meter breed. In 2002
zijn op enkele delen van dit traject struiken aangeplant om een meer besloten karakter
te creëren. Op een deel van het traject wordt de zuidelijke weghelft begeleid door een
geleiderail. 

Bij de nieuwe aansluiting 9 Lelystad Airport heeft men open zicht richting het agrarische
landschap ten zuiden van de weg. Aan de noordzijde is dit gebied nog dichtbeplant. De
aansluiting gaat als viaduct over de Rijksweg heen. Doordat de aansluiting er nu net ligt
is het beeld nu nog vrij kaal.

N
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De groene boog rond Lelystad

Dit traject loopt van de aansluiting 9 Anthony Fokkerlaan, tot aansluiting 11 Lelystad Noord. Het
traject maakt een ruime bocht rond Lelystad. Ook dit traject bestaat weer uit verschillende scenes
met variatie in meer open- en beslotenheid. Typerend aan dit traject is dat de snelweg hier veel meer
een autonoom karakter heeft. De weg is ingeplant met (laan)beplanting en sluit daarmee minder aan
op het omringende landschap.
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Er is een kort moment in dit traject waar nog aan weerszijden zicht is op het agrarische
landschap. De zijbermen zijn ingeplant met een rij populieren. De middenberm is smal,
circa 12 meter. Langs de zuidelijke weghelft is een geleiderail aangebracht. Langs dit
deel van de snelweg staat een enkele rij verlichtingsarmaturen in de middenberm.

In de tweede deel van dit traject heeft zich aan weerszijden van de weg een
bedrijventerrein ontwikkeld. Voorheen stonden de populieren in de buitenberm hier in
een dubbele rij, maar om het gewenste zicht op de bedrijven te verkrijgen is er een rij
gekapt. Zowel in de midden- als in de buitenbermen staan verlichtingsarmaturen. 
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Aansluiting 10 Lelystad is een aansluiting met een meer stedelijk karakter; met veel
cultuurlijke beplanting en de nodige reclame-uitingen in de tussenruimtes. De snelweg
zelf ligt hier hoog en gaat over de Larserweg heen.

Vanaf de oversteek van de Larservaart grofweg tot aan de oversteek van de Lage
Vaart heeft de weg een besloten karakter door de dichte beplanting aan weerszijden
van de weg. Ten zuiden van de weg bevinden zich Natuurpark Lelystad, en een
afvalverwerkingsbedrijf. Halverwege het traject steken de hoogspanningskabels de
weg over, hetgeen een kale strook vormt door de dichte beplanting. De zuidelijke berm
is smal en dicht begroeid. Langs de noordelijke berm is recent nieuwe beplanting
aangebracht. De middenberm is circa 22 meter breed, en is vrij van beplanting en van
geleiderails. Ook staat er geen verlichting.
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Scene 12

Voorbij de oversteek van de Lage Vaart wordt het beeld meer open. Er staat nog steeds
beplanting langs de weg maar dit wordt gevormd door meerdere rijen populieren,
waardoor een meer cultuurlijk karakter wordt gecreëerd. De westzijde wordt gevormd
door de stadsrand van Lelystad, met afwisselend parkgebieden en buitenwijken en
meer naar het noorden toe bedrijvigheid, allemaal gelegen op flinke afstand van
de weg waardoor geen zichtrelatie ontstaat. Aan de oostzijde van de weg ligt een
proeftuinengebied van de WUR. De middenberm is circa 22 meter breed, en is vrij van
beplanting en van geleiderails. Ook staat er geen verlichting.

Bij aansluiting 11 Lelystad Noord gaat de weg omhoog waardoor kort zicht over het
omringende landschap ontstaat. De aansluiting is ruim opgezet en heeft een relatief
open uitstraling doordat er slechts beperkt verkeersborden of informatievoorziening
aanwezig is. De tussenruimtes worden bepaald door de taluds en beplanting.
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Langs de IJsselmeerdijk

Dit traject start bij aansluiting 11, waar de bocht richting de IJsselmeerdijk wordt ingezet, tot aan
de Ketelbrug. Het zuidwestelijke deel van dit traject ligt nog niet daadwerkelijk langs de dijk, maar
rijdend op de weg word je daar al wel op voorbereid. Dit traject loopt langs de randen van het
agrarische gebied van de gemeente Dronten, en doorsnijdt gebieden waar nog oude rivierduinen en
oeverwallen in de bodem aanwezig zijn, herkenbaar gemaakt in bosstroken. Het ruimtelijke beeld
van het traject wordt gedomineerd door de prachtige IJsselmeerdijk, met daarachter de prominent
aanwezige windturbines.
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Scene 13
Vanaf aansluiting Lelystad wordt de bocht ingezet richting de IJsselmeerdijk. Het eerste
deel heeft een besloten karakter door het bosrijke gebied aan weerszijden van de weg.
De middenberm is met circa 12 meter smal, onbeplant en met een geleiderail in het
midden. Ook de buitenbermen zijn circa 15 meter onbeplant.

N
Scene 14
Als de weg uit het bos draait en weer op maaiveldhoogte ligt opent zich het venster
op het agrarische landschap aan de oostzijde met enkele erven dicht bij de weg.
De noordwestzijde blijft dicht beplant. Binnen de driehoek die in dit gebied wordt
gevormd door de Houtribweg, de IJsselmeerdijk en de A6, is een landschappelijke
structuur aangelegd waarbinnen verschillende vormen van bedrijvigheid zullen worden
ontwikkeld. Er zijn hier al meerdere grootschalige grondgebonden zonnevelden
gerealiseerd. Ter hoogte van de Maximacentrale vallen de vele hoogspanningskabels op
die hier bij elkaar komen.
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Vlak voordat de weg tegen de dijk aan zal lopen, tussen Maximacentrale en
Klokbekerweg is nog even ruimte voor een stukje landschapsgeschiedenis. Voordat dit
gebied Zuiderzee werd lagen hier riviertjes en kreken die oeverwallen hebben afgezet.
Deze zijn nog in de bodem aanwezig. Deze aardkundige monumenten zijn zichtbaar
gemaakt in de bospercelen in de vorm van meanderende grasstroken.

Nog voor het viaduct van de Klokbekerweg doemen windturbines op achter de dijk,
die prachtig de bocht in de IJsselmeerdijk begeleiden. Het landschap krijgt hier een
andere schaal en maat, je voelt de weidsheid achter de dijk aan de ene zijde, en ziet het
grootschalige agrarische landschap aan de zuidzijde. De middenberm is hier smal, circa 11
meter met een geleiderail in het midden. Ook de buitenbermen zijn hier behoorlijk smal,
met een geleiderail langs de zuidzijde van de weg.
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2.3 Ontwikkelingen langs de weg

De Flevopolder is een dynamisch gebied, en in de
omgeving van de snelweg spelen dan ook diverse
ontwikkelingen die het aanzien op het landschap de
komende jaren zullen veranderen.
Natuur
De Oostvaardersplassen vormen samen met de
Lepelaarsplassen, het Markermeer en de Markerwadden
Nationaal Park Nieuw Land.
Nationaal Park Nieuw Land begint voor de automobilist
al op de A6. Het gebied waar de Oosvaardersplassen
de snelweg raken zal natuurlijker worden ingericht,
zodat het werkt als etalage voor het Nationale Park. Het
Trekweggebied krijgt een impuls door het gebied zo in te
richten dat kiekendieven en reigerachtigen een optimaal
leefgebied krijgen, met veel afwisselende kruiden en
bloemen.
De 60.000 dagelijkse automobilisten op de A6 krijgen
een indruk van wat de Oostvaarderplassen te bieden
hebben. De zone tussen het spoor en de snelweg zal
worden ingericht als een afwisselend landschap met
waterpartijen en bossen waar vele vogels leven en
paarden grazen. Een uitnodiging om het Nationaal Park
Nieuw Land en de Oostvaardersplassen te bezoeken.
Tussen de Knardijk en aansluiting 9, tussen Hollandse
Hout en de snelweg is nieuw bos aangeplant. De Knardijk
zelf krijgt een grotere betekenis in de recreatieve routes
in de polder.

Etalage Nationaal Park Nieuw Land (bron: De Oostvaardersplassen in beeld, Feddes/Olthof, 2020)
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Windmolens in de polder
Op meerdere plekken in Flevoland zijn plannen
ontwikkeld om bestaande windmolens te vervangen voor
grotere exemplaren. Hiervan zijn Windpark Zeewolde en
Windpark Blauw voorbeelden. In Windpark Zeewolde
worden de turbines geplaatst langs de A6. Windplan
Blauw gaat onder andere uit van het vervangen van de
bestaande windmolens langs de bocht in het IJsselmeer.
Proeftuin WUR in de polder
Langs de A6 is een gebied waar de Wageningen
Universiteit een agro-ecologische proeftuin heeft
geopend. “De Proeftuin is dé plek om agroecologisch
onderzoek uit te voeren, geïnspireerd te raken over
natuurinclusieve landbouw en met elkaar de dialoog
aan te gaan over hoe landbouw van de toekomst eruit
kan zien.” Ook kansen om de opwekking van duurzame
energie, waaronder zon, te koppelen aan nieuwe vormen
van landbouw, en de effecten hiervan te onderzoeken op
de bodem, de ecologie en de waterhuishouding hoort bij
het experiment van de Proeftuin WUR.

Windplan Zeewolde (Provincie Flevoland, 2020)

Wageningen University & Research
(WUR) opent 26 september de
Proeftuin Agro-ecologie en Technologie
aan de Elandweg in Lelystad.

Windplan Blauw (2019)
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Landschapsplan
Ten behoeve van de wegverbreding is in opdracht van
Rijkswaterstaat en in samenwerking met verschillende
omgevingspartijen het landschapsplan AlmereOostvaarders - Lelystad opgesteld.
Het landschapsplan bouwt voort op het oorspronkelijke
landschapsplan. Het plan stelt een ‘opfrissing’ van
de enscenering voor, waarbij de fragmentatie die is
ontstaan gerepareerd wordt. Concrete landschappelijke
maatregelen die hieruit voorkomen zijn:
▪

▪

▪

Een open, natuurlijke inrichting van de bermen in
aansluiting op de open polder en moerasnatuur
van Nationaal Park Nieuw Land (i.c. verwijderen
bestaande bomen en bossages in de middenberm,
omvormen middenberm tot een rietrijke ruigtevegetatie). De beeldbepalende scene - met het weidse
zicht over het open polderlandschap en de natuur
- wordt zo versterkt door een natuurlijke inrichting
van de bermen en verlengd tot in de stad en tot aan
de verzorgingsplaatsen.
Een bos- en bomenrijke inrichting van de bermen in
aansluiting op de bosrijke trajecten en bosontwikkeling in Nationaal Park Nieuw Land, met het open
houden en maken van het zicht op de Knardijk.
Het aanbrengen van nieuwe robuuste laanbeplanting
op het traject langs de bedrijventerreinen van
Lelystad (tussen aansluiting 9 en 10), uitgaande van
een dubbele bomenrij in de middenberm en een
enkele, gespatieerde bomenrij in de buitenbermen
voor zicht op de bedrijven. De laanbeplanting sluit
aan op de Groene Boog rond Lelystad.

Impressie brede middenberm en rietruigte (bron: landschapsplan A6, van Paridon x de Groot, 2020)

Impressie stadsallee vanuit het noorden (bron: landschapsplan A6, van Paridon x de Groot, 2020)
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Dijkversterking IJsselmeerdijk
Waterschap Zuiderzeeland gaat de Flevolandse
IJsselmeerdijk vanaf de Ketelbrug tot aan de Houtribdijk
bij Lelystad versterken. Dit ruim 17 kilometer lange
dijktraject uit de jaren vijftig van de vorige eeuw voldoet
niet aan de toekomstige nieuwste hoogwaterbeschermingsnormen. De stabiliteit van de steenbekleding aan
de buitenzijde van de dijk en het buitentalud, voldoen
in de toekomst niet meer. Ook zal de dijk op enkele
delen, waarschijnlijk iets hoger worden. Op dit moment
is het waterschap bezig met de verkenningsfase en zijn
meerdere oplossingen in beeld. De focus ligt op het
buitentalud en de steenbekleding maar werkzaamheden
aan het binnentalud zijn ook een van de mogelijkheden.

Verkenning
A6 zon Lelystad
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Verkenning
zon langs
de A6
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2.4 Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten zijn de kenmerken die de snelweg
onderscheidend, herkenbaar en waardevol maken ten
opzichte van andere wegen. Ze beschrijven de identiteit
van de weg.
De kernkwaliteiten van de snelweg A6 zijn al eerder
beschreven in diverse stukken.
▪

▪

▪

Op schaal van Nederland zijn de onderscheidende
kwaliteiten benoemd in ‘kijk op de Ruimtelijke
kwaliteit van snelwegen, handreiking bij het
herkennen van kernkwaliteiten en de ruimtelijke
inpassingsopgaven van snelwegen’, RWS, 2013.
Voor de A6 in haar geheel zijn de kwaliteiten
benoemd in ‘Visie op de ruimtelijke Kwaliteit
van de Rijkswegen in Midden-Nederland Noord’,
Veenenbosch en Bosch landschapsarchitecten, 2020.
Voor het traject tussen aansluiting Oostvaarders en
aansluiting 10 zijn de kernkwaliteiten van de weg
benoemd in het ‘Landschapsplan A6 Lelystad’, van
Paridon x de Groot, 2020.

Kernkwaliteit 1: Een landschappelijke geënsceneerde
snelweg
Het ontwerp van de snelweg als integraal onderdeel van
het landschap is een kwaliteit van de A6 waarmee de
weg echt onderscheidend is van andere Nederlandse
snelwegen. De geplande zichtvensters op het landschap,
en de variatie in landschappen rond de snelweg zorgen
voor een afwisselende ruimtelijke beleving, die in de
volgende kernkwaliteiten concreter wordt beschreven.

Kernkwaliteit 2: Herkenbaarheid van drie trajecten
Binnen de geënsceneerde snelweg vallen drie trajecten
te onderscheiden, met elk een heel eigen karakteristieke
uitstraling.
▪

▪

▪

Etalage Nieuw Land; op het traject langs de
Oostvaardersplassen voegt de snelweg zich naar
het landschap. De weg loopt als losse hoogliggende
grondlichamen ver uit elkaar over het landschap
heen. Karakteristiek is het ruime venster - het weidse
open zicht naar beide zijden - vanaf de weg.
De Groene boog; rondom Lelystad heeft de weg een
veel meer autonome uitstraling. Het omringende
landschap is afgeplant, en de weg wordt over grote
delen begeleid door laanbeplanting. De weg heeft
hier meer een eigen karakter, een eigen smoel die
minder wordt bepaald door het landschap.
Langs de dijk is de weg ondergeschikt aan de
IJsselmeerdijk aan de ene zijde, en het grootschalige
agrarische gebied aan de andere zijde. De weg is hier
dan ook relatief smal.

In dit hoofdstuk zijn de beschreven kwaliteiten
gebundeld en aangevuld tot 5 kernkwaliteiten voor het
traject Almere Oostvaarders tot aan de Ketelbrug.

Landschappelijke enscenering

Drie karakteristieke deeltrajecten
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Kernkwaliteit 3: Vloeiend lengteprofiel met ruime bogen
De A6 is zo ontworpen dat het nooit saai wordt. De
weg ligt niet recht in het landschap, maar is steeds
licht gebogen, met ruime boogstralen. De meest
kenmerkende bogen worden gevormd door de ruime
bocht rondom Lelystad ingepakt in groen, en de ruime
bocht richting de IJsselmeerdijk, begeleid door de
windturbines langs de kust. Het vloeiende en bochtige
verloop van de weg zorgt voor afwisseling van beleving;
doordat je vanaf de weg vooral richting buitenbocht
kijkt wordt het zicht automatisch afwisselend naar
weerszijden van de weg gestuurd.

Vloeiend lengteprofiel

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Kernkwaliteit 4: Royaal dwarsprofiel met afwisselend
beplante midden- en buitenbermen, aansluitend op de
omgeving
De snelweg heeft over een groot deel van het traject
brede (vrijwel) obstakelvrije buitenbermen. Ook
de middenberm is over grote delen ruim bemeten,
en varieert tussen circa 90 meter bij aansluiting
Oostvaarders, tot circa 11 meter langs de dijk.
De ruime opzet van het dwarsprofiel van de weg zorgt
ervoor dat er weinig geleiderails nodig zijn aangezien er
ruimte genoeg is voor een obstakelvrije zone. Dit vergroot
de ervaring van een weg door het landschap.
De midden-, en buitenbermen zijn afwisselend beplant
en onbeplant, waarbij de aansluiting wordt gemaakt
met het open, of juist groen besloten landschap in de
omgeving.

Langs de
Oostvaardersplassen

Rand rond Lelystad

Langs de
IJsselmeerdijk

Bijlagen
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Kernkwaliteit 5: Rustig en open wegbeeld
Niet alleen is er heel zuinig omgegaan met geleiderails
langs de weg, ook ander wegmeubilair, zoals verlichting,
portalen, verkeersborden ontbreekt over grote delen. Dit
zorgt voor een rustig en open wegbeeld, met veel ruimte
om het omringende landschap te beleven. Ten aanzien
van de verlichting zijn in het ontwerp tracébesluit voor
de wegverbreding twee varianten opgenomen: één
variant met en één variant zonder verlichting, hierover is
nog geen definitief besluit genomen. Het ontbreken van
verlichting over grote delen van het traject heeft echter
een grote waarde voor de natuur, het kan hier nog echt
donker zijn. Ook zijn er weinig geluidsschermen langs de
weg.

Rustig en open wegbeeld
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3 UITGANGSPUNTEN VOOR ZON
3.1 Landschap, ecologie en cultuurhistorie
Het ruim opgezette dwarsprofiel met brede bermen
biedt ruimte voor zonnepanelen. Maar de weg heeft
ook al andere kwaliteiten waar goed over nagedacht
is, en waarin ook grote investeringen zijn gedaan,
zoals het Nationale Park Nieuw Land. Het is dan ook
van belang dat nieuwe kwaliteiten - de weg als drager
van zonne-energie - goed worden afgewogen tegen
de bestaande waarden van de weg en het omringende
landschap. Op deze manier ontstaat een consistent
verhaal waarin de bijzondere kwaliteiten van de weg en
directe omgeving een centrale rol hebben.
De beschreven uitgangspunten zijn opgesteld op basis
van de eerder beschreven kernkwaliteiten, eerdere landschapsplannen en -visies, en op basis van de inbreng van
experts en stakeholders tijdens de digitale werksessies.
De beeldverslagen van deze digitale werksessies zijn als
bijlage aan deze verkenning toegevoegd (bijlage III en
IV).

Zicht op omringend landschap
Het zicht op het omringende landschap is een
kernkwaliteit die ook wordt onderschreven door
stakeholders en experts. Een van de belangrijkste
afwegingen daarin is de impact die zonnepanelen
hebben op de beleving van de etalage van Nationaal
Park Nieuw Land. Ook voor andere gebieden geldt dat er
veel energie en aandacht is gestoken in het creëren van
‘vensters’ met zicht op het landschap of juist op bedrijventerreinen als zichtlocatie aan de rand van Lelystad.
Bij het opstellen van de varianten wordt het behouden
van het geënsceneerde zicht op de omgeving als
uitgangspunt genomen. Dat kan door uit te gaan van een
maximale hoogte van de panelen, of door locaties aan
te wijzen waar geen zonnepanelen in de (buiten)bermen
kunnen komen.

Nieuwe beplantingen en vegetaties uit het Landschapsplan A6 (van Paridon x de Groot, 2020)

Afwisselende bermen met ecologische waarde
De brede bermen bestaan uit afwisselend ruig grasland,
rietvegetatie, struweel, solitaire bomen en bosstroken.
Sommige delen van de beplanting is in slechte staat
(Landschapsplan A6 Lelystad, 2020), maar je zou
kunnen zeggen dat alle bermen een ecologische kwaliteit
hebben, met waarden voor insecten, als corridor voor
kleine zoogdieren, en als brug voor vleermuizen. Het
uitgangspunt voor deze verkenning is dat de bermen
gevarieerd blijven, en dat hun ecologische waarde
behouden en waar mogelijk versterkt wordt. Door
bijvoorbeeld diversiteit aan te brengen in vegetatie
langs de randen van toekomstige zonnepanelen, op
zo’n manier dat wordt aangesloten bij de omgeving,
ontstaat ecologische verscheidenheid, en kunnen tevens
de landschapstypen van de drie deelgebieden worden
benadrukt. Het voorstel uit het Landschapsplan (figuur x)
voor het toepassen van specifieke vegetatie kan hiervoor
als basis worden genomen.
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Rustig wegbeeld
Het rustige en open wegbeeld is een grote ruimtelijke
kwaliteit van dit traject van de A6. Indien (een deel van)
de bermen wordt ingezet voor zonnepanelen zal dat
het rustige en open wegbeeld beïnvloeden, niet alleen
door de zonnepanelen, maar ook door geleiderails die
daarmee gepaard zullen gaan. De manier waarop de
panelen geplaatst worden zal echter ook nog van grote
invloed zijn op het rustige wegbeeld. Zonnepanelen
onder ooghoogte zullen anders beleefd worden dan
hogere panelen. Het kiezen voor panelen die allemaal
dezelfde opstelling en oriëntatie hebben, of juist te
kiezen voor een continue parallelle oriëntatie langs
de snelweg heeft invloed op de rustigheid of juist
onrustigheid van het wegbeeld. Een uitgangspunt voor
het opstellen van de varianten dat wordt gestreefd naar
een zo rustig mogelijk wegbeeld. Dit betekent ook dat
wordt gestreefd naar een minimalisering van eventueel
benodigde hekwerken.

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

van de IJsselmeerdijk mee te nemen als locatie voor
zonnepanelen. Hierbij wordt als uitgangspunt wel
aangehouden dat de dijk ook een grote landschappelijke
kwaliteit heeft, en dat de IJsselmeerdijk haar uitstraling
als groene landschappelijke lijn behoudt.
Swifterbantcultuur
Flevoland is nieuw land, maar heeft wel degelijk
cultuurhistorische waarden, ook wel beschreven als de
Swifterbantcultuur. Een ruimtelijke uitdrukking daarvan
vinden we ten westen van Swifterbant. Met behulp van
bomen en grasland werd de oude structuur van vroeger
in het landschap van vandaag teruggebracht. Dit kan als
inspiratie dienen in de varianten voor zon langs de A6.
In ieder geval is een uitgangspunt dat de zonnepanelen
langs de snelweg geen belemmering vormen van de
beleving van de Swifterbantcultuur en de ruimtelijke
uitdrukking daarvan.

‘Oostelijk van de Knardijk’, 1982

Energielandschap langs de IJsselmeerdijk
Kenmerkend in dit gebied zijn het weidse landschap
met de dijk als groene omkadering, windmolens langs
de kustlijn met daarachter de Maximacentrale en
ontwikkelingen als de Flevokust Haven. De beschikbare
ruimte in de bermen langs de snelweg levert hier
echter maar weinig kansen op voor het plaatsen
van zonnepanelen. In de varianten wordt dan ook
gekeken naar de mogelijkheden om het dijktalud

Kreken, oeverwallen en rivierduinen (bron: Deckers, 1979)
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Ecologie in Flevoland
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3.2 Verkeersveiligheid

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

3.3 Waterveiligheid en

3.4 Energienetwerk

waterhuishouding
De verkeersveiligheid van de snelweg is een
randvoorwaarde. Het uitgangspunt is dan ook dat het
plaatsen van zonnepanelen langs de weg niet mag leiden
tot een onveilige verkeerssituatie. De weg heeft over
grote lengte geen geleiderails, maar een obstakelvrije
zone. Dit draagt bij aan het rustige en open wegbeeld,
en aan het gevoel dat de weg door het landschap
loopt. Waar de ruimte voor zonnepanelen in de bermen
geoptimaliseerd zal worden zullen geleiderails geplaatst
moeten worden.
Een belangrijk aspect voor de verkeersveiligheid is het
zicht voor de automobilist. Met name bij bochten moeten
automobilisten ‘door de bocht heen’ kunnen kijken. Bij
het plaatsen van zonnepanelen moet rekening gehouden
worden met de mogelijkheid om ‘door de bocht heen’ te
kunnen kijken. Dit betekent dat eventuele zonnepanelen
in de binnenbocht niet boven de geleiderail uit zouden
moeten komen.
Er is een een zorg die vanuit het participatie traject veel
is genoemd is voor het effect dat eventuele schittering
van zonnepanelen heeft op het zicht van gebruikers van
de weg. Ook de impact van eventuele schittering op de
omgeving (bewoning, bedrijventerreinen) zou geminimaliseerd moeten worden Gebruikers van de weg, en
omwonenden, mogen geen last hebben van ‘schittering’
van panelen.

Een deel van de snelweg ligt direct tegen de
IJsselmeerdijk aan. De weg zelf heeft hier weinig
‘overmaat’, maar de dijk kent een zeer ruim binnentalud.
In de variantenstudie zullen ook mogelijkheden voor
zonnepanelen op het dijktalud worden verbeeld. Vanuit
het waterschap wordt dit aangegeven als een potentiële
kans die mogelijk kan samengaan met de dijkversterking.
Een voorwaarde hierbij is dat zonnepanelen op de
dijk niet mogen leiden tot een onveilige situatie met
betrekking tot de waterveiligheid. Daarbij moet de dijk
ook beheerbaar kunnen blijven.
De waterhuishouding van een gebied kan worden
beïnvloed door zonnepanelen in de bermen.
Zonnepanelen zorgen ervoor dat regen mogelijk op
enkele plekken geconcentreerd het maaiveld bereikt
en in het geval van een hoogteverschil dan vervolgens
‘geultjes’ vormen. Dit kan gevolgen hebben voor de
kwaliteit van de bodem, en ook voor het omringende
landgebruik. Het uitgangspunt is dat Verdroging van
de bodem, maar ook wateroverlast voor omringende
gebieden dient te worden voorkomen. Dit kan door
voldoende ruimte tussen de panelen te hanteren, of door
slimme oplossingen waardoor water zoveel mogelijk
gelijkmatig de bodem in kan trekken.

Het bepalen van de haalbaarheid van de verschillende
varianten hangt af van diverse factoren. Hierbij zijn ook
de bestaande ruimte op het energienet en de afstand tot
een aansluitmogelijkheid van belang. Over het algemeen
wordt aangehouden dat langgerekte opstellingen een
minder goede verhouding hebben tussen kabellengte
en oppervlakte van het zonnepark. Een algemene
spelregel die in dit gebied kan worden gehanteerd is dat
aangesloten zonnevelden een maximale lengte hebben
van 6 kilometer. Bij het opstellen van de varianten is dit
niet als een restrictieve voorwaarde opgenomen. Op
basis van een uitgewerkt synthesemodel zal worden
gekeken op welke manier dat het best aangesloten zou
kunnen worden.
Hierbij zou moeten worden gestreefd naar systeem-efficiëntie. Een voorbeeld daarvan is om zonneparken aan
te sluiten op de kabel van windparken, het zogenaamde
‘cable-pooling’. Zon en wind kunnen daarmee van
dezelfde kabel gebruik maken, hetgeen zorgt voor een
gelijkmatiger belasting van het net. Een andere vorm van
systeem-efficiëntie is om opwek en afname van energie
zoveel mogelijk bij elkaar te concentreren. Dan kan de
opgewekte energie ter plekke worden gebruikt, lange
kabellengtes worden voorkomen en het lokale netwerk
minder worden belast.
Meer informatie over de aansluiting op het energienet is
te vinden in de Impact analyse PV langs de A6 - Vanuit
het elektriciteitsnet perspectief (Liandon, juli 2018).
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3.5 Kansen en aanknopingspunten

Naast uitgangspunten zijn er ook kansen en aanknopingspunten te benoemen, waardoor het ontwikkelen
van zonnepanelen langs de snelweg juist nieuwe
waarde kunnen toevoegen, nog boven op het feit dat er
duurzame energie wordt opgewekt.
Versterken van de ecologische waarden
Het behouden van bestaande kwaliteiten is één ding,
maar deze ontwikkeling biedt mogelijk ook kansen om
juist de ruimtelijke kwaliteiten te vergroten. Gedacht kan
daarbij worden aan het aanbrengen van waterpartijen
en rietoevers langs panelenvelden, of het inzaaien van
gebieden met een bloem- en kruidenrijk zaadmengsel,
aanlsuitend bij de nationale bijenstrategie. Hiermee zou
juist ook het verschillende karakter van de weg binnen
de deelgebieden; het Oostvaardersplassengebied, de
Groene Boog rond Lelystad, en Langs de IJsselmeerdijk
kunnen worden benadrukt. Het Landschapsplan A6
Lelystad (van Paridon X de Groot, 2020), waarin wordt
aangegeven hoe kan worden omgegaan met bestaande
beplanting in de bermen en het toevoegen van nieuwe
beplanting, wordt hierbij waar mogelijk als aanknopingspunt gebruikt voor de manier van landschappelijke
inpassing.

Landart in de polder
Flevoland kent een rijke traditie van landschapskunst in
de polder. Zonnepanelen langs de A6 zouden hier, mits
op een creatieve en kunstzinnige manier toegepast een
prachtige bijdrage aan kunnen leveren. Enkele varianten
binnen de verkenning verbeelden deze mogelijkheid,
en ook in paragraaf 3.6 Zonnige ideeën worden enkele
inspirerende beelden gegeven.
Opwekken van energie in de buurt van het gebruik
Een aanknopingspunt om energie op te wekken langs de
snelweg is het feit dat er hier ook veel energie verbruikt
wordt. De mobiliteit staat voor 27% van het energieverbruik in Nederland (bron:pbl). Er zijn langs de snelweg
meerdere potentiële afnemers van opgewekte stroom,
zoals bedrijven, huishoudens, en laadinfrastructuur
voor elektrisch vervoer. Er is een groeiende vraag naar
elektrische laadpunten, zeker ook langs snelwegen. Het
koppelen van opwek en verbruik is een hele logische
gedachte en zal in de verkenning worden onderzocht (zie
hoofdstuk 6).

Inzetten van gronden en gebouwen grenzend aan het
plangebied
Naast de koppeling tussen opwek en verbruik is het
benutten van de ruimte op gronden en gebouwen
grenzend aan het plangebied een kans. Maar omdat
de variantenstudie zich richt op gronden in beheer van
Rijkswaterstaat zijn deze kansen niet in de varianten
weergegeven. Mocht het zo zijn dat de koppeling met
naastliggende gronden en gebouwen bepaalde varianten
haalbaarder of wenselijker maakt, dan zal in een latere
fase naar deze mogelijkheden/opties gekeken worden.
Grond die niet van Rijkswaterstaat is en toch wordt
meegenomen in deze verkenning is het talud van de
IJsselmeerdijk waar deze langs de weg ligt. De dijk is in
beheer van het waterschap. De dijk ligt hier direct tegen
het wegprofiel aan, waardoor weg en dijk ruimtelijk een
sterke relatie hebben. In het vervolgproces zullen de
kansen voor zon op het talud verder worden onderzocht
in samenwerking met het waterschap.
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4. VARIANTENSTUDIE
4.1

Maximaal beschikbare ruimte

Totale ruimte van de gronden in beheer bij

impact. Het maximaal benutten van de bermen

Rijkswaterstaat op dit traject

heeft invloed op de beleving van de beschreven

De totaal beschikbare ruimte voor zonne-energie is circa

kernkwaliteiten.

400 ha

400 hectare. Dit betreft de zij- en middenbermen en de

Eigendomsgebied
Rijkswaterstaat

ruimte binnen de aansluitingen.

Technische marges

Maximaal beschikbare ruimte
Niet alles binnen de totaal beschikbare ruimte komt in
aanmerking om ontwikkeld te worden als zonneveld. In
de huidige situatie is een deel van deze ruimte onderdeel

FILTER 1

van de obstakelvrije zone langs de weg, of staat er juist
een geleiderail. Daarnaast zijn er nog beheerstroken
en zijn er delen waar het simpelweg te smal is voor
zonnepanelen (Bosch & van Rijn: Technisch-financiële
haalbaarheid zonne-energie A6, 2018)

215 ha

De maximaal beschikbare ruimte voor zonnepanelen
zou in theorie circa 215 hectare bedragen. Daarbij zou

Landschappelijke marges

worden uitgegaan dat huidige obstakelvrije bermen
ingericht worden met geleiderails voor optimalisatie van
beschikbare ruimte. Ook wordt daarbij uitgegaan dat
bestaande beplanting zou worden gerooid.
Dit zou in potentie veel energieopbrengst met zich mee

FILTER 2

brengen, echter heeft het ook een grote ruimtelijke

155 ha

Uitgangssituatie voor
varianten
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technische marges
* 4 meter marge voor het plaatsen van een geleiderail
* 1 meter vrijhouden bij brede watergangen waar vanuit het
water kan worden geschouwd
* 1 meter vrijhouden bij watergangen waar vanuit de
overzijde kan worden geschouwd
* 2 meter marge langs (wandel)pad/secundaire weg

maximale ruimte:
215 ha
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4.2 minimaal beschikbare ruimte

Aan de andere kant van het spectrum kan worden

aansluitingen zonder beplanting. In totaal komt dat op

gekeken welke ruimte er overblijft voor zon als we ervan

circa 21,5 ha.

uitgaan dat deze nieuwe ontwikkeling geen enkele
(negatieve) invloed mag hebben op de bestaande situatie
en kwaliteiten.
Ruimte volledig baseren op bestaande kernkwaliteiten
In de Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswegen MiddenNederland Noord (Veenenbos en Bosch, 2020) wordt
over zon langs de A6 het volgende gezegd: Binnen de
kernkwaliteiten en landschappelijke sequentie van de
A6 zijn er mogelijke locaties voor de toepassing van
zonne-energie. Dit zijn langgerekte zonnevelden in de
brede middenbermen. Ook in enkele ruime aansluitingen
zonder beplanting zijn langs het traject zorgvuldig
ingepaste zonnevelden deels mogelijk.
Voor het traject Almere Oostvaarders tot Afslag 10
Lelystad is de exercitie gedaan hoeveel ruimte er is voor
zon in de bermen uitgaande van de kernkwaliteiten
beplanting, obstakelvrije bermen, greppels (Van
Paridon x de Groot, 2019). Op dit traject bleek met deze
uitgangspunten circa 12 hectare geschikt voor zon indien
vakken waar de vegetatie slecht is ook worden ingezet
voor zon. Bij behoud van alle bestaande beplanting blijft
daar 6ha van over. Als we met deze uitgangspunten
kijken naar de rest van het plangebied, vanaf Afslag
10 tot de Ketelbrug, dan geldt dat er nog eens ruimte
zou zijn voor circa 9,5ha aan zonnevelden, in lange
smalle stroken in de middenberm en in (delen van)

Beeld uit Zon in de bermen, A6 Almere-Oostvaarders Lelystad, 2019
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alle kernkwaliteiten plus beplanting
* behouden obstakelvrije ruimte
* behouden alle beplanting
* alleen in de middenberm op strekkende stukken (niet in de
bochten)

minimale ruimte:
21,5 ha
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Landschappelijke uitgangspunten voor de varianten

Omgang met de kernkwaliteiten

onder ooghoogte op plekken waar het zicht op

als een mogelijkheid om deze kwaliteit juist te versterken

Vanuit de Regionale Energie Strategie is er behoefte

omringend landschap vrij is,

door de bochten extra aan te zetten. Om dit effect te

om de mogelijkheden voor zon langs de A6 serieus te
verkennen. Vanuit stakeholders en bewoners van het

versterken is uitgegaan dat in de ruime bochten bij de
Geen panelen in de buitenbermen bij Etalage

boog van Lelystad en richting de IJsselmeerdijk niet

gebied worden de bermen van de A6 genoemd als een

•

Nationaal Park Nieuw Land. In dit specifieke gebied

zowel de binnen als de buitenberm worden ingezet voor

kansrijke locatie voor zon. Dit hangt samen met de

is veel geinvesteerd in de beleving van het Nationale

panelen. Dit wordt verder uitgewerkt in de varianten.

weerstand tegen zonneparken op landbouwgrond. Voor

Park. Door de buitenbermen vrij te houden van

de gemeente Dronten geldt al dat landbouwgrond per

panelen blijft de natuurbeleving gewaarborgd.

van deze verkenning is dan ook om de mogelijkheden
voor zon langs de A6 te optimaliseren, met respect voor
de bestaande kernkwaliteiten. Daarnaast hopen we met
zonnepanelen ook nieuwe kwaliteiten toe te voegen.
Op basis van deze doelstelling zijn er landschappelijke
uitgangspunten gedefinieerd voor de zoektocht naar

Royaal dwarsprofiel met afwisselend beplante midden- en
buitenbermen aansluitend op de omgeving

definitie wordt uitgesloten voor zonne-energie. Het doel

Het vrijhouden van het zicht op het Nationale Park Nieuw
Land is iets dat veel gehoord is in de bijeenkomsten
met experts en stakeholders, en komt ook tegemoet
aan de uitspraak van GS van de tweede helft van
2020, om “terughoudend om te gaan met parken voor
zonne-energie in de A6-bermen van het gedeelte bij het
Nationaal Park Nieuw Land”.

ruimte voor zon in de bermen van de A6. Hierbij is een

Deze kernkwaliteit wordt in de varianten op verschillende
manieren benaderd. Om voldoende ruimte over te
houden voor zonne-energie gaan we ervan uit dat
bestaande beplanting in principe kan wijken ten
behoeve van zonnepanelen. Daarbij maken we nog een
uitzondering:
•

Behouden van de vegetatie waar die wordt gevormd

afweging gemaakt tussen (het behouden van) kernkwa-

Herkenbaarheid van de drie trajecten

door (volwassen) gezonde bomen in vorm van

liteiten, en het optimaliseren van de beschikbare ruimte

Het behouden of eventueel versterken van

laanbeplanting. Dit is het geval bij het

voor zon. Hieronder wordt per benoemde kernkwaliteit

de herkenbaarheid van de drie trajecten

bedrijventerrein bij de poort van Lelystad, en onder

aangegeven hoe het de ruimte voor de varianten heeft

(Oostvaardersplassengebied, boog rond Lelystad,

aansluiting Lelystad Noord.

beinvloed.

IJsselmeerdijkgebied), leidt niet tot het uitsluiten van
gebieden langs de weg voor zon. Wel geeft het aanleiding

In de varianten wordt aandacht besteed aan de manier

Landschappelijk geënsceneerde snelweg

om in de varianten na te denken over de wijze hoe zon

van inpassen van de zonnepanelen. Daarbij wordt indien

We gaan ervan uit dat de beleving van het landschap

langs de weg vorm krijgt.

mogelijk aangesloten bij de voorstellen over omgang met

vanaf de snelweg een kwaliteit is die zoveel mogelijk

beplanting zoals zijn opgenomen in de Landschapsvisie

behouden dient te blijven. Hiervoor hanteren we de

Vloeiend lengteprofiel met ruime bogen

volgende uitgangspunten:

Deze kwaliteit is er een voor kenners. De meeste

•

Eventuele zonnepanelen in de buitenbermen blijven

tbv de wegverbreding (vPxdG, 2019).

mensen die over de snelweg rijden zullen zich hiervan

Rustig en open wegbeeld

waarschijnlijk niet bewust zijn. We zien zon langs de A6

Zonnepanelen in de bermen zullen invloed hebben

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

51/152

Bijlagen

Kans voor zon op dijktalud
(niet RWS)

landschappelijke uitgangspunten

Geen panelen in zuidelijke
zijberm (te smal)

* Geen panelen in buitenbermen bij Etalage Nationaal Park Nieuw
Land
* Geen panelen op plekken waar nu volwassen populierenrijen staan

Geen panelen in
zuidoostelijke buitenberm

* Ruimte in buitenbermen ter plaatse van de bochten beperken tot een
zijde van de weg (binnenbocht bij boog rond Lelystad, buitenbocht bij
bocht richting IJsselmeerdijk
* Geen panelen waar de ruimte in bermen reeds erg smal is
op het rustige en open wegbeeld, al is het maar door

Buitenbermen ongeschikt
i.v.m. behoud bestaande
populierenrijen

de komst van zonnepanelen in de bermen. Daarnaast
behouden we in deze verkenning de mogelijkheid om

Buitenbermen ongeschikt
i.v.m. behoud bestaande
populierenrijen

geleiderails te plaatsen op plekken waar nu obstakelvrije
zones zijn. Waar de ruimte in de bermen al heel smal is
wordt voorgesteld om geen panelen te plaatsen om een
rommelig beeld te voorkomen.
Ruimte voor de varianten
Op basis van eerder genoemde omgang met de kernkwaliteiten hebben we ruimte gedefinieerd waarbinnen de
varianten uitgewerkt zijn. De beschikbare ruimte op

Geen zonnepalen onder
bestaande laanbeplanting

Geen panelen in zuidoostelijke buitenberm
i.v.m. bestaande bossages
en aanzetten van de bocht

gronden die in beheer zijn bij RWS bedraagt in totaal
circa 155 ha. De manier waarop deze ruimte al dan
niet wordt ingevuld verschilt per variant. De uitwerking
hiervan volgt in de volgende paragrafen.

Uitgangspunt geschikte

In expert- en stakeholdersessies kwam het talud van

RWS grond voor

de IJsselmeerdijk ook naar voren als kansrijke locatie.
Daarnaast wordt dit gebied in eerder aangehaalde
studies benoemd als kansrijk ‘energielandschap’. Om
hieraan recht te doen is de aanwezige ruimte op de
onderberm van de dijk aan de wegzijde meegenomen in
deze verkenning.

Geen panelen in buitenberm
Etalage Nationaal Park Nieuw
Land

variantenstudie:
155 ha
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bocht richting IJsselmeerdijk

beschikbare ruimte in profiel
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Dwarsprofielen: zoekruimte zonnepanelen
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Twee modellen, vier varianten

Twee modellen
Binnen de ruimte die beschikbaar is in de bermen, en
rekening houdend met de kernkwaliteiten zien we twee
hoofdkeuzes voor zon langs de A6:
•

Model 1: Lange lijn van zon: een lange lijn van
zonnepanelen in de bermen past bij de grote schaal
van het Flevolandse landschap en de hoge snelheid
van de weggebruiker. De beschikbare ruimte kan
optimaal worden ingezet voor zonnepanelen. De weg
krijgt daarmee wel een autonomere uitstraling ten
opzichte van de omgeving.

•

Model 2: Clusters van zon: Het grootste deel van
de wegbermen blijft vrij van panelen. Op plekken
waar de beschikbare ruimte het toelaat worden
clusters van zon aangelegd. Dit is met name in de
aansluitingen, en bij verzorgingsplaatsen. Hiermee
worden juist de landschapstructuren benadrukt die
dwars op de weg liggen.

Model 1: lange lijn van zon

Referentiebeeld: Studio Marco Vermeulen, 2018

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Model 2: clusters van zon

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen

55/152

Vier varianten
Binnen de hoofdkeuzes voor modellen zijn er
verschillende opstellingen van panelen mogelijk. Deze
mogelijke uitwerkingen van de modellen hebben we
beschreven als vier varianten:
•

Variant A: Golvend lint met drie karakters

•

Variant B: Streepjescode in de polder

•

Variant C: Landart bij kruisingen

•

Variant D: Zonneparken langs de A6

De verschillende varianten zijn ruimtelijk verder
uitgewerkt en voorgelegd aan experts, stakeholders en
bewoners. De uitwerkingen en reacties hierop zijn terug
te zien in de bijlagen.
Op basis van de input op de varianten is het
synthesemodel opgesteld, zoals in het volgende
hoofdstuk verder is uitgewerkt.

Referentiebeeld: Studio Marco Vermeulen, 2018

klik in de vensters om naar de uitgebreide
toelichting van de varianten in de bijlage
te gaan
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DEEL 3: UIT
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5. SYNTHESEMODEL
scan de QR-code en
bekijk een videoimpressie van het
Synthesemodel

De Verkenning zon langs de A6 werkt in stappen toe

afgewogen verhaal ontstaat. De Visie is vervolgens

modellen bewust de ruimtelijke uitersten aangaven, is

naar een ruimtelijk voorkeursmodel. In hoofdstuk 2

uitgewerkt in Bouwstenen. Deze Bouwstenen vormen

het Synthesemodel een afgewogen en verder uitgewerkt

is het landschap getypeerd en zijn de kernkwaliteiten

de uitgangspunten of ontwerpprincipes waarmee de

verhaal. De nadruk zal liggen op zonnepanelen in de

benoemd. In hoofdstuk 3 zijn uitgangspunten en

Visie gerealiseerd kan worden. De Visie en Bouwstenen

middenberm, op zo’n manier geplaatst dat het zicht

kansen beschreven. Aan de hand van vier varianten is

samen bieden een kader voor verdere planvorming,

niet belemmerd wordt. Hiermee wordt de kernkwaliteit

in hoofdstuk 4 de bandbreedte van mogelijkheden voor

dat enerzijds kwaliteit afdwingt, en anderzijds flexibel

van de geënsceneerde snelweg gerespecteerd. In

zon langs de snelweg onderzocht. Steeds hebben we

genoeg is om aanpassingen of onzekerheden in het

de binnenbocht van de boog van Lelystad, en de

in deze stappen inbreng vanuit experts, stakeholders

verloop van het proces op te vangen.

buitenbocht richting de dijk wordt juist wordt juist de

en omgeving meegenomen om verder te komen

Om de visie van het Synthesemodel te verbeelden, en

bocht geaccentueerd met hoger oplopende panelen.

tot een gedragen voorkeursmodel. Hierbij zijn ook

de ruimtelijke bouwstenen te toetsen zijn er enkele

Daarmee krijgt de kwaliteit van het vloeiende wegprofiel

keuzes gemaakt op basis van financiele en technische

uitwerkingen gemaakt voor zonnepanelen langs de A6

met ruime bogen extra uitdrukkingskracht.

haalbaarheid, en aansluitmogelijkheden op het netwerk.

(H5.3). Op basis van deze uitwerking is ook de financiele

Op deze manier zijn we tot een Synthesemodel gekomen

haalbaarheid van het project onderzocht, in de vorm van

Herkenbare deelgebieden

dat inspireert en kan rekenen op een breed draagvlak,

een businesscasestudie (H5.4).

De herkenbare karakters van het gebied: het

maar tevens haalbaar is, en een significantie bijdrage
levert voor de RES.
Het fundament voor het Synthesemodel wordt gevormd

Oostvaardersplassengebied, de boog van Lelystad en de

5.1

Visie

door een Visie (H5.1) en Bouwstenen (H5.2). De

Een doorlopend lint van zon

Visie geeft een inspirerend toekomstbeeld, waarbij

De basis voor het Synthesemodel wordt gevormd door

de positieve aspecten van de besproken varianten

het model ‘lange lijn van zon’, waarbij aspecten uit het

samen worden gebracht op zo’n manier dat er een

model ‘clusters van zon’ worden meegenomen. Waar de

IJsselmeerdijk krijgen een eigen aanpak.

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 3 - Uitwerking

Deel 2 - Varianten

59/152

Bijlagen

Onderste dijktalud
IJsselmeerdijk: 20 ha

Totale oppervlakte: 93 ha

Subtotaal: 20 ha

T
P

N
O
C

E
C

Middenberm
Hollandse Hout: 4 ha
Verzorgingsplaats: +/- 3 ha
Middenberm
Oostvaardersplassen: 23 ha
Subtotaal: 30 ha

Aansluiting 11: 3,5 ha
Middenberm: 11 ha
Bocht Lelystad: 13 ha
Aansluiting 10: 3,5 ha
Middenberm
bedrijfsetalage: 2 ha
Aansluiting 9: 10 ha
Subtotaal: 43 ha
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Oostvaardersplassengebied (van aansluiting 8 tot
aansluiting 9)
In dit gebied wordt de middenberm ingezet voor
zonnepanelen. Hierbij dient op delen een nieuwe
geleiderail te worden aangebracht. Ter plaatse van de
Etalage Nationaal Park Nieuw land blijft de middenberm
vrij van geleiderails en blijft de obstakelvrije zone van
13m behouden. Langs de kwelsloten in de middenberm
blijft ruimte vrij zodat een natuurlijke rietoevers kunnen
ontstaan die voor inpassing van de zonnepanelen zorgen.
Vanwege het belang van het zicht op het omringende
landschap en de ecologische kwaliteit van de bermen
is er gekozen om de buitenbermen vrij te houden van
panelen. Een kleine uitzondering hierop vormen de
verzorgingsplaatsen de Aalscholver en Lepelaar, waar
met zonnepanelen juist de dwarsrelatie op de weg wordt
benadrukt.

Ter plaatse van de Oostvaardersplassen wordt de middenberm benut voor zonnepanelen. Ze liggen daar zoveel mogelijk tussen de kwelsloten met rietrijke oevers.
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Boog van Lelystad (van aansluiting 9 tot aansluiting 11)
Binnen dit deelgebied heeft de weg een autonomer
karakter ten opzichte van het landschap, hetgeen ook
meer tot uitdrukking komt in het voorstel voor zon langs
de weg. In dit deelgebied liggen de 3 aansluitingen,
waarbinnen ruimte benut wordt. Ook in dit traject wordt
de middenberm ingericht, maar ook de buitenberm van
de binnenbocht. Hier wordt juist de bocht geaccentueerd
met hoger oplopende panelen. Dit gaat niet ten koste
van het zicht op het landschap aangezien de weg hier
meer ingepakt is in bosgebied. Ter plaatse van het
bedrijventerrein bij de Poort van Lelystad wordt de
middenberm benut voor zonnepanelen. Daarnaast leent
dit dynamische gebied (de enige plek waar Lelystad de
weg gevoelsmatig oversteekt) zich voor een integrale
aanpak, waarbij de kansen in de omgeving (op daken, op
gebieden tussen bedrijven etc) samen met bedrijven en
omgevingspartijen worden verkend.

In de boog van Lelystad liggen de panelen zowel in de middenberm als in de noorwestelijke buitenberm, waar ze als een oplopende “golf” de ruime bocht extra benadrukken.
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IJsselmeerdijk (aansluiting 11 tot Ketelbrug)
De middenberm in dit deelgebied is zo smal dat er hier
is gekozen om deze vrij te houden van zonnepanelen. De
buitenbocht wordt juist wel ingericht met zonnepanelen
waardoor hier, net als bij de boog van Lelystad, de bocht
wordt geaccentueerd. Voor de rest van het traject geldt
dat vooral zou moeten worden ingezet op de kansen voor
zon op het dijktalud. De rustplaats en de aansluiting bij
de Ketelbrug blijven vrij van zonnepanelen.

Bij de IJsselmeerdijk wordt ingezet op de kansen voor de plaatsing van zonnepanelen op het talud van de dijk. Hiervoor zal nadere afstemming met het waterschap plaatsvinden.
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Aansluitingen

de A6heen. Aansluiting 10 Lelystad is een vrij groen

De aansluitingen hebben een eigen karakter. In deze

De drie aansluitingen die geschikt worden geacht voor

ingerichte aansluiting, op de grens van het dynamische

visie gaan we ervan uit dat we dit karakter verder

zonnepanelen liggen in het deelgebied Boog van Lelystad.

gebied met bedrijvigheid, en de meer groen ingerichte

versterken: Aansluiting 9 als energiehub richting

Deze aansluitingen hebben elk hun eigen karakter:

snelweg. De snelweg gaat hier over de aansluitende weg

duurzame bedrijvigheid en Airport, Aansluiting 10 als

Aansluiting 9 is net aangelegd en vormt nog een lege

heen. Aansluiting 11 Lelystad Noord kruist de vaart. De

groene poort, met ruimte voor zon, en aansluiting 11 als

poort richting het vliegveld Lelystad Airport. De snelweg

snelweg gaat ook hier over de aansluitende weg heen.

waterrijke knoop met ruimte voor zon.

ligt hier laag en de aansluiting gaat hier als viaduct over
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5.2 Bouwstenen voor de opstelling van de zonnepanelen
ALGEMENE BOUWSTENEN
Binnen deze verkenning wordt niet voor het volledige
traject een concreet ontwerp gemaakt voor de

RUIMTE VOOR LICHT, LUCHT EN WATER

inrichting met zonnepanelen. Daarvoor zijn er nog

De opstelling zorgt voor een toegankelijkheid

teveel onzekerheden (zoals bijvoorbeeld de definitieve

van zonlicht, regenwater en luchtstromen. Op

vorm van de wegverbreding) en zaken die in verdere

deze manier Daarnaast blijft beheer mogelijk.

planvorming uitgezocht dienen te worden.

Ook zal er worden gezorgd dat er geen
vervuilende stoffen, zoals aluminium in de

Zoals eerder aangegeven wordt het fundament voor

bodem komen. Op deze manier blijft de bodem

het Synthesemodel gevormd door een Visie (H5.1)

en het bodemleven gezond.

en Bouwstenen (H5.2). Deze Bouwstenen geven de
(ruimtelijke) ontwerpprincipes weer waar ontwikkelaars

PANELEN MET ZELFDE KLEUR EN UITSTRALING

zich aan zouden moeten houden, een toetsingskader

Alle panelen hebben dezelfde blauwe kleur, en

om tot een uitwerking te komen die overeenkomt met

eenzelfde opstellingswijze: liggend ofwel landscape.

de Visie. Binnen deze bouwstenen zijn sommige zaken

Ook de stellages hebben een gelijke uitstraling.

heel concreet uitgewerkt. Op andere gebieden is er nog

Hierdoor ontstaat een rustig beeld, en herkenbare

ruimte om met betere oplossingen te komen, of om te

eenheid. Bij de keuze voor stellages wordt

anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier

zorggedragen dat er geen aluminium in de bodem

denken we een kader te hebben dat enerzijds kwaliteit

terecht kan komen.

afdwingt, en anderzijds flexibel is.
GEEN HEKWERKEN IN HET ZICHT
De inrichtingsprincipes zijn verdeeld in Algemene

Er worden zo min mogelijk hekwerken

Bouwstenen, Bouwstenen voor het Lint (bermen) en

gebruikt. Waar mogelijk wordt met natuurlijke

Bouwstenen voor de Aansluitingen.

middelen, zoals sloten gezorgd voor de
ontoegankelijkheid van de panelen. Er worden
geen hekwerken in het zicht geplaatst van de
weggebruikers.
BOUWWERKEN / TRANSFORMATOREN
Noodzakelijke bouwwerken zoals bijvoorbeeld
transformatoren hebben allemaal een gelijke
vormgeving, kleur en materiaalgebruik. Ze zijn
zo onopvallend mogelijk geplaatst.
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HET LINT / BERMEN
Middenberm
De uitgangspositie voor het plaatsen van zonnepanelen
langs de snelweg is dat er zo min mogelijk zicht is

DRIE HERKENBARE DEELGEBIEDEN

op achterkanten. Zonnepanelen in de middenberm

Oostvaardersplassen: panelen in middenberm

vormen dan ook samen een dakopstelling, zodat vanaf

Boog van Lelystad: panelen in middenberm en

beide zijden van de weg zicht is op de “voorkant”

in buitenberm van binnenbocht, IJsselmeerdijk:

van de opstelling. Uitgangspunt hierbij is dat over de

panelen op dijktalud. Ook de inpassing wordt

zonnepanelen heen kan worden gekeken. Dit is met

afgestemd op het deelgebied: waterranden en

name van belang in de bochten, waar men door de bocht

rietoevers bij Oostvaardersplassen, extensief

moet kunnen kijken. We hanteren een maximale hoogte

beheerd kruidenrijk grasland bij Lelystad en op

van 1m ten opzichte van het wegdek.

de IJsselmeerdijk beheerd grasland.

De onderzijde van de panelen begint op 0,5m ten

DAKOPSTELLING ALS BASIS

opzichte van het maaiveld. Hierdoor blijft het beheren

De opstelling in de middenberm is gebaseerd

onder de panelen mogelijk. We gaan uit van een

op de “dakjesopstelling’ waarbij de opstelling

opstelling van rijen van 2,5m breed. De optimale

symmetrisch is ten opzichte de middenlijn van de

opstelling zal echter later worden bepaald. Hierin zit

middenberm. We gaan uit van een tussenruimte

ook ruimte voor de ontwikkelaar. Van belang is wel

van 1 meter in het midden, en panelenrijen van

dat de verhouding van rij-breedte en tussenruimte in

2,5meter breed (verhouding 1:2,5). De minimale

verhouding is.

opstellingsmaat is een dakje. Als de berm breder
wordt kan er aan weerszijden een rij bij komen.

De minimale (basis)opstelling wordt gevormd door
een enkele dakopstelling, met aan de bovenzijde 1m

GOLFBEWEGING ZONDER ACHTERKANTEN

tussenruimte in het midden van de middenberm.

De panelenrijen vormen visueel een continue

Naarmate de ruimte van de middenberm breder wordt,

blauwe golf; de losse rijen zijn niet van elkaar

kan aan weerszijden een nieuwe rij met panelen worden

te onderscheiden. Door de binnenste rijen met

geplaatst, weer met een tussenruimte van 1 meter. De

panelen wat hoger te plaatsen en met een iets

tussenruimtes zorgen ervoor dat er water en licht op

steilere hellingshoek ontstaat een vloeiend beeld.

de bodem valt. Het dak “waaiert uit” naar buiten. Door

De helllingshoek van de panelen kan varieren

de buitenste rij lager uit te voeren, en een wat flauwere

op basis van orientatie ten opzichte van de zon.

hellingshoek te geven ontstaat het gevoel van een “golf”.

De laagste kant van de panelen bedraagt 0,5m,

Vanaf de weg is ontstaat dan ook het beeld van een

zodat er zo min mogelijk zicht is op stellages.

golvend geheel.
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HET LINT / BERMEN
Waar een rij eindigt wordt een afronding gemaakt waarbij
een tafel met panelen schuin naar beneden loopt, zodat
ook vanaf de zijkanten een vloeiend geheel ontstaat.

PANELENRIJEN VOLGEN DE RICHTING
VAN DE WEG

Buitenberm

De rijen met panelen in de berm volgen de richting

Op twee locaties wordt de buitenberm ingezet als locatie

van de weg. De orientatie van de panelen ten

voor zonnepanelen: in de binnenbocht bij de Boog van

opzichte van de zon varieert dus afhankelijk van het

Lelystad en in de buitenbocht richting de IJsselmeerdijk.

wegtracé.

De panelen lopen als een golf op naar buiten. De panelen
dicht bij de weg starten op een hoogte van 0,5m ten

ZICHT TUSSEN DE WEGDELEN

opzichte van het maaiveld. Deze panelen hebben een

De paneelopstelling in de middenberm blijft onder

relatief flauwe hellingshoek. Tussen de rijen staat blijft

ooghoogte van de weggebruiker. We gaan uit van

steeds minimaal 1 meter ruimte vrij. Hierdoor ontstaat

een maximale hoogte van 1meter ten opzichte van

er niet alleen ruimte voor beheer, maar heeft water en

het wegdek.

licht ook voldoende kans om de bodem te bereiken. Het
laagste punt van de volgende rij is steeds 0,5 meter lager
dan het hoogste punt van de rij ervoor, waardoor het als
één golvend geheel zichtbaar is vanaf de weg. Door de

CONTINUE LIJNEN

hellingshoek naar achteren te vergroten wordt dit effect

Panelenrijen lopen continu door. Er ontstaan geen

van een golf versterkt.

verspringingen.

De achterzijde van dit oplopende geheel in de
buitenberm is behoorlijk hoog: op het hoogste punt
hebben we het dan over circa 6,5 meter hoogte. De
achterzijde is echter niet zichtbaar vanuit de omgeving
vanwege de achterliggende bosrand. Deze groene
rand zorgt ook voor een groene rand boven de panelen

TAFELBREEDTE AFHANKELIJK VAN BOCHTEN

bekeken vanuit de weg.

De tafelbreedte is afhankelijk van de bochtigheid
van het wegtracé. Een bocht dient zo vloeiend

Waar de zonnepanelen in de buitenberm stoppen wordt

mogelijk te worden begeleid, de breedte van de

ook weer een afronding gemaakt door tafels met panelen

tafel dient daarop te worden afgestemd.

schuin naar beneden te laten lopen.
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HET LINT / BERMEN
MARKANTE HELLING IN DE BOCHT
In de boog bij Lelystad markeert een oplopende
helling van panelen de bocht. De panelen volgen
de richting van de weg. De eerste rij langs de
weg start op 0,5 m hoogte. Achterliggende rijen
beginnen steeds iets lager dan het hoogste
punt van de voorliggende rij. Hierdoor ontstaat
visueel ook weer een continue golf.

RIJEN AFLOPEND RICHTING MAAIVELD
Om het karakter van een golf van zonnepanelen
te versterken, en om het zicht op constructies
te voorkomen worden rij-eindes richting
het maaiveld geleid. Dit geldt zowel voor de
oplopende panelen in de bocht bij Lelystad, als
voor panelen in de middenberm waar de rijen
onderbroken worden.

VLOEIEND HOOGTEVERLOOP IN
LENGTERICHTING
Indien er binnen een rij een hoogteverloop
is dient een vloeiende aansluiting te worden
gemaakt, zodat er geen zichtbare verspringingen
zijn.

Bijlagen
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IJSSELMEERDIJK
IJsselmeerdijk
Bij de IJsselmeerdijk gaan we uit van de inrichting
van het ondertalud met panelen, waarbij de panelen

PANELEN OP HET ONDERTALUD

ongeveer de hellingshoek van de dijk volgen. Ook

De IJssemeerdijk heeft een getrapt binnentalud,

hier geldt dat het wenselijk is om de panelen niet als

met een beheerpad grofweg halverwege het talud.

afzonderlijke rijen te zien vanaf de weg, maar als een

Om het karakter van de groene dijk te behouden

aaneengesloten vloeiend geheel.

stellen we panelen voor op het ondertalud, tot aan
de hoogte van het beheerpad.

Halverweg de dijk ligt een beheerspad. Door dit vrij
te houden van panelen en de kruin van de dijk groen
te houden ontstaat een aantrekkelijk beeld van een
energiedijk, met een groene landschappelijke kruin.

UITSTRALING VAN EEN AANSLUITENDE

Evenals bij de boog van Lelystad steekt het groen boven

GOLF

de panelen uit.

De rijen met panelen volgen grofweg de vorm
van het grondlichaam. Ook hier geldt dat de
panelen vanaf de weg bekeken een continue
vorm lijken, in plaats van losse rijen. Evenals
in de helling in de Boog van Lelystad dienen
achterliggende rijen steeds iets lager (0,5m)
te beginnen dan het hoogste punt van de
rij ervoor. Ook maatvoering van panelen en
tussenruimte komt overeen met de overige
opstellingen in het lint.
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AANSLUITINGEN
Aansluitingen
De aansluitingen vormen aanvullingen op het lange lint

EEN RUSTIGE EN ZAKELIJKE INRICHTING OP

van zon. De inrichting is gelijkmatig en blijft laag, zodat

VLAKKE DELEN

het wegbeeld ook rustig en overzichtelijk blijft. De vlakke

Alleen de vlakke delen binnen de klaverbladen

delen binnen de klaverbladen worden ingericht met

worden ingericht met zonnepanelen. Taluds

zonnepanelen, de schuine taluds blijven vrij.

en buitenbermen blijven vrij. Hierdoor blijft

De panelen vormen dakjes die evenwijdig lopen met de

het knooppunt overzichtelijk en ontstaat een

snelweg ter plaatse. De dakjesopstelling gaat uit van

rustig wegbeeld. Ook binnen de aansluitingen

open ruimtes aan bovenzijde en tussen de rijen, zodat

en afslagen wordt de dakjesvorm ingezet. De

er de mogelijkheid blijft voor water en zonlicht om de

rijen vormen individuele dakjes van maximaal

bodem te bereiken. De panaalopstelling is gelijkvormig

1,5 meter hoogte, waarbij een tussenruimte aan

met de opstelling in de bermen, wat betreft kleur van

de bovenzijde wordt gehanteerd van minimaal

de panelen, en opstellingen. Wel is het mogelijk om

0,5 meter, en een rijafstand aan de lage zijde

in de aansluitingen te kiezen voor een iets bredere

van minimaal 1 meter. De opstelling binnen een

tafelopstelling. Van belang is hierbij dat het voor het oog

aansluiting blijft steeds gelijk.

gelijkvormig is met de panelen in de berm.
De landschappelijke inpassing in de knooppunten

PANELENRIJEN VOLGEN DE ORIENTATIE VAN

varieert op basis van het huidige karakter. In aansluiting

DE WEG

9 Lelystad Airport stellen we voor om de panelen goed

De rijen met panelen staan evenwijdig aan de weg

in het zicht te laten, zodat het een visitekaartje vormt

ter plaatse, en daarmee dus ook evenwijdig aan

voor het duurzame bedrijventerrein. De panelen worden

de panelen in de middenberm . Hierdoor ontstaat

ingepast met kruidenrijke randen. Aansluiting 10

visuele eenheid, en krijgt de weggebruiker

Lelystad is nu reeds vrij groen, en inpassing zou kunnen

enigszins het gevoel door een energieknooppunt

door bomen en struiken te planten. Voor aansluiting

heen te rijden.

11 Lelystad Noord stellen we voor om de panelen in te
passen met brede watergangen en rietoevers.

OP KARAKTER GEBASEERDE INPASSING
De afslagen 9, 10 en 11 hebben elk hun eigen
uitstraling. De paneel opstelling wordt ingepast op
basis van deze uitstraling. Aansluiting 9 Lelystad
Airport: zichtbare panelen als energiepoort naar
bedrijvigheid, Aansluiting 10 Lelystad als groene
knoop met ruimte voor energie, en Aansluiting
11 Lelystad Noord als waterrijke knoop, met
oevervegetatie rond de panelen.
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5.3 Uitwerkingen

Om de visie van het Synthesemodel te verbeelden, en
de ruimtelijke bouwstenen te toetsen zijn er enkele
uitwerkingen gemaakt voor zonnepanelen langs de A6.
Deze uitwerkingen zijn verbeeld aan de hand van
dwarsdoorsnedes, planuitsnedes en visualisaties. Het
betreft hier een impressie; zo zou het eruit kunnen gaan
zien, met de Bouwstenen als ontwerpprincipes, en de
Visie als inspirerend uitgangspunt.
Op basis van deze uitwerking is ook de financiele
haalbaarheid van het project onderzocht, in de vorm van
een businesscasestudie (H5.4).
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Impressie van de mogelijke uitwerking van zonnepanelen langs de A6 ter plekke van de verzorgingsplaatsen.
Panelen boven de parkeerplaatsen zorgen voor een visuele relatie tussen de beide zijden van de weg.
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kaartuitsnede met daarbij de voorgestelde paneelopstelling in dwarsdoorsneden
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Uitsnede van de mogelijke uitwerking van zonnepanelen op het talud van de IJsselmeerdijk
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Uitsnede van de mogelijke uitwerking van zonnepanelen in aansluiting 11 Lelystad Noord

Dwarsdoorsnede ter plaatse van aansluiting Lelystad Noord met daarin het voorstel voor de plaatsing van zonnepanelen
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Impressie van de mogelijke uitwerking van zonnepanelen in aansluiting 11 Lelystad Noord
(compensatie elders)

(compensatie elders)
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Uitsnede van de mogelijke uitwerking van zonnepanelen in aansluiting 9 Lelystad Airport

Dwarsdoorsnede ter plaatse van aansluiting Lelystad Airport met daarin het voorstel voor de plaatsing van zonnepanelen
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Uitsnede van de mogelijke uitwerking de Boog bij Lelystad
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Impressie van de mogelijke uitwerking van zonnepanelen in de Boog van Lelystad. De oplopende golf van panelen accentueert het bochtige verloop van de weg.

(compensatie elders)

Dwarsdoorsnede ter plaatse van de boog bij Lelystad met daarin het voorstel voor de plaatsing van zonnepanelen
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Uitsnede van de mogelijke uitwerking nabij de Oostvaardersplassen
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Impressie van de mogelijke uitwerking bij de Oostvaardersplassen. Zonnepanelen liggen in de middenberm waarbij de obstakelvrije zone langs de weg gehandhaafd blijft.

Dwarsdoorsnede ter plaatse van de boog bij Lelystad met daarin het voorstel voor de plaatsing van zonnepanelen
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6.AANSLUITMOGELIJKHEDEN
Aansluitmogelijkheden
In het project ‘A6 zon Lelystad Dronten’, met als
scope de snelweg A6 tussen aansluiting 8 AlmereOostvaarders en Dronten, ligt de focus op de
grootschalige opwekking van zonne-energie. Voor
het aansluiten van deze grootschalige PV-installaties
langs dit deel van de A6 wordt in dit document door
de regionale netbeheerder Liander enkele slimme
oplossingsrichtingen aangegeven.

1. Aansluiten “achter” een bestaande aansluiting:
▪

▪

Koppelen van de PV-installatie aan het bestaande
net van windparken, met behulp van cable-pooling*
(groene secties a, b en c)
Koppelen aan bestaand zonnepark en/of net van de
Maxima centrale (groene sectie M)

2. Lokaal gebruik opgewekte energie voor mobiliteit:
Randvoorwaarden en uitgangspunten
Het elektriciteitsnet in Flevoland heeft onvoldoende
capaciteit om extra opwek aan te kunnen sluiten.
Aansluitmogelijkheden worden daarom binnen
de bestaande netcapaciteit gezocht. Er is hierbij
niet uitgegaan van één one-size-fits-all oplossing.
In de voorgestelde oplossingsrichtingen wordt
rekening gehouden met de verschillen in de lokale
mogelijkheden langs de snelweg. Daartoe is de
snelweg opgedeeld in acht secties, zie bijgevoegde
tekening.
Oplossingsrichtingen en aansluitmogelijkheden
Voor het aansluiten van grootschalige Zon-PVinstallaties langs de acht secties van de dit deel van
de A6, worden drie verschillende oplossingsrichtingen
voorgesteld, die weer zijn uitgesplitst naar in totaal vijf
specifieke aansluitmogelijkheden:

▪

▪

Verzorgingsplaatsen Lepelaar en Aalscholver, met
diverse elektriciteitsafnemer: meerdere snellaadstations, een hotel-restaurant en een tankstation.
(oranje gebied 1)
Een nieuw te ontwikkelen mobiliteitshub (oranje
gebied 2), strategisch gelegen tussen Lelystad
en het beoogde vliegveld, voor het opladen van
elektrisch voertuigen voor in de stad, op het
bedrijfsterrein en voor de vervoersbewegingen
daar tussenin.

Mogelijke toekomstige ontwikkelingen
Bij de uitkomst van twee grote ontwikkelingen moet nog
stil gestaan worden.
Airport Lelystad: In het geval dat het vliegveld niet wordt
gerealiseerd, maar als bedrijventerrein verder wordt
ontwikkeld, ontstaat de mogelijkheid dat hier windparken
worden gebouwd. In dit geval zou ook hier Cable-pooling
een oplossing zijn, door de nieuwe zon langs de A6 in
sectie 2 aan te sluiten op dezelfde infrastructuur als
voor de nieuwe windparken. Zie ook bovenstaande
oplossingsrichting 1.
Tennet: In het geval dat TenneT langs de A6 een extra
HS-kabel trekt, ontstaat ook de mogelijkheid om Zon-PVinstallaties in de secties 1, 2 en 3 direct aan te sluiten
op het hoogspanningsnet. Dit voorkomt weliswaar extra
belasting van het regionale net, maar is geen efficiënt
gebruik van de infrastructuur.

3. Aansluiten op een nabijgelegen onderstation:
▪

Voor gebied 3 bestaat ook de mogelijkheid een
gedeelte direct aan te sluiten op het onderstation
Zuiderveld, waarbij de zonnepieken worden
afgeregeld op momenten dat dit niet in het netwerk
past.

*

In de praktijk blijkt er nauwelijks energie verloren te gaan door

wind en zon op dezelfde kabel aan te sluiten, vanwege het complementaire
opwekprofiel van zon en wind.
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Conclusies
Om congestieproblemen bij regionale netten te
voorkomen kunnen slimme aansluitmethoden
worden ingezet, waardoor het lokale energiesysteem
efficiënter kan worden gebruikt.
Geconcludeerd wordt dat ook het project Zon-A6
mogelijkheden biedt om slimme aansluitmethoden toe
te passen.
Het verdient aanbeveling om bij toepassing van deze
aansluitmethoden met name de organisatorische en
juridische aspecten nader uit te werken.
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7.JURIDISCHE BORGING
Juridische borging
De hiernavolgende juridische borging is gericht
op het ruimtelijke spoor. Voor de uitgifte van de
gronden wordt verwezen naar hoofdstuk 8.4
(Marktbenadering). In deze verkenning A6 zon
Lelystad Dronten lag de nadruk op landschappelijke
inpassing, participatie en scan op de aansluitbaarheid
op het net. In de volgende fase, de planfase, wordt
er gewerkt aan de juridische borging. Er zijn vijf
mogelijkheden om parken welke zonne-energie
opwekken juridisch te borgen. Deze vijf planologische
sporen, voorgeschreven in de Elektriciteitswet 1998,
zijn:
1.

Rijks Inpassingsplan (RIP)

2.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

3.

Bestemmingsplanprocedures

4.

Gecoördineerde Omgevingsvergunning

5.

Omgevingsvergunningen - niet gecoördineerd

Ten aanzien van zonneparken kent de Elektriciteitswet
1998 een exclusieve bevoegdheidsverdeling tussen
Rijk, provincie en gemeente ten aanzien van de
planvorming. De Elektriciteitswet 1998 schrijft voor
dat een Rijksinpassingsplan (RIP) door middel van
een Rijkscoordinatieregeling (RCR) moet worden

vastgesteld voor 50+ MW voor zonne-energie (artikel
9b).
Er is wel de mogelijkheid om af te zien van het maken
van een PIP of RIP en de daarbij horende coördinatieregeling indien geen versnelling van het project is
voorzien door toepassing van een PIP of RIP en de
coördinatieregeling. Dit is onder andere het geval als
het bestemmingsplan het project al mogelijk maakt. In
dat geval zal de provincie of het Rijk door middel van
besluit af moeten zien van toepassing van artikel 9b
Elektriciteitswet 1998.
Indien het zonnepark onder de toepassing van de
Elektriciteitswet valt, dan schrijft deze wet ook voor
welke coördinatie regeling toegepast moet worden.
Als de Elektriciteitswet niet van toepassing is dan
is het afhankelijk van het voor te bereiden besluit
(bestemmingsplan/PIP/RIP) welke coördinatieprocedure van toepassing is. Dit is te vinden in afdeling 3.6
Wro die de regels bevat over de coördinatieregelingen
voor gemeente, provincie en Rijk.
In het vervolg op de verkenning, in het projectplan
Planfase, zal de route naar de juridische borging verder
zijn uitgewerkt. Er zal een voorstel aan de Stuurgroep
A6 zon Lelystad Dronten worden voorgelegd om de
juridische borging en de daarbij behorende route.
Vergunningen

In het vervolg op deze verkenning, in de planfase,
zal specifiek voor de A6 Zon Lelystad Dronten een
vergunningenscan worden uitgevoerd.
Enkele voorbeelden van vergunningen voor
zonneparken langs de Rijksweg zijn:
•
Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr).
Op grond van artikel 2 Wbr is het verboden zonder
vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk
door anders dan waartoe het is bestemd daarin,
daarop, daaronder of daarover werken te maken of te
behouden. Waterstaatswerken zijn volgens de Wbr bij
het Rijk in beheer zijnde wegen alsmede, voor zover
in beheer bij het Rijk, de daarin gelegen kunstwerken
en hetgeen verder naar zijn aard daartoe behoort. De
berm van een weg wordt gezien als hetgeen dat tot
de Rijksweg behoort. De berm wordt vaak begrensd
door een sloot of greppel. Een eenduidige lijn over wat
exact tot het Wbr gebied behoort bestaat niet binnen
RWS, dit verschilt per regio.
Bij zonnepanelen langs Rijkswegen is sprake van het
maken van een werk in Wbr-gebied, waarvoor op
grond van artikel 2.1 lid 1 sub a Wbr een vergunningplicht geldt.
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•
Wet natuurbescherming
De aanleg van een zonnepark kan vergunningsplichtig
zijn op grond van de Wet natuurbescherming
(Wnb) vanwege mogelijke effecten op een Natura
2000-gebied. Of daadwerkelijk een natuurvergunning
nodig is, is afhankelijk van de aanwezigheid van
Natura 2000-gebieden en/of de aanwezigheid van
beschermde soorten in of nabij de beoogde locatie van
het zonnepark. Vervolgens moet worden bepaald of de
aanleg en/of exploitatie van het zonnepark tot effecten
op het Natura 2000-gebied leidt. Een passende
beoordeling is nodig als het vergunningsplichtige
zonnepark, al dan niet in combinatie met andere
projecten of plannen, significante gevolgen kan
hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van
een Natura 2000-gebied. Als op basis van objectieve
gegevens, dus zonder nader onderzoek, kan worden
vastgesteld dat er geen significante gevolgen
optreden, kan de gebiedsvergunning verleend worden
zonder passende beoordeling. Hiervoor is in een later
stadium een natuurtoets vereist.
•
Besluit m.e.r.
In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is
aangegeven voor welke activiteiten een m.e.r.-procedure of een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen
dient te worden. Leidend hierbij zijn lijst C en lijst D
van dit besluit. In lijst C staan activiteiten genoemd
waarvoor een MER (milieueffectrapport) moet
worden opgesteld indien de activiteit de genoemde

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

drempelwaarde overschrijdt. In lijst D staan
activiteiten genoemd die m.e.r.-beoordelingsplichtig
zijn.
•
Keur van het waterschap
Onderzocht moet worden of de keur van het
waterschap de verplichting kent tot het aanvragen
van een watervergunning (dempen (van delen) van
watergangen, leggen van kabels) voor het uitvoeren
van de werkzaamheden in of nabij een watergang en/
of beschermingszone.
•
Activiteitenbesluit
Het zonnepark is, zover nu duidelijk is, geen milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit in termen van geurhinder,
externe veiligheid of geluid. Milieuhinder is daarom
niet aan de orde en vormt geen belemmering voor de
ontwikkeling van het zonnepark.
•
Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking.
Het is van belang te vermelden dat in het geval de
procedures worden gestart na invoering van de
Omgevingswet er een ander wettelijk kader van
toepassing wordt. Het betreft de invoering van de
Omgevingswet, die 26 wetten en onderliggende
regelingen integreert in één Omgevingswet. De wijze
waarop dit veranderende wettelijk kader invloed zal
hebben op de besluitvorming en procedures is nog
niet uitgekristalliseerd en naar alle waarschijnlijkheid
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afhankelijk van de exacte aard en omvang die het
project zal hebben.
Bovenstaande lijst is niet uitputtend, er zal nog meer
moeten worden uitgezocht in het kader van:
• Stiltegebieden
• Waterwingebieden
• Grondwaterbeschermingsgebieden
• Gebieden behorend tot het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) 		
• Omgevingsvergunningen zoals bedoeld in de Wabo
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8. PARTICIPATIE EN MARKTBENADERING
Draagvlak en maatschappelijke acceptatie zijn beide
onderdelen die onlosmakelijk onderdeel vormen
van het in juni 2019 gesloten Klimaatakkoord. Hierin
hebben meer dan 100 partijen een samenhangend
pakket aan voorstellen afgesproken, waarmee het
CO2-reductiedoel in 2030 gerealiseerd kan worden.
Daarbij is ook uitgesproken dat deze maatregelen een
zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak dienen
te hebben, en de actieve steun van zoveel mogelijk
bijdragende partijen.

8.1 Klimaat akkoord
In het Klimaat akkoord is een hoofdstuk gewijd aan
Draagvlak (onderdeel D5 – D5bevorderingdraagvlak.
pdf), waarbij specifiek afspraken zijn gemaakt over
zowel het proces- als financiële participatie.
Draagvlak en acceptatie kunnen gerealiseerd worden
als besluitvorming transparant is en de lusten en
lasten eerlijk verdeeld worden. De eerlijke verdeling
van lusten en lasten moet breed geïnterpreteerd
worden: niet alleen financieel maar bijvoorbeeld ook
ruimtelijk en sociaal. Dit betekent bijvoorbeeld bij
hernieuwbare energie op land dat burgers en bedrijven
de kans krijgen om mee te denken over waar projecten
gerealiseerd worden en zo mogelijk ook kunnen delen
in de opbrengst.

Participatie en acceptatie zijn van groot belang
voor de ruimtelijke inpassing en exploitatie van
(grootschalige) energieprojecten. De verkenning
‘A6 zon Lelystad Dronten’ is een voorbeeld van zo’n
grootschalig energieproject. Overheden zijn primair
verantwoordelijk voor communicatie over nut en
noodzaak van de transitie. De initiatiefnemer (in dit
geval zijn dat naast de drie gezamenlijk Rijksdiensten
ook de provincie gemeenten en netbeheerder) van
een energieproject doorloopt een proces om te
komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving
van participatie. In de realisatiefase komt er een
marktpartij in beeld die deze rol zal overnemen. Het
bevoegd gezag controleert in het vergunningentraject
dat de initiatiefnemer en de omgeving hierover het
gesprek (zijn) aan(ge)gaan.

8.2 Procesparticipatie
Inleiding
Participatie is een belangrijke pijler onder de
Omgevingswet (Ow) die naar verwachting op 1 juli
2022 in werking zal treden. Definitie participatie: “het
in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over
een project of activiteit”. Participatie is maatwerk.
Daarom schrijft de wet niet voor hoe participatie
moet plaatsvinden, wel is de initiatiefnemer degene

die belast is met het vormgeven en uitvoeren van de
participatie. In dit stadium van het proces, de verkenningsfase, zijn dat de gezamenlijke initiatiefnemers.
Binnen het pilotprogramma onderzoekt en leert het
Rijk hoe Rijksgronden zo optimaal mogelijk en met
maatschappelijk draagvlak kunnen worden ingezet
voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het
komen tot maatschappelijk draagvlak heeft een
belangrijke plek gekregen in de verkenning. Hiertoe
is in het voorjaar 2020 een plan van aanpak gemaakt.
Hierin is beschreven hoe de procesparticipatie
vormgegeven wordt en hoe dit zich verhoudt tot
het uiteindelijke ontwerpen. Feitelijk lopen er twee
sporen naast elkaar; het participatiespoor en het
ontwerpspoor. Beide sporen hebben logischerwijs veel
interactie gehad. De opgehaalde informatie is de input
geweest voor het ontwerpen. De ontwerpvarianten
zijn vervolgens weer besproken in het procesparticipatiespoor. Een van de aandachtspunten was om alle
opgehaalde informatie herleidbaar te verwerken in
de ontwerpen en uiteindelijk heeft dit geleid tot het
synthesemodel.
Procesparticipatietraject: statisch en dynamisch deel
Voor het project A6 zon Lelystad Dronten is een
uitgebreid traject van procesparticipatie doorlopen.
Het participatieproces is volledig digitaal opgezet.
Dit als gevolg van de aanhoudende coronapandemie.
Om dit vorm te kunnen geven is ervoor gekozen een
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statisch en een dynamisch deel op te zetten. Het
statische deel betreft een platform, het dynamische
deel betreft het houden van onlinesessies en het
voeren van gesprekken met experts.
Platform
Het platform is opgericht om informatie te kunnen
delen. Deze informatie bestaat uit algemene
informatie met betrekking tot de verkenning. Ook is
er een pagina opgenomen met veel gestelde vragen,
de zogenaamde FAQ. Via een contactformulier is het
voor bezoekers mogelijk vragen te stellen over welk
onderwerp met betrekking tot zonne-energie dan ook.
Tot slot is alle informatie, die gedeeld is tijdens de
onlinesessies ook terug te vinden op de website.
Naast dit ‘statische’ deel is er een ‘interactief’ deel
op de website. Tijdens de fase waarin we zoveel
mogelijk informatie, kansen, risico’s wilden ophalen
hebben we de zogenoemde tool ‘Prik op de kaart’
opengezet op de website. Hierop konden bezoekers
een locatie aanklikken en hun ideeën, wensen,
bezwaren achterlaten. Ook later in het proces was
er een mogelijkheid om reacties op de modellen en
varianten achter te laten. Tot slot is er een tweetal
(korte) enquêtes geplaatst op de website.
Online sessies en expertgesprekken
Gedurende de procesparticipatie zijn er in totaal
4 online bijeenkomsten georganiseerd. De eerste

Particpatiepagina ‘prik op de kaart’ op de website www.A6zonlelystaddronten.nl
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bijeenkomst, die plaatsvond op 1 december, stond
in het teken van kennismaken. Wie zijn we, wat gaan
we doen, hoe ziet het proces eruit, hoe richten we
de procesparticipatie in. De tweede sessie was op
8 december en had een interactief karakter. We zijn
gestart met een ‘leeg vel’ en hebben alle risico’s,
wensen, kansen bij de deelnemers opgehaald. In de
derde bijeenkomst op 4 maart hebben we de vier
varianten gepresenteerd en zijn we hierover in gesprek
gegaan. Ook hier was weer de mogelijkheid om alle
informatie vanuit de aanwezigen mee te geven. In
de laatste online bijeenkomst, op 22 juni, hebben
we het synthesemodel gepresenteerd. De volgende
stakeholders zijn aanwezig geweest tijdens de online
sessie: particulieren/bewoners, VNO/NCW, (lokale)
zon ontwikkelaars, (Almeerse) energiecoöperaties en
WUR.

Bij deze expertsessies waren experts van gemeenten
Lelystad en Dronten, provincie, Nationaal Park Nieuw
Land, Staatsbosbeheer, experts van Rijkswaterstaat,
waterschap, Qirion en Liander, Natuur en
Milieufederatie Flevoland aanwezig. De informatie,
vragen en feedback die opgehaald is tijdens de
expertsessies is te vinden in bijlage III: ‘expert input.’

De informatie die gedeeld is tijdens de online
bijeenkomsten is te vinden op de website www.
a6zonlelystaddronten.nl.

We zijn de verkenning gestart met het plaatsen
van een persbericht mede namens de gemeenten,
provincie en netbeheerder. Vervolgens hebben
wij gebruik gemaakt van advertenties in lokale
bladen, flyers bij o.a. verzorgingsplaatsen, posters
bij de energieloketten van NMFF, tweets en hebben
we de geregistreerden op het platform geregeld
nieuwsbrieven gestuurd.

Naast deze online bijeenkomsten is er ook een drietal
gespreksrondes met experts geweest. Net als bij de
online bijeenkomsten zijn we deze gesprekken gestart
met een ‘leeg vel’. De eerste ronde in november stond
in het teken van alle informatie ophalen. In de tweede
ronde in maart zijn de vier varianten besproken. In
de laatste ronde begin juni is het synthesemodel
besproken.

Tot slot heeft er een aantal losse gesprekken met
MKB, NMFF, Energie coöperatie Groene Reus en
bewonersinitiatief Swifterbant plaatsgevonden.
(Sociale) media en communicatiemiddelen
Om bekendheid te geven aan de verkenning, de
online bijeenkomsten en de stappen die we zetten
hebben we gebruik gemaakt van de volgende
communicatiemiddelen:

Afstemming met stuurgroep
De resultaten uit de verkenning worden/zijn afgestemd
en goedgekeurd door de Stuurgroep, die speciaal

is ingericht voor deze verkenning. Leden van de
stuurgroep: Jop Fackeldey (provincie Flevoland), Jack
Schoone (gemeente Lelystad), Ton van Amerongen
(gemeente Dronten), Mark Jurjus (netbeheerder
Liander) en Eric Diepstraten (Rijkswaterstaat).
Op 22 april is met de Stuurgroep gesproken over de
varianten en vervolgens is groen licht gegeven om het
synthesemodel verder uit te werken. De stuurgroep
van 9 juli 2021 stond in het teken van de oplevering
van de verkenning en de bijbehorende vraag of we de
volgende fase in konden gaan.
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8.3 Financiële participatie
Voor projecten die bijdragen aan de doelstelling van
35 TWh hernieuwbare grootschalige elektriciteitopwekking op land is in het Klimaatakkoord een
tekst gewijd aan financiële participatie. De A6 zon
Lelystad Dronten is een van de projecten die valt
onder die doelstelling. Daarom is ook in dit project
het uitgangspunt: “Om de projecten voor de bouw
en exploitatie van hernieuwbaar op land in de
energietransitie te laten slagen, gaan in gebieden
met mogelijkheden en ambities voor hernieuwbare
opwekking, de omgeving en marktpartijen
gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw
en exploitatie. Dit vertaalt zich in een evenwichtige
eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd
wordt naar 50% eigendom van de productie van
de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Het
streven voor de eigendomsverhouding is een
algemeen streven voor 2030. Er is lokaal ruimte om
hier vanwege lokale project-gerelateerde redenen
van af te wijken.” Deze ambitie is ook binnen het
pilotprogramma, en dus de A6, van toepassing.
Participatiewaaier
Op de website van het Klimaatakkoord hebben de
partijen die betrokken waren bij de totstandkoming
van het Klimaatakkoord de financiële mogelijkheden
verder uitgewerkt in de zg. ‘participatiewaaier’

Voor meer informatie over deze vormen van financiële participatie wordt daarom verwezen naar de online
participatiewaaier: (http://www.klimaatakkoord.nl/themas/draagvlak-en-participatie/documenten/
publicaties/2019/11/18/participatiewaaier).
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Bij financiële participatie wordt onderscheid gemaakt
tussen actieve en passieve financiële participatie. Bij
passieve financiële participatie wordt een deel van
de opbrengsten van een hernieuwbaar energieproject
gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Bij
actieve financiële participatie is een ondernemend
element aan de orde. Hieraan is een zeker risico
verbonden. Dit speelt bij mede-eigenaarschap
en financiële deelneming (aandelen), aangezien
de mogelijkheid bestaat dat deelnemers inleg
kunnen verliezen. In enkele gevallen is hier ook
sprake van eigendom en zeggenschap. Het (lokaal)
eigendom, zoals benoemd in het Klimaatakkoord
is (een combinatie van) één van deze opties. De
passieve vormen van participatie bestaan geringe
of geen financiële risico’s. Deze vormen leveren
een profijt voor de omgeving, zoals financiële
deelneming (obligaties of certificaten), omgevings- of
gebiedsfonds of omwonendenregelingen. Voor alle
mogelijkheden geldt dat ze gecombineerd kunnen
worden ingezet.
Aangezien de A6 een project met grootschalige opwek
is zijn financiële regelingen bedoeld voor kleinschalige
hernieuwbare energieopwekking (zoals de ISDE, SCE
en/of salderingsregeling) hier buiten beschouwing
gelaten.

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

De betrokken gemeenten Dronten en Lelystad hebben
hun participatiebeleid respectievelijk uitgewerkt
in de Beleidsvisie zon, gemeenten Dronten (zie
bijlage I), dat in mei 2020 is vastgesteld door de
gemeenteraad en het beleidskader zonneparken
gemeente Lelystad (zie bijlage I) dat in het najaar
2021 zal worden behandeld in de gemeenteraad. In
beide beleidsstukken staan de maatwerk afspraken
voor financiële participatie verder uitgewerkt. Deze
beleidsvisie /-kaders zijn voorwaardelijk bij de
beoordeling binnen het vergunningsproces in beide
gemeenten.
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8.4 Marktbenadering
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zal de Rijksgronden,
die noodzakelijk zijn voor dit project, beschikbaar
stellen en zal via een openbare procedure een partij
selecteren, die voor eigen rekening en risico de
zonnepanelen kan realiseren en exploiteren op de
gronden.
Er zijn twee mogelijkheden bij de uitgifte van
gronden, namelijk de zuivere gronduitgifte en de
overheidsopdracht. In eerste instantie verkennen we
de mogelijkheden van de zuivere gronduitgifte. Mocht
deze methode ontoereikend zijn om het project te
realiseren, dan gaan we voor de overheidsopdracht.
Zuivere gronduitgifte
Bij de uitgifte van Rijksgrond voor de opwek van
hernieuwbare energie gaat het RVB een grondovereenkomst aan met een partij en is het RVB gehouden
aan de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017.
In deze regeling is opgenomen dat het in gebruik
geven van de gronden via een openbare inschrijfprocedure verloopt, die marktconform en transparant
is. De openbare inschrijvingsprocedure waarmee
het RVB een partij selecteert die de locatie kan
ontwikkelen, verloopt via biedboek.nl. Dit is overigens
geen aanbesteding zoals we dat kennen onder de
Aanbestedingswet 2012.

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bij een openbare inschrijfprocedure zal het RVB op
basis van vooraf vastgestelde geschiktheidseisen en
gunningscriteria een partij selecteren met wie zij, na
definitieve gunning, één of meer overeenkomsten
aangaat die tot doel hebben een grondregeling te
treffen. In deze grondregeling zijn de voorwaarden
opgenomen waaronder de geselecteerde partij de
grond mag gebruiken. Afstemming met de betrokken
lokale overheden over de exacte inhoud hoort daar
vanzelfsprekend ook bij.
Bij het opstellen van een tenderstrategie werken we
vanuit doelstellingen en risico’s. Op basis daarvan
bepalen we de aanpak om de juiste partij te kunnen
selecteren. Dit kunnen we doen aan de hand van
geschiktheidseisen en gunningscriteria. Het RVB kan
de partij aan wie wordt gegund houden aan het door
hem gedane bod (dat op basis van vrijwilligheid is
gedaan). Wanneer het voor de haalbaarheid van het
project nodig is om bepaalde eisen hard af te dwingen,
dan kan dat niet via de openbare inschrijving ofwel
grondovereenkomsten. Daarom is het van belang
verder te verkennen waar de grondslag ligt van die
eisen en of die eisen een grondslag kunnen krijgen in
het publiekrechtelijke of ruimtelijke spoor.
Overheidsopdracht
Indien er na die verkenning blijkt dat er eisen zijn die
niet geborgd kunnen worden in het ruimtelijk spoor,
maar wel van belang zijn voor het project, dan kan er
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gekozen worden voor een overheidsopdracht op grond
van de Aanbestedingswet 2012.
De komende periode zal in het teken staan van een
onderzoek naar de best passende aanpak voor dit
project. Voor zowel de zuivere gronduitgifte als
de overheidsopdracht zijn kansen en risico’s te
benoemen. Hierbij is het onder andere van belang
dat zal moeten worden nagegaan of voor dit type
overheidsopdrachten bij RWS dan wel RVB de
bevoegdheden bestaan. Op dit moment heeft het RVB
deze bevoegdheden in ieder geval (nog) niet.
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BIJLAGEN
I - BELEIDSDOCUMENTEN
- Structuurvisie provincie Flevoland
- Beleidsvisie Zon gemeente Dronten
- Beleidsvisie Zon gemeente Lelystad

II - VARIANTENSTUDIE
Model 1 - lange lijn van zon

Variant A: Golvend lint van Zon
Variant B: Streepjescode in de polder

Model 2 - clusters van zon

Variant C: Landart bij kruisingen
Variant D: Zonneparken langs de A6

Reacties op de varianten
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IV - PARTICIPATIE INPUT

Expertsessie 1 - november 2020

Participatie avond 1 -december 2020

Expertsessie 2 - maart 2021

Participatie avond 2 - maart 2021

Expertsessie 3 - mei 2021
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I -BELEIDSDOCUMENTEN

STRUCTUURVISIE PROVINCIE FLEVOLAND
1. Opgave & Doelstelling

2. Bouwstenen

De Structuurvisie Zon is opgesteld als beleidskader
ten behoeve van het opwekken van zonne-energie
in het landelijk gebied en in 2019 vastgesteld
door de Provinciale Staten van Flevoland. Met de
Structuurvisie zon wordt in totaal 1000 hectare aan
beleidsruimte vrijgemaakt voor de ontwikkeling van
grondgebonden zonneparken in het buitengebied.

De provincie heeft bouwstenen opgesteld voor de
invulling van de energieopgave met betrekking tot
grondgebonden zonne-energie. Deze bouwstenen
dienen als leidraad voor de gemeenten voor het
mogelijk maken van grondgebonden zonne-energie in
het landelijk gebied. De specifieke uitwerking van de
bouwstenen vindt plaats in het gemeentelijk beleid,
het provinciale beleid is kaderstellend.

De 1000 hectare wordt vrijgegeven in twee tranches
van 500 hectare. Nadat de eerste tranche van 500
hectare is ingevuld, volgt er een evaluatie van de
structuurvisie. Na deze evaluatie nemen Provinciale
Staten een besluit over het openstellen van de 2e
tranche van 500 hectare.

Bouwsteen I Initiatief staat centraalDe provincie
biedt ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de
realisatie van de opgave duurzame energie en die
nadrukkelijk passen in de opgave. De initiatieven
worden benarderd en bezien vanuit ruimtelijk, maatschappelijk en economisch perspectief.
Bouwsteen II Opgave voorop
De initiatieven moeten bovenal versterkend werken op
de opgave duurzame energie. Hierbij is de afstemming
tussen meer duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit
en maatschappelijke betrokkenheid van belang.
Bouwsteen III Bundel en combineer
Bundel zonneparken waar mogelijk met (bestaande)
dragende (ruimtelijke) structuren, passend bij de maat
en schaal van de omgeving. Netbeheerders moeten
zo vroeg mogelijk worden betrokken bij het (plannen
voor) ontwikkelen van zonneparken. Er wordt hier

beoogt dat initiatieven worden gebundeld, initiatiefnemers samen optrekken en dat gebruik wordt gemaakt
van bestaande sociale en organisatorische structuren.
Bouwsteen IV Houd rekening met (landschappelijke)
kwaliteiten
Bij het ontwikkelen van zonneparken wordt rekening
gehouden met het Verhaal van Flevoland zoals
benoemd in de Omgevingsvisie FlevolandStraks, en
hoe de zonneparken bijdragen aan het behouden,
koesteren en versterken hiervan. Hoe het park past
bij het landschap en het karakter van de lokale
gemeenschap zijn hierbij van belang.
Bouwsteen V Een zonnepark is tijdelijk
De zonneparken zijn enkel toegestaan voor de periode
van de technisch-economische levensduur, 25 jaar
op dit moment, zoals vastgelegd in de verordening
Fysieke Leefomgeving 2012 (VFL 2012). Hierna dient
te worden geëvalueerd en vastgelegd of de locaties
na gebruik als zonnepark weer terug kunnen worden
gebracht in hun oorspronkelijke gebruik.
Bouwsteen VI Betrokkenheid en Draagvlak
Flevolanders moeten kunnen profiteren van het
zonnepark, door financiële participatie, mede-eigenaarschap, zonne-energie op daken en/of lokale
initiatieven mogelijk te maken. Initiatiefnemers
hebben een inspanningsplicht draagvlak te creëren.
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3. Monitoring en Evaluatie
De provincie Flevoland monitort de voortgang van
de opgave kwantitatief en kwalitatief door met
gemeenten in gesprek te zijn en blijven. De effectiviteit
van het beleid wordt hier geëvalueerd en het
beleids(-instrumentarium) wordt hierop eventueel
bijgesteld. Zowel remming als acceleratie van bijdrage
aan grondgebonden zonne-energie is hierbij denkbaar.

De totale 1000 hectare aan beleidsruimte wordt
in twee tranches van 500 hectare opengesteld. Na
invulling van de eerste tranche van 500 hectare, wordt
de Structuurvisie Zon geëvalueerd. Bij de evaluatie
kan de grens van 1000 ha worden betrokken. Na
evaluatie nemen Provinciale Staten een besluit over
het openstellen van de 2e tranche van 500 hectare.
Op moment van schrijven is de besluitvorming over
het openstellen van de tweede tranche in gang
gezet. PS neemt na de zomer, volgens planning op 13
oktober, een besluit over de openstelling van de 2e
tranche van 500 hectare.
Nb. Naast de provinciale Structuurvisie Zon bevat ook
de Landschapsvisie Flevoland uitgangspunten voor
de landschappelijke inpassing van zonneparken in het
buitengebied.
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I -BELEIDSDOCUMENTEN

BELEIDSVISIE ZON - GEMEENTE DRONTEN
Dronten heeft hoge ambities voor haar klimaat- en
duurzaamheidsbeleid. Wat betreft duurzame energieopwekking heeft windenergie al voor een groot deel
aan onze energietransitiedoelstellingen bijgedragen.
Alhoewel de gemeente geen concrete opgave (aantal
hectares of aantal Megawatts) heeft als het gaat
om zonne-energie, is om meerdere redenen een
zorgvuldig afgewogen anticiperende en sturende visie
op grondgebonden zonne-energie in het buitengebied
wenselijk. Deze ‘Beleidsvisie zon’ voorziet daarin.
Voor het zonnebeleid van de gemeente Dronten
zijn gedurende het participatieproces de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
• Prioriteit bij ‘zon op dak’
• Vergroot de biodiversiteit
• Het landschap is leidend
• Bundel en combineer waar mogelijk
• Maak slim gebruik van het elektriciteitsnetwerk
• Zuinig omgaan met landbouwgronden

Zonneladder
Op basis van opbrengst van de verschillende
onderdelen van het participatietraject en de hierboven
genoemde uitgangspunten is vervolgens een
zogenaamde ’zonneladder’ opgesteld. De zonneladder
is een hulpmiddel om de ruimtelijke prioritering aan te
geven die de gemeente Dronten hanteert ten aanzien

van het opwekken van zonne-energie. De zonneladder
brengt hiërarchie aan in het beoordelen van de
geschiktheid van initiatieven en locaties.
De zonneladder bestaat uit drie treden:
Trede 3: voorlopig niet
• Initiatieven voor zonneparken waarvoor 		
landbouwgrond benodigd is
• Zonneparken in natuur- en bosgebieden

Trede 2: maatwerkbenadering
• Overkappen van parkeerplaatsen
• Onbenutte terreinen in bebouwd gebied
• Langs infrastructuur (A6, Hanzelijn, dijken en
N-wegen)
• Op water: randmeren en IJsselmeer
• Waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten/		
stortplaatsen,
• Binnenwateren (IJsseloog)
• Evenemententerreinen en recreatieterreinen
• Ruimte voor innovaties

Trede 1: meteen doen
• Zon op dak
• Panelen aan gevels van gebouwen

Trede 1 en 3 spreken voor zich en vloeien direct
voort uit de uitgangspunten prioriteit bij ‘zon op
dak’ en ‘zuinig omgaan met landbouwgronden’.
Dronten is een landbouwgemeente bij uitstek
met een hoge agrarische productie. De gemeente
Dronten kiest er voor om het agro & food centrum
te zijn. Zonnepanelen op landbouwgrond zouden
deze agrarische productieruimte te zeer beperken
en passen niet inde agro & food strategie (trede 3:
voorlopig niet). Met deze agrarische productieruimte
moet zuinig worden omgesprongen. Ook in het
maatschappelijke debat hoor je in toenemende
mate dat men liever niet ziet dat schaarse
landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken.
Bijvoorbeeld voor jonge boeren die willen investeren
in bedrijfsuitbreiding of grondgebondenheid (o.a.
kringloop-landbouw, extensivering) is de beschikbaarheid van landbouwgrond essentieel.
In het buitengebied is er nog veel dakoppervlakte
potentieel beschikbaar. Een benchmark van het
bureau ‘Overmorgen’ heeft uitgerekend dat er in de
gemeente Dronten ca. 25% van de daken vol liggen
met zonnepanelen. Derhalve is nog 75% niet belegd
met zonnepanelen (Trede 1: meteen doen). Van een
maatschappelijke controverse rondom zonneparken
op landbouwgronden, is bij ‘zon op dak’ geen sprake.
De voordelen van dakgebonden installaties zijn het
efficiënte dubbelgebruik en de geen (of zeer beperkte)
landschappelijke impact.

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Trede 2 betreft de initiatieven die niet behoren
tot trede 1 (zon op dak of gevels) of trede
3(landbouwgrond benodigd en in natuur- en
bosgebieden). Voor deze initiatieven is maatwerk
vereist. Het is van belang dat een zonnepark wat
betreft omvang, hoogte en opstelling goed in het
landschap past. Een voorwaarde daarbij is een goed
uitgewerkt inpassingsplan (maatwerk per initiatief)
met zorgvuldige aandacht voor landschappelijke
inpassing, afscherming, biodiversiteit en participatie.
Wij zien de volgende mogelijkheden:
Overkappen van parkeerplaatsen
Door plaatsing van zonnepanelen boven parkeerplaatsen wordt meervoudig ruimte gebruik toegepast
(een mooi voorbeeld daarvan is het parkeerterrein
Lowlands).
Onbenutte terreinen in bebouwd gebied
Deze onbenutte gronden lenen zich goed voor
ene (tijdelijke) invulling met zonnepanelen. De
zonnepanelen hebben doorgaans minder invloed op
de kenmerken en identiteit van deze gebieden
Langs infrastructuur
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het tracé van de A6 of
provinciale wegen, bij aansluitingen of dijken. Ook het
tracé van de Hanzelijn past in deze trede.

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Op water
De randmeren en het IJsselmeer vormen
potentieel interessante locaties voor zonneparken.
Rijkswaterstaat is de belangrijkste initiator voor een
dergelijke ontwikkeling. Waterzuiveringsinstallaties,
stortplaatsen, binnenwateren IJsseloog Op deze
locaties is sprake van duurzaam en meervoudig
ruimtegebruik. Het zogenaamde pilotprogramma van
Rijkswaterstaat heeft IJsseloog aangemerkt als te
onderzoeken locatie.
Evenemententerreinen en recreatieterreinen
Deze grootschalige terreinen bieden goed
mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie.
Ruimte voor innovaties
Naast bovengenoemde mogelijkheden wil de
gemeente Dronten ook ruimte bieden voor
kleinschalige, innovatieve ontwikkelingen op het
gebied van zonne-energie. Kleine zonneparken
van maximaal 1 ha waarbij de meerwaarde ligt
in het opwekken van zonne-energie in relatie tot
het terugdringen van de CO2-uitstoot. Te denken
valt bijvoorbeeld aan verplaatsbare/verrijdbare
zonnepanelen. Samen met de initiatiefnemers worden
locatiekeuze en ruimtelijke voorwaarden verder
uitgewerkt.

Bijlagen
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Financiële-participatie
Naast de proces-participatie is bij de ontwikkeling/
realisatie van een zonnepark ook mogelijkheid tot
financiële participatie door inwoners van groot
belang. In de Beleidsvisie zon is daarom een set van
spelregels opgenomen die ‘aan de voorkant’ aan
de initiatiefnemer worden meegegeven. Financiële
participatie wordt bevorderd. De gemeente maakt,
in samenspraak met de omgeving, aanvullende
afspraken met de initiatiefnemer over de vorm van
de financiële participatie. Financiële participatie
middels een voorinvestering, aandelen of lokaal
eigendom via een energiecoöperatie maar ook het
instellen van een gebiedsfonds, duurzaamheidsfonds
of omgevingsfonds moeten nader worden uitgewerkt.
Bij de start van een project wordt de initiatiefnemer
gevraagd een voorstel te doen voor het uitwerken
van de financiële participatie. Hierbij wordt gestreefd
naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van het
aanliggende dorp(en) c.q. de omwonenden.
Ondersteuning initiatiefnemers
In afstemming met de gemeente kan de initiatiefnemer tot een goede aanvraag komen. Initiatieven
die niet direct in de bestaande wet- en regelgeving
passen kunnen met diverse instrumenten mogelijk
worden gemaakt. In hoofdstuk 5 van de Beleidsvisie
Zon wordt hierop ingegaan. Op dit moment bestaat
er al een multidisciplinair overleg om initiatieven
die niet direct in bestaande wet- en regelgeving
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passen, in brede samenstelling te bespreken zodat
een integrale belangenafweging plaatsvind. Deze
zogenoemde omgevingstafel wordt vooraf gegaan door
de intaketafel waar een eerste beoordeling over de
aanvragen plaatsvindt.

zonneladder. Deze zonneladder is een hulpmiddel om
de ruimtelijke prioritering aan te geven.

Samenvatting Beleidsvisie Zon

Trede 2: maatwerk: overkappen parkeerplaatsen,
langs infrastructuur (A6), op water (IJsseloog) en
ruimte voor innovaties

De doelstelling van het klimaatbeleid van de
Rijksoverheid is klimaatneutraliteit te bewerkstelligen
en is in de gemeente Dronten om die reden primair
gericht op CO2 besparing. De gemeente Dronten
formuleert geen concrete ‘opgave’ (bijvoorbeeld aantal
hectares) als het gaat om zonne-energie maar heeft
een visie op grondgebonden zonne-energie in het
buitengebied.
De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:
•
•
•
•
•
•

Prioriteit bij ‘zon op dak’
Vergroot de biodiversiteit
Het landschap is leidend
Bundel en combineer waar mogelijk
Maak slim gebruik van het 			
elektriciteitsnetwerk
Zuinig omgaan met landbouwgronden.

Deze uitgangspunten hebben samen met de
uitgevoerde proces-participatie geleid tot een

Trede 1: meteen doen: Zon op dak en Panelen aan
gevels

Trede 3: voorlopig niet: op landbouwgrond en in
natuur- en bosgebieden
Een voorwaarde voor initiatieven is een goed
uitgewerkt inpassingsplan (maatwerk per initiatief)
met zorgvuldige aandacht voor landschappelijke
inpassing, afscherming, biodiversiteit en proces- en
financiële participatie.

Leeswijzer
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Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking
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BELEIDSVISIE ZON - GEMEENTE LELYSTAD
De gemeente Lelystad heeft als ambitie om in 2025
energieneutraal te zijn (excl. Mobiliteit). Om dit te
bereiken worden er naast besparing in de gebouwde
omgeving ingezet op het realiseren van energieprojecten rond zon en wind.
De windprojecten zijn vastgelegd in de structuurvisie
wind. Voor de zon opgave is beleid in ontwikkeling.
De uitgangspositie hierin is om gebruik te maken van
zowel zon op dak, zon in stedelijk gebied als zon op
land.
Met het beleidskader zon worden randvoorwaarden
bepaald waaraan nieuwe zonnevelden moeten
voldoen. Deze gaan om landschappelijke inpassing,
ecologische versterking, technische inpasbaarheid en
participatie.
De landschappelijke inpassing heeft als hoofddoel het
behouden van het ‘open landschap’. Lange zichtlijnen
en een herkenbaar horizonprofiel. Als voorwaarden
wordt daarom eisen gesteld aan de minimale afstand
van panelen tot de openbare wegen, maximale
bouwhoogte en transparantie van de omheiningen.
De ecologische versterking gaat over de effecten van
zonlicht, water, bodemdruk en inplantingsplan op de
projectlocatie.

Eén van de beperkende factoren is de schaarste rond
netcapaciteit. De mogelijkheden voor cablepooling
zijn groot vanwege de verschillende windturbines in
het gebied. Als voorwaarde voor vergunningverlening
moet aangegeven worden hoe de projecten op het net
gezet worden.
Voor participatie zijn verschillende instrumenten
beschikbaar waarmee de projectparticipatie en de
financiële participatie kan worden vormgegeven.
De gemeente stelt een vaste bijdrage per jaar per
MW opgesteld vermogen vast wat in een duurzaamheidsfonds wordt beheerd ten behoeve van de
energietransitie in de bestaande stad.
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MODEL 1 - LANGE LIJN VAN ZON (VARIANT A EN B)
Zon in de midden- en buitenberm als continue
lijn, meebewegend met de weg, in samenspel
met open- gesloten omgeving.

Lange lijn van zon
Variant A en B bestaan beide uit een lange lijn voor zonne-energie langs de
A6, die past bij de grote schaal van het Flevolandse landschap en de hoge
snelheid van de weggebruiker.
Waar staan de panelen?
De zonnepanelen staan opgesteld in de bermen langs de weg en
benadrukken de snelweg als een lange lijn door het landschap. Het
merendeel van de bermen kan hiervoor in worden gezet, waardoor zoveel
mogelijk het beeld van een continue lijn van zon wordt gecreëerd. Op
enkele plekken wordt juist voorgesteld om de bermen juist vrij te houden
van panelen, vanwege de bijzondere kwaliteiten van het landschap. De
buitenbermen van de weg ter plaatse van de Etalage Nationaal Park
Nieuw Land worden bijvoorbeeld vrijgehouden. Dit natuurgebied is het
visitekaartje van de provincie. Het zicht zou dan ook de natuurbeleving
moeten benadrukken. Ook op enkele andere plekken blijven de
buitenbermen vrij van panelen bijvoorbeeld om het zicht op het omringende
landschap te benadrukken. In de boog rond Lelystad, en de bocht
richting de IJsselmeerdijk worden de noordelijke buitenbermen ingezet
voor zonnepanelen. De oppervlakte die op deze manier geschikt is om
zonnepanelen te plaatsen is circa 100 hectare.

Principetekening Lange lijn van zon
Twee varianten
Binnen het model van de Lange lijn van zon zien we twee verschillende varianten: het ‘Golvend
lint met drie karakters’ en de ‘Streepjescode in de polder’.
Bij deze varianten wordt dezelfde ruimte ingevuld met panelen, alleen wordt uitgegaan van
een andere opstelling van de panelen, waardoor een compleet verschillende uitstraling
ontstaat.

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking
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Buitenbocht (westzijde) benutten, binnenbocht juist vrij zich houden

Smalle middenberm benutten en indien mogelijk dijktalud

Behouden nieuw aangeplanten bomen in de westelijke berm

Binnenbocht (noordwestzijde) benutten, buitenbocht (zuidoost)
beplanting behouden en vrijhouden van panelen

Vrijhouden buitenbermen Etalage Nationaal Park Nieuw Land

Behouden bomen en zicht op de bedrijven

De midden- en buitenbermen langs de snelweg bieden ruimte aan een lange lijn van zon van circa 100 hectare.
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Variant A. ‘Golvend lint met drie karakters’

De opstelling van de zonnepanelen variëert met het
karakter van de drie deeltrajecten: langs het IJsselmeer
volgt de opstelling het talud van de dijk, in de boog bij
Lelystad accentueert de opstelling het groene karakter
van de boog en bij de Oostvaardersplassen verwijst
de opstelling naar het water. Ook de kleurstelling van
de panelen is verschillend in de deeltrajecten. Samen
vormen de zonnepanelen een gevarieerd lint dat
meekleurt met de omgeving.
Principetekening ‘Golvend lint met drie karakters’

Opstelling van de panelen
De bermen langs de weg variëren in breedte. Deze golf van zonnepanelen
varieert in breedte en hoogte, maar vormt zoveel mogelijk een doorlopend
element. De zonnepanelen worden zo opgesteld dat er een soort continue
‘golfbeweging’ ontstaat, met een grote sculpturale kwaliteit. Deze golf blijft
voor het grootste deel onder de ooghoogte van automobilisten waardoor
het zicht op het landschap, met name in de open trajecten van de weg, niet
belemmerd wordt. Op plekken die wat meer besloten zijn, of waar het zicht

op het landschap minder weids is kan het lint plaatselijk juist wat omhoog
golven, tot bijvoorbeeld een maximale hoogte van 4 meter. Hierdoor wordt
juist het geënsceneerde karakter van de weg benadrukt: het zicht van de
automobilist wordt gestuurd richting de kwaliteiten van de polder. Door een
kleurverloop toe te passen worden de verschillende landschappen in de
deelgebieden benadrukt.

Leeswijzer
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Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking
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Dwarsprofielen variant A. ‘Golvend lint met drie karakters’
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Smalle bermen
In het gebied langs de IJsselmeerdijk bestaat het zicht vanaf de weg enerzijds
uit het weidse agrarische landschap richting Dronten, en anderzijds uit de statige
IJsselmeerdijk, met daarachter de windmolens in het IJsselmeer die de bocht
begeleiden. Het ‘Golvende lint’ benadrukt deze kwaliteiten.
De berm aan de kant van de polder blijft vrij van panelen, waardoor het zicht op de
polder volledig vrij blijft. De binnenberm en de berm aan de IJsselmeerdijkkant zijn
smal maar worden wel ingericht met een lage strook met panelen.
De zonnedijk
De weg loopt op dit traject parallel met de dijk, waardoor een samenhangend beeld
ontstaat. De dijk behoort niet tot de bermen van de weg. In dit model zou het echter
een prachtige kans zijn om ook het dijktalud mee te nemen in de ontwikkeling van het
‘Golvende Lint’. Door de onderzijde van het talud in te richten met panelen ‘klotst’ het
lint hier tegen de dijk aan.

Variant A. ‘Golvend lint met drie karakters’ - Langs de IJsselmeerdijk
Artist impression: zonnepanelen in de middenberm en indien mogelijk ook op het ondertalud van de dijk

Principetekening ‘Golvend lint’ langs de IJsselmeerdijk

Leeswijzer
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Besloten karakter
In de bocht rond Lelystad heeft de weg een wat meer besloten karakter, met bossen
en populierenrijen aan weerszijden van de weg. In de binnenbocht, aan de zijde van
Lelystad vormt het lint een hogere golf, die deze beslotenheid benadrukt, en waardoor
de bocht begeleid wordt. De panelen in de middenberm blijven onder ooghoogte voor
automobilisten.
Kleurrijke bermen
De bermen in dit deelgebied zijn behoorlijk breed en open. Door geleiderails aan te
brengen aan weerszijden van de middenberm kan dit gebied optimaal ingericht worden
voor de lange lijnen van zonnepanelen. Om de bermen zo optimaal mogelijk te benutten
worden in dit gebied geleiderails aangebracht. Evenals in de variant ‘Streepjescode in
de polder’ wordt deze strook tussen deze geleiderail en de panelen ingezaaid met een
bloemrijk kruidenmengsel. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke groene stroken, die het
zicht op de panelen verzachten en tevens waarde hebben voor onder andere insecten
en kleine zoogdieren.

Variant A. ‘Golvend lint met drie karakters’ - De boog langs Lelystad
Artist impression: zonnepanelen in de middenberm en aan de zijde van Lelystad bij de boog rond Lelystad

Principetekening ‘Golvend lint’ in de boog rond Lelystad
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Natuurbeleving
In dit deeltraject staat de beleving van het Nationale Park Nieuw Land centraal. De
panelen zijn ondergeschikt aan het zicht op dit Nationale Park, en blijven dan ook
grotendeels onder ooghoogte voor de automobilist. Op enkele plekken kan de golf
wat oplopen, waar het karakter nu al wat meer besloten is, bijvoorbeeld ter hoogte
van de verzorgingsplaatsen.
Bij het Etalagegebied van Nationaal Park Nieuw Land blijven de buitenbermen vrij
van panelen, en blijft de inrichting van de middenberm beperkt tot de smalle strook
tussen de bestaande kwelsloten.
Evenals bij de variant ‘Streepjescode in de polder’ worden langs het ‘Golvende Lint’
natte bermen aangelegd, waardoor het lint in verloop van tijd ingepakt zal worden
door riet en andere natte oevervegetatie. Hiermee wordt de relatie gelegd met het
waterrijke karakter van de Oostvaardersplassen, en het Nationale Park Nieuw Land.
Principetekening ‘Golvend lint’ langs Nationaal Park Nieuw Land

Variant A. ‘Golvend lint met drie karakters’ - Nationaal Park Nieuw Land
Artist impression: zonnepanelen in de middenberm bij de Etalage Nationaal Park Nieuw Land
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Variant B. ‘Streepjescode in de polder’

De opstelling van de zonnepanelen bouwt voort op
het lineaire karakter van de A6. Lange stroken van
zonnepanelen parallel aan de rijbanen van de A6
vormen een langgerekte streepjes-code in man made
land.

Opstelling van de panelen
De bermen langs de weg variëren in breedte, maar zijn per definitie
langwerpige stroken langs de weg. Deze stroken worden ingericht met
panelen in een ‘dakjesopstelling’, parallel aan de rijbanen van de snelweg.
Hierbij worden steeds gelijkvormige maten gebruikt. De breedte van de
bermen bepaalt hoeveel rijen er naast elkaar geplaatst kunnen worden,
waardoor het effect van een langgerekte streepjescode ontstaat. De rijen
met panelen blijven overal onder ooghoogte, zodat zicht op het omringende
landschap behouden blijft. Tussen de rijen blijven stroken vrij van panelen.
Dit zorgt ervoor dat de regen eenvoudig in de grond kan doordringen,
en tussen de rijen met panelen zullen grassen en kruiden kunnen gaan
groeien.

Principetekening ‘Streepjescode in de polder’
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Dwarsprofielen variant A. ‘Golvend lint met drie karakters’
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Smalle bermen
In het gebied langs de IJsselmeerdijk bestaat het zicht vanaf de weg enerzijds
uit het weidse agrarische landschap richting Dronten, en anderzijds uit de statige
IJsselmeerdijk, met daarachter de windmolens in het IJsselmeer die de bocht
begeleiden. De berm aan de kant van de polder blijft vrij van panelen, waardoor
het zicht op de polder volledig vrij blijft. De binnenberm en de berm aan de
IJsselmeerdijkkant zijn smal maar worden wel ingericht met een lage strook met
panelen.
De zonnedijk
De weg loopt op dit traject parallel met de dijk, waardoor een samenhangend beeld
ontstaat. De dijk behoort niet tot de bermen van de weg. In dit model zou het echter
een prachtige kans zijn om ook het dijktalud mee te nemen in de ontwikkeling van de
‘Streepjescode in de polder’ .
Principetekening ‘Streepjescode in de polder’ langs de IJsselmeerdijk

Variant B. ‘Streepjescode in de polder - Langs de IJsselmeerdijk
Artist impression: zonnepanelen in de middenberm en indien mogelijk ook op het ondertalud van de dijk
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De bocht
Doordat de panelen op een vloeiende manier de weg begeleiden wordt de bocht extra
benadrukt. Doordat de panelen in een dakjesopstelling staan wordt een optimale
zonopbrengst bereikt; als de ene kant wat minder zon opvangt zal juist de andere kant
beter in het licht liggen. De bochten in het traject zorgen ervoor dat er altijd wel een deel
goed staat ten opzichte van de zon.
Kleurrijke bermen
De bermen in dit deelgebied zijn behoorlijk breed en open. Door vangrails aan te brengen
aan weerszijden van de middenberm kan dit gebied optimaal ingericht worden voor
de lange lijnen van zonnepanelen. Om de bermen zo optimaal mogelijk te benutten
worden in dit gebied geleiderails aangebracht. Evenals in de variant “Golvend Lint met
drie karakters” wordt deze strook tussen deze vangrail en de panelen ingezaaid met een
bloemrijk kruidenmengsel. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke groene stroken, die het
zicht op de panelen verzachten en tevens waarde hebben voor onder andere insecten
en kleine zoogdieren.

Variant B. ‘Streepjescode in de polder’ - De boog langs Lelystad
Artist impression: zonnepanelen in de middenberm en aan de zijde van Lelystad bij de boog rond Lelystad

Principetekening ‘Golvend lint’ in de boog rond Lelystad
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Natuurbeleving
In dit deeltraject staat de beleving van het Nationale Park Nieuw land centraal.
Doordat de panelen overal onder ooghoogte blijven kijken ook automobilisten
erover heen, en blijft het zicht op het omringende landschap behouden. Bij de
etalage richting het Nationale Park blijven de buitenbermen vrij van panelen,
en blijft de inrichting van de middenberm beperkt tot de strook tussen de
bestaande kwelsloten.
Evenals bij de variant ‘Golvend Lint’ worden langs de ‘Streepjescode in de
polder’ natte bermen aangelegd, waardoor het lint in verloop van tijd ingepakt
zal worden door riet en andere natte oevervegetatie. Hiermee wordt de
relatie gelegd met het waterrijke karakter van de Oostvaardersplassen, en het
Nationale Park Nieuw Land.

Principetekening ‘Golvend lint’ langs Nationaal Park Nieuw Land

Variant B. ‘Streepjescode in de polder’ - Nationaal Park Nieuw Land
Artist impression: zonnepanelen in de middenberm bij de Etalage van Nationaal Park Nieuw Land
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MODEL 2 - CLUSTERS VAN ZON (VARIANT C EN D)
Clusters van zon bij aansluitingen en
aangrenzende Rijksgrond benadrukken
landschapsovergangen.

Clusters van zon
Variant C en D bestaan beide uit clusters van zonne-energie bij de
dwarsverbindingen over de A6. De A6 als kralensnoer van een reeks van
bijzondere plekken bij de kruisingen van de snelweg en lokale routes. De
zonnepanelen markeren hiermee niet de lange lijn van de snelweg, maar
meer de dwarsrichting van het landschap.
Waar staan de panelen?
De panelen staan met name opgesteld in de ruimten die worden gevormd
bij de aansluitingen. Hierdoor kan het grootste deel van de snelweg vrij
blijven van panelen. Ook op enkele andere locaties buiten de aansluitingen
zijn er kansen om juist de dwarsrelatie te benadrukken, bij de verzorgingsplaatsen, bij de Knardijk en bij rustplaats Rivierduin. De oppervlakte om
panelen te plaatsen binnen deze locaties is circa 60 hectare.
Twee varianten
Binnen het model van de clusters van zon zien we twee verschillende
varianten: ‘ Landart bij kruisingen’ en de ‘Zonneparken langs de A6’.
Bij deze varianten wordt dezelfde ruimte ingevuld met panelen, alleen
wordt uitgegaan van een andere opstelling van de panelen, waardoor een
compleet verschillende uitstraling ontstaat.

Principetekening Clusters van zon

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen

Rustplaats Rivierduin

Aansluiting 11 Lelystad - Noord

Aansluiting 12 Ketelbrug

Aansluiting 10

Verzorgingsplaatsen de Aalscholver en de Lepelaar

Rustplaats
rivierduin

Smalle middenberm benutten en indien mogelijk dijktalud

Aansluiting 9 Lelystad Ariport

De ruimte binnen aansluitingen is opgeteld ongeveer 60 hectare
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Variant C. ‘Landart bij kruisingen’

De kruisingen met lokale routes worden geaccentueerd
met zonnepanelen. Samen zorgen zij voor een reeks
van landart-plekken die van betekenis zijn voor de
beleving van zowel de gebruikers van de snelweg als de
gebruikers van het lokale netwerk.

Opstelling van de panelen
De panelen vormen kunstzinnige verbindingen over de weg, of benadrukken
het doorlopende landschap aan weerszijden van de weg. Hiervoor kunnen
bestaande viaducten worden ingezet, of nieuwe elementen worden gemaakt,
zoals bijvoorbeeld bij de verzorgingsplaatsen. De land-art achtige elementen
passen in het karakter van de provincie als land-art provincie, en vormen een
visitekaartje voor de duurzame snelweg.

Principetekening ‘Landart bij kruisingen’

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen

Golvende zonnevelden
Het gebied dat omsloten wordt door de aansluitingswegen is niet vlak, maar wordt
grotendeels bepaald door taluds en hellingen. De panelen worden zo geplaatst dat er
visueel een aansluitende zonne-helling ontstaat, die meebeweegt met de taluds.
Beplanting en ecologische waarde binnen de aansluitingen
Binnen de aansluitingen zijn op enkele plekken bomen aangeplant. Deze bomen
zouden voor dit model verdwijnen. De bomen zullen op andere locaties worden
gecompenseerd. Om toch ook de ecologische waarde van de aansluitingen te
behouden worden bloem- en kruidenrijke bermen aangelegd.

Principetekening ‘landart’ bij aansluiting 11

Variant C. ‘Landart bij kruisingen’ - aansluiting 11 Lelystad Noord
Artist impression: ‘Landart bij kruisingen’; een zonnehelling aan weerszijden van de weg
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Verbinding weerszijden van de weg
Ooit stonden er bomen in de middenberm van de
snelweg ter plaatse van de verzorgingsplaatsen. Die
bomen vormden de verbinding tussen de twee zijden
van de snelweg. Door boven de parkeerplaatsen aan
weerszijden van de weg een overkoepeling te maken
van zonnepanelen worden de verzorgingsplaatsen
visueel met elkaar verbonden.

II - VARIANTENSTUDIE

Variant C. ‘Landart bij kruisingen’ - Verzorgingsplaatsen de Aalscholver en de Lepelaar
Artist impression: ‘Landart bij kruisingen’; het parkeergebied bij de verzorgingsplaatsen zou kunnen worden
overkoepeld met een dak van zonnepanelen

Principetekening ‘landart’ bij de verzorgingsplaatsen

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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Panelen op de dijk
De Knardijk, in eigendom van het waterschap, heeft geen primaire
waterkerende functie meer. Wel is het een belangrijke landschappelijke
lijn door de polder, die ook waarde heeft als recreatieve en ecologische
verbinding. Door een deel van het talud te gebruiken voor de opstelling
van panelen kan deze lijn in het landschap extra zeggingskracht krijgen.
We zien dit als een meekoppelkans.

Principetekening ‘landart’ op de Knardijk

Variant C. ‘Landart bij kruisingen’ - Kruising met de Knardijk
Artist impression: ‘Landart bij kruisingen’ het talud van de Knardijk aan weerszijden ingezet voor zonnepanelen
markeert de doorlopende lijnen van het landschap. Een ‘zonneboom’ accentueert de plek.
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Variant D. ‘Zonneparken langs de A6’

Bij een aantal kruisingen met het lokale netwerk worden
zonneparken ontwikkeld. Samen zorgen zij voor een
reeks van zonneparken langs de A6 die van betekenis
zijn voor de beleving van zowel de gebruikers van de
snelweg als de gebruikers van het lokale netwerk.

Opstelling van de panelen
De panelen staan op een functionele manier opgesteld in de ruimtes die
worden gecreëerd door de aansluitingen. Hierbij worden de zonnepanelen
opgesteld in een standaard zuidgeorienteerde opstelling. De panelen staan
aan weerszijden van de weg, en ook in de middenberm. Hierdoor ontstaat
het beeld van zonneparken, waar de weg doorheen gaat. De zonneparken
bij de aansluitingen krijgen elk hun eigen sfeer, door de manier waarop de
panelen worden geplaatst, maar ook door de manier waarop de parken
landschappelijke worden ingepast. Zo kunnen de parken in het gebied van
Nationaal Park Nieuw land waterrijk worden ingepast, met aantrekkelijke
rietoevers. De aansluitingen in het gebied van de boog van Lelystad:
aansluitingen 10 en 11 kunnen juist veel meer worden ingericht met
kruidenrijke randen. De locaties in het gebied bij de IJsselmeerdijk zouden

Principetekening ‘Zonneparken langs de A6’

meer een landart achtige uitstraling kunnen krijgen, waarbij bij rustplaats
Rivierduin de historische rivierduinen weer herkenbaar gemaakt worden
met zonnepanelen, en bij aansluiting Ketelbrug juist een verbinding over de
weg wordt gecreeerd als accentuering van het begin/einde van de polder.

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen

Landschappelijk ingepast
De ruimte binnen de aansluiting wordt functioneel ingericht met een
standaardopstelling van zonnepanelen. In aansluiting op het natuurgebied
Kamperhoek kan het zonnepark tussen de wegen van de afslag een
natuurlijke inpassing krijgen, met riet en struweel.

Principetekening Zonnepark bij aansluiting Swifterbant

Variant D. ‘zonneparken langs de A6’ - afslag Swifterbant
Artist impression: ‘Landart bij kruisingen’; Mogelijke invulling van de hoek tussen de wegen bij aansluiting Swifterband

121/152

122/152

II - VARIANTENSTUDIE

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Dwarsrelatie landschap en weg
Zuidgeorienteerde zonnepanelen komen bij aansluiting 11
Lelystad Noord dwars op de richting van de snelweg te staan.
Hierdoor ontstaat het gevoel echt door een doorlopend
zonnepark te rijden. Er ontstaan minder rafelranden en
overhoeken langs de weg. De panelen kunnen worden
ingepast met bloem- en kruidenrijke randen.

Principetekening Zonnepark bij aansluiting 11 Lelystad Noord

Variant D. ‘Zonneparken langs de A6’ - aansluiting 11 Lelystad Noord
Artist impression: ‘Landart bij kruisingen’ aansluiting Lelystad Noord

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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Verbinding weerszijden van de weg
Panelen aan weerszijden van de weg vormen
een zonnepark waar de snelweg tussendoor
gaat. Daarnaast staan er paneelopstellingen
boven de parkeerplaatsen en worden daken
gebruikt voor zon. De panelen binnen een
aansluiting hebben dezelfde uitstraling,
kleur, orientatie en blijven onder ooghoogte.

Principetekening Zonnepark bij de verzorgingsplaatsen

Variant D. - ‘Zonneparken langs de A6’ - Verzorgingsplaatsen de Aalscholver en de Lepelaar
Artist impression: ‘Zonneparken langs de A6’; De ruimte tussen rijbanen en boven parkeerplaatsen kan worden ingericht met zonnepanelen
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REACTIES OP VARIANTEN (EXPERTS, STAKEHOLDERS, OMWONENDEN)

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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EXPERTSESSIES DEEL 1 (NOVEMBER 2020)
Verkenning zon langs de A6 landschap en ecologie (3 nov)
Aanwezigen:
- Jan Willem de Jager (RWS)
- Jesse Snijdes (gemeente Lelystad)
- Arjan vd Veen (gemeente Lelystad)
- Jan Timmerman (RWS)
- Yoran van Boheemen, Isabella Hol (Feddes/Olthof)

Hoge waarde
windmolens in de
bocht
(gouden bocht)
interessant voor
hoogwaardige
combi met zon

Overkoepelende aandachtspunten
Overgang stad-landschap
overstijgt het
snelwegenlandschap.
Neem dit mee bij de
verkenning; focus op
overkoepelende oost-west
relatie

Kernkwaliteiten
(Visie 2020)
in acht houden

Huidige
zonnevelden zijn
grotendeels
vergunningsvrij
(proefvlakken)

Handhaaf
overzicht bij
wegcurve
knooppunt 10

Handhaaf
geometrische
vormen
zonneparken
(visie 2020)

Momenteel
ontbreekt er
een duidelijk
statement
over zon

WUR
onderzoeksgebied
duurzame energie
institutenlandschap
duurzame energie
past bij de beleving
van dit gebied

Lelystad airport: airport
garden city (groene
dooradering) nu vooral
ontwikkeling zon op
dak; wellicht
doortrekken in A6
landschap

Ecologie aandachtspunten

Lineaire
zonneparken
kunnen wellicht
vleermuisroutes
begeleiden
Botanische waarde:
- lage waarde waar
veel populieren staan
- hoge waarde
zuidelijk deel Almere
(route insecten)

Onderzoek
foerageergebied
weidevogels
(bruine en
blauwe
kiekendief)

Populieren worden
deels gerooid
vanuit
RWS vanwege
takkensterfte en
verbreding
rijstrook

Beheer is
cruciaal bij de
opwaardering
van
biodiversiteit

Struweel is
interessant
langs asfalt; het
tast echter wel
de openheid vh
landschap aan

Natuurvriendelijke
oevers langs asfalt
gevaarlijk; amfibieen
warmen zich op aan
het asfalt

De stellages/voeten
van panelen
kunnen interessant
zijn voor
vlinders/insecten
(schuilplek)

Algemene aandachtspunten
Verken de
plaatsingsrichting
zonnepanelen
(verticaal vs
horizontaal) en
verken de kleuren

Wat zijn de
effecten van
zonneparken
als water
illusie?

gemeente Lelystad aandachtspunten
- Openheid
polderlandschap
waarborgen
- beleving
wisselwerking A6
vs landschap

- Lage waardering
technische
objecten langs de
weg
- plaatsing
minimaal 300m
van de weg

- zichtlocaties
bedrijven; gericht op de
weg, zonnepanelen
mogen deze lijnen niet
onderbreken

Geen directe
plannen om de
parkwaydriehoek
te versterken

Documenten
- Visie ruimtelijke kwaliteiten (2020); focus op kernkwaliteiten + principes - zie importmap
- Tabel met aanzet potentiele gebieden J.W. De Jager - zie importmap
-Documenten
Van Hoorn, P.A. & J. Mathijssen (2013) Ruimte en energie in Nederland, een korte verkenning. PBL-Notitie,
Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag. @ Jesse Snijders
- Meeuwsen, H.A.M. & R. Jochem (2011). Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape.
Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu WOt-werkdocument 281. @ Jesse Snijders
- Rijksoverheid, Compendium voor de leefomgeving (2012). Visuele verstoring van belevingswaarde landschap
- Wulp, N.Y. van der (2009). Verrommeling van het landschap: De rol van storende elementen. Landschap jrg. 29
(2009) nr. 3: 132-144. @ Jesse Snijders
- Wulp, N.Y. van der, F.R. Veeneklaas & J.M.J. Farjon (2009) Krassen op het landschap: Over de beleving van
storende elementen. Wageningen, Wettelijke onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-paper nr1. @ Jesse Snijders
-

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Verkenning zon langs de A6 landschap en ecologie (5 nov)
Aanwezigen:
- Andre van den Berg (RWS)
- Melanie Koning (provincie Flev)
- Anno Vuuregge (provincie Flev)
- Marie-Catherine Houkes (provincie Flev)

- Nicolai Bolt (provincie Flev)
- Arne Pronk (NM)
- Harma Horlings (SBB)
- Mark Waaijenberg (NP Nieuw Land)
- Yvonne van Dungen (RWS)
- Yoran van Boheemen, Isabella Hol (Feddes/Olthof

Overkoepelende aandachtspunten

Snelweg
kleurt mee
met de
omgeving
(vpxdg)

energielandschappen
creeren d.m.v.
combineren en
bundelen van
projecten/kansen
(bv.
dijklandschap/lelystad
airport)

één van de 3
varianten zou
wellicht gebaseerd
kunnen zijn op
uitwisselstrategie
van gronden?

kabelpooling (combi
zon en wind);
netimpact analyse >
combineer vraag
met aanbod (bv.
Almere en Lelystad)

Dijk tussen LelystadKetelbrug zeer belangrijk
voor
identiteit/herkenbaarheid
(bekleding dijk hoort
hierbij)

gebied onder
hoogspanningsleiding
(perspectief schuin het
bos in; charmante relatie
A6) interessant;
biodiversiteits
./zonneverlden

belang van
verbinding open
middengebied OVP

GSM masten,
gecamoufleerd als
dennebomen;
interessant om
creatief te denken
(kleur/vorm/kunst
etc)

koppelkansen bij
Hajé (zon en
parkeren).

monitoring bij
zonneparken;
effecten
op ecologie
meten

Zon op
vaartplas/Reigersplas
/ooievaarsplas
(ecologische impact
onduidelijk >
onderzzoeken

zon op dak
vs zon op
land

Landschap aandachtspunten
Stichting flevolandschap
heeft een sterke visie op
de middenberm tussen
Almere Oostvaarder
(afslag 8) en toekomstige
aansluiting luchthaven
Lelystad

Zon langs de
dijken NOP een
goed voorbeeld
van combi wind
én zon (17 km
lang).

Parkwaydriehoek vormt
netwerk (vanuit menselijke
schaal); ruimte creeren
tussen bomenlanen en
singels
Dronten-LelystadHarderwijk

zon in de middenberm als
stedelijke uitstraling

zon combineren met
geluidsschermen

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen

'klanteisen'
bijhouden
RWS database
(relatix)
koppelkansen;
combineren
turbines - zon

expertise MER
en archeologie
meenemen

interactief
beeld dat
+ en - laat zien
per locatie

Hoogspanningslijn
licht charmant in
realtie tot de A6;
mogelijkheden
biodiv. en zon?

Ecologie aandachtspunten
Deel OVP; foeragerende
kiekendieven voldoende
behouden;
bermopstellingen hoeven
niet hinderlijk te zijn;
voornamelijk gedeelte
ovp-A6 en A6polderlandschap

plassen zijn vaak
wel NNN en
leefgebied bever...
maar ook best
groot en er komen
veel sportvissers

traject lelystadkiekendiefgebied
ketelbrug;
staat aangegeven
bloemrijke
in LP A6
graslanden
Reigerplas en
ooievaarplas ook
dicht bij
tankstations Haye
voor
oplaadpunten!

beheer; 1 à 2 keer
per jaar;
schapenbeweiding
ecologisch niet
heel sterk
(laagwaardig
dubbelgebruik)

zwermen
aalsgolvers/ganzen
overlast

Documenten
- Zon langs snelwegen_urban synergie
- https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/06/190516-NMF-NM-ChecklistNatuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL.pdf
- Zonneladder natuur en milieuorganisaties leidend (zon op dak - stedelijk - infra - land - water)
- Netimpactanalyse Liander en Tennet voor Flevoland is net ambtelijk gepubliceerd
-
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Verkenning zon langs de A6 waterhuishouding
Aanwezigen:
- Ronald van Heerde (RWS)
- Winfried van Kleef (Waterschap)
- David-Jan Smeenge (Waterschap)
- Jan Boezeman (Waterschap)
- Jan Baltissen (waterschap)

- Jan Timmerman (RWS)
- Yoran van Boheemen, Isabella Hol (Feddes/Olthof)

Christaan Peti
raadplegen omtrent
peilvlakken
(onderhoud A6)

pilot drijvende
zonnepanelen
Maximacentrale

Overkoepelende aandachtspunten

speerpunten
dijkverbetering
- duurzaamheid
- circulariteit
- biodiversiteit
- innovatie
overslagdebiet
binnendijks;
kunnen
zonnepanelen
vasthoudende
werking creeren?

op zoek naar sturend
mechanisme waarbij
nieuwe toepassing
kosten besparen voor
beheer/onderhoud

optie; k&L door
berm van de
weg; zodat de
dijk ontzien kan
worden.

er wordt
gekeken naar
diversere
dijkbekleding;
bloemrijk
grasland

ook biodiversiteit
in het water;
vooroevers
IJsselmeer

afschrijftermijn
zonnepanelen in
acht houden

waterkeringen
i.c.m. zonneenergie (kabels
in de dijk) lastig
in beheer; en
waterveiligheid

optie Knardijk met
'landart' zonopstelling,
deze heeft nl geen
primaire waterkerende
functie (ook voor
beheer interessant)

lokale problemen
met opbarsten van
watergangen in
polderlandschap

opslag van
energie in basalt
(d.m.v. warmte);
veel
beschikbaarheid
van basalt

drijvende
zonnepanelen;
denk aan 'drift'

kustwerken
hevelhuisje/
sluitstuk

combi biodiversiteit zonnepanelen niet
erg succesvol;
wellicht keuzes
maken

proef op de
knardijk regionale
kering- (diverse
zonopstellingen)

winmolens dijk
worden
ontmanteld;
vervangende
dubbele rij 500m
buiten de dijk in
het water

Energielandschap ;
ook nabij
visvijverlandschap
(gemeente
Lelystad)

knarsluis

specifieke aandachtspunten
fietsen langs de
dijk
(onderhoudspad)
robuust combipad
beheer, fietsen,
zonnepad

proef op de
Knardijk; wat is
het effect van
zonnepanelen
op de dijk?

eerste opstelling;
zonnepanelen aan
'waslijn' zodat
grasmat zoveel
mogelijk
ongeschonden blijft

optie
steenbekleding
IJsselmeerdijk

proefopstelling
Ritthemse dijk;
Michiel de Ruyter
; lichtdoorlatende
panelen
(STOA)

pilot drijvende
zonnepanelen
rond Maximacentrale
(monitoring biodiv.
bodem IJsselmeer)

doelstelling KRW
(kader richtlijn
water) meer
natuur creeren
rondom
Ketelbrug

IJsselmeer atolle drijvende
zonnepanelen in
IJsselmeer i.c.m.
zandbanken
(inspiratie)

Documenten
geen
overmaat/overdimensie
rond de IJsselmeerdijk

- windplan blauw
- doelstelling KRW; macrofauna (veel ondiep water, zodat zonlicht bodem kan bereiken)
- Zonne-atollen IJsselmeer: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/noord-holland-ruikt-kansen-voor-zonneatollen-in-ijsselmeer~bc7db3a1/
- pilot knardijk: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/189293/proef-met-zonnepanelen-op-knardijk
- https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/121403/Zonnebadende-Michiel-de-Ruyter-wekt-stroom-op-bijproefopstelling-op-Ritthemse-dijk
-

Leeswijzer

Inleiding

Inhoudsopgave

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking
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Verkenning zon langs de A6 Verkeersveiligheid
Aanwezigen:
- Dick Everwijn (Gemeente Lelystad)
- Lesley Pluim (RWS)
- Jan Timmerman (RWS)
- Yoran van Boheemen, Isabella Hol (Feddes/Olthof)

Genoemde afmetingen/getallen

Obstakelvrije
zone
minimaal
14.5m

middenberm
varieert van
60 - 90 m,
buitenberm
rond de 20m

Overige aandachtspunten/advies
per 12 m een
omvormer om te
grote serieschakelingen in
zonnepanelen te
voorkomen (advies
Brandweer)

tussen geleiderail zonnepaneel ruimte voor
pad/verwerkingzone/beheer;
2,5 m zou voldoende zijn; ligt
ook aan type geleidrails
(hoeveel deze meebuigt)

Geleiderail/obstakelvrije zone aandachtspunten
Geleiderail verder van
de weg interessant om
terugkaatsend verkeer
te voorkomen; echter
geleiderail verder van
de weg kan frontale
botsingen veroorzaken

obstakelvrije
zone wordt altijd
geprefereerd
boven
geleiderail

middenberm; geleiderail
voertuigwerende functie.
Denk aan
verkeersmaatregel bij
zonneparken in
middenberm (vanwege
onderhoud/beheer) past
binnen huidig regime

Bij obstakelvrije
zone belangrijk
om barriere te
plaatsen tussen
zonnepark en
obstakelvrije berm

Verbreding A6 aandachtspunten;
verbreding A6;
voornamelijk werken
met obstakelvrije zone,
m.u.v. Almere
Oostvaarders en
Lelystad, daar wordt
gewerkt met
geleiderails

verbreding A6;
t.h.v. lelystad;
bomen als
'lamellen'/schuin
op de weg gepland
(om de blik te
leiden)

weguitbreiding
wordt gezocht
in de
middenberm
(lelystad), check

Reflectie zonnepanelen aandachtspunten
Lelystad airport; reflectie
zonnepanelen de lucht in;
businessparken rondom
komen vol te liggen met
grootschalige zon (panelen
schitteren minder dan groot
wateroppervlak)

Reflectie
zonnepanelen zo min
mogelijk ; model tno
berekent mate van
'schittering' (wordt
momenteel per
project bekeken; niet
landelijk vastgesteld)

kader beoordeling
van objecten langs
autosnelwegen
(RWS) algemene
regels reflectie
koplampen/zon

bij knooppunten is er een
kans voor extra wegbegeleiding (mits er geen
enkele reflectie is); dit kan
echter ook afleiden

Zorg bij
knooppunten/bochten voor
voldoende zichtlengtes:
- hoogte panelen (vanuit
perspectief bestuurder, bij
70/80 cm kijk je over
opstellingen heen)
- naarmate panelen
verderweg worden geplaatst
vergroot dit het overzicht

traject tussen almere lelystad bewust zonder
geleiderails; probeer dit
zo te houden bij
ontwikkelingen

middenberm als
foerageergebied niet
stimuleren; zonnepanelen
zou foerageren dus tegen
kunnen gaan

Ideeen voor
zonkunstwerk
bij aansluiting
Almere (9)

Documenten
- ROA (richtlijn ontwerp autosnelwegen) 2019 - zie importmap
- Veilige bermen langs autosnelwegen: obstakelvrije zone,
geleiderails of beide? (SWOV 2017) - zie importmap
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III - EXPERT INPUT

Verkenning zon langs de A6 energie en netaansluiting (3 nov)
Aanwezigen:
- Nico Buskens (Qirion) adviseur Alliander
- Oscar Zwiers (Alliander, NH00 procesmanager)
- Suzanne Borneman, Jan Timmerman (RWS)
- Yoran van Boheemen, Isabella Hol (Feddes/Olthof)

Algemene opzet project NH00

NH00 - over de
grenzen/schutting
heen kijken; vraag
en aanbod bij
elkaar brengen.

Gebiedsgerichte/ integrale
benadering:
- aansluit-mogelijkheden
- ontwerpprincipes
- maak ondergrondse info
zichtbaar (geografische GIS
lagen)

NH00 planning:
schaalbare
aansluitmethodes
(representatief voor de
rest van NL) bouwen van
een prototype;
samenwerkingsprincipe
met omgeving om te
laten zien hoe te doen?

Wie het eerst
komt, wie het
eerst maalt; deze
methode moet
bevraagd worden

Voorbeelden van principes
cablepulling;
windaansluiting, daar
zet je een gelijke
hoeveelheid zonneenergie capaciteit op
(het waait vaak niet
tegelijk als dat de zon
schijnt)

Tendering (vraag en
aanbod bij elkaar); bv
bij Verzorgingsplaats
Haje:
waterstofauto
aansluitingen/opladen
elektrische voertuigen

orientatie
zonnepanelen
maakt veel
verschil (NoordOost, zuid)

Planning/afspraken
Longlist vanuit NH00
kan als advies
document kunnen
dienen. Dit kan
worden
meegenomen in de
vorming van de
varianten

Vanuit NH00
meekijken met
Verkenning
(proof of
concept; input
voor prototype)

Overige opmerkingen/vragen
RES flevoland;
repowering
windmolenparken
(nu geen initiatief
voor meer wind,
wel meer zon)

opslag van energie
ook interessant; is
dit kansrijk? Of
converteren naar
een andere
energiebron

3 varianten
beoordelen op
ontwerpprincipes
NH00/ mini
energiebalans per
variant

sessie 1; ontwerpprincipes
doornemen (zaken die
zonde zijn om te laten
liggen)
sessie 2;
aansluitingsmethodes
doornemen
sessie 3; toetsing varianten
en verder uitwerken

3 december
12.00-14.00u
vervolgafspraak

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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EXPERTSESSIES DEEL 2 (MAART 2021)

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen

137/152

138/152

III - EXPERT INPUT

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Mark Waaijenberg – Nationaal park Nieuw Land
- Afweging OVP open venster/etalagegebied (goed rekening houden met open zicht, een van de
139/152
Bijlagen
Deel 2ruimtelijke
- Variantenperspectieven
Deel 3 - Uitwerking
ontwikkelingsvisie
Nieuw Land) vs bebost venster.
- Lastig om in te schatten wat de effecten voor ecologie zijn en welke impact dit heeft voor
planten en dieren.
- Hoe gaan jullie om met de verzorgingsplaats Lepelaar/Aalscholver? (ook binnen NP wordt
gesproken over landart. Al wordt er eerder gedacht aan de groene kathedraal dan aan
‘massieve’ zonopstellingen). Het zou goed zijn om hier nog verheldering over te geven.
- Hoe houden we ambities van verschillende partijen goed aangesloten? Bv Nationaal Park, SBB
en gemeente. Het is een nieuw samenwerkingsverband waar verschillende partijen soms
verschillende ideeën hebben. Voor ons belangrijk om dit aan te kaarten en mee te nemen.

EXPERTSESSIES DEEL 3 (MEI 2021)
ZON LANGS DE A6 – EXPERTSESSIE GROEP 1
maandag 31 mei 13.30-15.00u
Deelnemers
Yoran van Boheemen – Feddes/Olthof
Isabella Hol – Feddes/Olthof
Jan Timmerman - RWS
Yvonne van den Dungen – RWS
Mark Waaijenberg – Nationaal Park Nieuw Land
Melanie Koning – provincie Flevoland
Nico Buskens – Alliander
Opmerkingen
Yvonne van den Dungen - RWS
- Check hoogte bomen in profielen (n.a.v. het profiel in de bocht Lelystad)
Mark Waaijenberg – Nationaal park Nieuw Land
- Afweging OVP open venster/etalagegebied (goed rekening houden met open zicht, een van de
ruimtelijke perspectieven ontwikkelingsvisie Nieuw Land) vs bebost venster.
- Lastig om in te schatten wat de effecten voor ecologie zijn en welke impact dit heeft voor
planten en dieren.
- Hoe gaan jullie om met de verzorgingsplaats Lepelaar/Aalscholver? (ook binnen NP wordt
gesproken over landart. Al wordt er eerder gedacht aan de groene kathedraal dan aan
‘massieve’ zonopstellingen). Het zou goed zijn om hier nog verheldering over te geven.
- Hoe houden we ambities van verschillende partijen goed aangesloten? Bv Nationaal Park, SBB
en gemeente. Het is een nieuw samenwerkingsverband waar verschillende partijen soms
verschillende ideeën hebben. Voor ons belangrijk om dit aan te kaarten en mee te nemen.
Melanie Koning – provincie Flevoland
- Denk aan hoe je de landart aanbesteed, een ontwikkelaar of een kunstenaar/ of een
samenwerking tussen beiden? De uiting zal compleet verschillen zijn. Neem dit mee in het
project. (> reactie Jan; bij kunstvormen betalen gemeentes/provincies vaak mee aan draagvlak
en financiering)
- Waarom een oplopende constructie in de bocht ivp een golvend veld? Deze constructie kan
ook een heel groteske arena creëren. In de bocht gaat de opstelling 1x omhoog en blijft het
continue hetzelfde, is het niet spannender (in de trant van golvend lint) om meer variatie op te
zoeken in de golving? Op deze manier gaat het iets meer leven en blijft het minder statisch.
Wellicht is het interessant om ook in de lengte-richting te variëren in hoogte/golven, dus niet
enkel in dwarsrichting op de weg.

Melanie Koning – provincie Flevoland
- Denk aan hoe je de landart aanbesteed, een ontwikkelaar of een kunstenaar/ of een
samenwerking tussen beiden? De uiting zal compleet verschillen zijn. Neem dit mee in het
project. (> reactie Jan; bij kunstvormen betalen gemeentes/provincies vaak mee aan draagvlak
en financiering)
- Waarom een oplopende constructie in de bocht ivp een golvend veld? Deze constructie kan
ook een heel groteske arena creëren. In de bocht gaat de opstelling 1x omhoog en blijft het
continue hetzelfde, is het niet spannender (in de trant van golvend lint) om meer variatie op te
zoeken in de golving? Op deze manier gaat het iets meer leven en blijft het minder statisch.
Wellicht is het interessant om ook in de lengte-richting te variëren in hoogte/golven, dus niet
enkel in dwarsrichting op de weg.
- De kernkwaliteit ‘zo min mogelijk wegmeubilair/toevoegen van wegmeubilair’ laten jullie dus
vallen in de middenberm? (> reactie Yoran; in delen van de weg vervalt deze regel om ervoor te
zorgen dat de nieuwe kwaliteit zon een kans krijgt).
- Ik mis de integratie van het plan van de landschapsplan wegverbreding A6 met deze
verkenning zon langs de A6. Er is hier bv beplanting voorgesteld om de verbreding in te passen.
(> reactie Yvonne; hierna komt de integratieslag/ rekening houden met elkaar).

- Zou je niet moeten werken met een integrale bouwdoos waar panelen een plek krijgen naast
andere landschappelijke kwaliteiten.
Nico Buskens – Alliander
- Zorg voor een goede bereikbaarheid van de panelen als het gaat over beheer.
- Afstanden in de lengte zijn efficiënter wanneer ze zijn opgeknipt in kleinere lengtes ipv een
lange lijn.
- Laat de oriëntaties op kaart zien + berekening met de opwek die het genereert
- stem landart af op de karakteristiek van het gebied (edelhert, vogel etc.) en waarbij elk
deelgebied op zichzelf staat met eigen kwaliteiten.
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ZON LANGS DE A6 – EXPERTSESSIE GROEP 2
dinsdag 1 juni - 13.30-15.00u
Deelnemers
Yoran van Boheemen – Feddes/Olthof
Nino Wijma – Feddes/Olthof
Yvonne van den Dungen – RWS
(Jan Timmerman – RWS)
Ronald van Heerde – RWS beheer Almere/Flevoland
Jan Willem de Jager - RWS
Lesley Pluim – RWS adviseur verkeersveiligheid
Rin van Keulen – Projectmanager Lelystad
Opmerkingen
Jan Willem de Jager – RWS
- Wordt het ruimtelijk niet mooier voorgesteld dan dat het er daadwerkelijk uit komt
te zien? -> visualiseren in modellen en verschillende standpunten
- Zoeken naar de balans tussen maximaliseren en optimaliseren
- Bocht na aansluiting 11 te veel gemaximaliseerd (twee rijen), net als rijen aan de
buitenkant vd sloten bij het OVP venster
- Twee rijen in de bocht na aansluiting 11 mogelijk in obstakelvrije zone en conflict met
beheer en onderhoud van de sloot
- Golvend lint moet subtiel zijn i.v.m. de veiligheid vd weg
-

Goed: compartimenteren vd weg; toepassen van verschillende hoeken

Ronald van Heerde – RWS Almere/Flevoland
- Hoe wordt er onder en rondom te panelen beheerd? Vanaf het perceel van de boer
of vanaf het water wordt lastig?
- Schouwpad van minimaal 4 a 5 meter langs de watergangen voor beheer
- Bermen worden nu beheerd met een trekker van 4 meter breed met een maaibalk ->
ecologisch beheerd door ruimte te laten tussen maaien en ruimen
- (suggestie van JW de Jager: staanders onder de panelen meer naar het midden t.b.v.
het beheer)
- Bij de kwelsloten in de middenberm langs de OVP; worden beheerd met trekker
vanaf de taluds langs de wegen
- Reflectie van de panelen in bijv. de hoger opgaande bocht (vuilstort Geldermalsen;
zonnepanelen niet haaks op de weg i.v.m. verblinding)
- Bos (populieren) in de bocht van Lelystad moeten beheerd worden
- Hekwerk rondom zonnepanelen (op specifieke plekken?)
Lesley Pluim - RWS adviseur verkeersveiligheid
- Goed om de zonnepanelen in de middenberm laag te houden (effect van langs het

-

Zoeken naar de balans tussen maximaliseren en optimaliseren
Bocht na aansluiting 11 te veel gemaximaliseerd (twee rijen), net als rijen aan de
buitenkant vd sloten bij het OVP venster
Verkenning A6 zon Lelystad Dronten
Twee rijen in de bocht na aansluiting 11 mogelijk in obstakelvrije zone en conflict met
beheer en onderhoud van de sloot
Golvend lint moet subtiel zijn i.v.m. de veiligheid vd weg

-

Goed: compartimenteren vd weg; toepassen van verschillende hoeken

-

Ronald van Heerde – RWS Almere/Flevoland
- Hoe wordt er onder en rondom te panelen beheerd? Vanaf het perceel van de boer
of vanaf het water wordt lastig?
- Schouwpad van minimaal 4 a 5 meter langs de watergangen voor beheer
- Bermen worden nu beheerd met een trekker van 4 meter breed met een maaibalk ->
ecologisch beheerd door ruimte te laten tussen maaien en ruimen
- (suggestie van JW de Jager: staanders onder de panelen meer naar het midden t.b.v.
het beheer)
- Bij de kwelsloten in de middenberm langs de OVP; worden beheerd met trekker
vanaf de taluds langs de wegen
- Reflectie van de panelen in bijv. de hoger opgaande bocht (vuilstort Geldermalsen;
zonnepanelen niet haaks op de weg i.v.m. verblinding)
- Bos (populieren) in de bocht van Lelystad moeten beheerd worden
- Hekwerk rondom zonnepanelen (op specifieke plekken?)
Lesley Pluim - RWS adviseur verkeersveiligheid
- Goed om de zonnepanelen in de middenberm laag te houden (effect van langs het
water rijden)

-

Toevoegen van nieuwe geleiderails zorgt voor minder veiligheid door botsingsgevaar
en minder geschikte vluchtmogelijkheden

Rin van Keulen – projectmanager Lelystad
- Reflectie lastig punt in de bochten
- Waarom geen vlekken i.p.v. lint?
- Paddenstoel constructie of draaiende constructie? Lessenaar constructie?
- Maaibeheer watergangen
- Schapen onder panelen i.p.v. traditioneel maaibeheer
- Denk evt. aan calamiteitendoorgangen

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

ZON LANGS DE A6 – EXPERTSESSIE GROEP 3
donderdag 3 juni 9.30-11.00u
Deelnemers
Yoran van Boheemen – Feddes/Olthof
Isabella Hol – Feddes/Olthof
Jan Timmerman - RWS
Yvonne van den Dungen – RWS
Harma Horlings – SBB
Paul van Veen – adviseur ecologie RWS (voorheen Wim Schouten)
Antoinet Papendrecht – adviseur geluid RWS
Ronald van Heerde - RWS
Opmerkingen in de kern
- toevoegen van een hoofdstuk over beheerbaarheid (maaisel, breedte pad, ruimte bij sloten)
- toevoegen van een uitleg over ecologie/natuurtoets
- toevoegen van uitleg over de verhouding tussen deze verkenning en de wegverbreding A6
- Nog scherper krijgen welke keuzes er zijn gemaakt om te komen tot het synthesemodel
- Definitie etalage en venster OVP scherp krijgen
- Check zone 4 meter, moet dit niet 5 meter zijn? En de hoogte van geleiderail naar 75 cm.
- nadenken over profiel 1 (panelen tussen weg en sloot beheerstechnisch lastig), en profiel 12
(panelen tussen weg en sloot in de bocht, beheerstechnisch lastig)
- populieren in de bocht van Lelystad zijn net aangeplant, hoe ga je daarmee om en hoe verklaar
je dat deze misschien worden verwijderd?
- Breng goed in beeld wat er precies zou gaan veranderen in relatie tot de huidige plannen/
huidig beeld?
- Laat duidelijk zien welke opmerkingen er gegeven zijn door de experts en hoe wij hiermee zijn
omgegaan.
Opmerkingen
Yvonne van den Dungen – RWS
- Er zit continue beweging en interactie tussen project wegverbreding en verkenning zon. Het
wordt steeds concreter. Kwa proces is het goed op de rails en afgestemd, inhoudelijk moet dit
ook gebeuren en moet er meer afstemming zijn. Het werd breed ingestoken en nu is het de
bedoeling dat het steeds meer convergeert naar een concreter plan.
Harma Horlings – SBB
- Toevoegen van een hoofdstuk over beheer?
- Etalagebied OVP, definitie etalage en venster even scherp krijgen. Wat is het venster en wat is
de etalage? @ kaartje Harma Horlings
- Liefst zo sober en open mogelijk wegbeeld bij OVP dus liefst geen geleiderail. Tegelijkertijd
moet er verder worden gekeken naar de grote energie-opgave. Panelen in de middenberm is in
die zin wel aanvaardbaar.
- Bomen kappen voor zonnepanelen is lastig uit te leggen. De compensatievraag is best lastig
toe te passen in de realiteit.
- Ecologie bij knooppunten werken als verbinding voor kleine zoogdieren (kevers etc.) dus
wellicht levert dit problemen op wanneer ze wijken voor panelen. Dit moet getoetst worden.
- Zoek naar kansen en ruimtelijke verbeteringen. Gecharmeerd door de oplossing bij Haje voor
een kunstopstelling. Hoe mooi zou het zijn als je de panelen kan combineren met bv een
verbindingsbrug over de brug. Perfecte plek voor dwarsverbinding/recreatieve verbinding,
verzorgingsplaats als poort voor het Nationaal Nieuw Land. (dit kunnen we mis niet voorstellen
maar benoem het wel als kans!). Teken deze plek ook anders op de synthesekaart zodat het
duidelijker wordt dat dit als ‘poort’ kan dienen.
- Voor de buitenwereld is het erg lastig om te zien hoe er vanuit RWS twee grote projecten rond
de A6 naar buiten gaan komen, dit moet echt beter worden gecommuniceerd.
Paul van Veen – adviseur ecologie RWS
- Als practicus lastig om het verhaal te vertalen naar de werkelijkheid.
- Geleiderail 75cm hoog, niet 1m

- Zoek
naar2kansen
en ruimtelijke verbeteringen.
Gecharmeerd door de Bijlagen
oplossing bij Haje voor
Deel
- Varianten
Deel 3 - Uitwerking
een kunstopstelling. Hoe mooi zou het zijn als je de panelen kan combineren met bv een
verbindingsbrug over de brug. Perfecte plek voor dwarsverbinding/recreatieve verbinding,
verzorgingsplaats als poort voor het Nationaal Nieuw Land. (dit kunnen we mis niet voorstellen
maar benoem het wel als kans!). Teken deze plek ook anders op de synthesekaart zodat het
duidelijker wordt dat dit als ‘poort’ kan dienen.
- Voor de buitenwereld is het erg lastig om te zien hoe er vanuit RWS twee grote projecten rond
de A6 naar buiten gaan komen, dit moet echt beter worden gecommuniceerd.
Paul van Veen – adviseur ecologie RWS
- Als practicus lastig om het verhaal te vertalen naar de werkelijkheid.
- Geleiderail 75cm hoog, niet 1m
- Het blijft onduidelijk hoe het zit met de hoogte, ga uit van de laagstgelegen rijstrook (vaak het
meest rechts gelegen). Ga uit van deze laagstgelegen strook.
- Uitgangspunten vanuit beheer/onderhoud die niet of nauwelijks gehonoreerd worden. Beheer
vanuit RWS is erop gebaseerd dat het vanuit hun eigen bermzone bereikt kan worden.
- Wie draagt zorg voor het beheer van de zonnevelden. Als RWS dit gaat doen heb ik daar mijn
bedenkingen bij. Hoe gaan we bv het maaisel afvoeren (denk aan maairegime)?
- Vanuit landschappelijk oogpunt snap ik dat je de panelen in de bocht van Lelystad omhoog laat
lopen, maar wil een ontwikkelaar dit ook en is het realistisch (zeker omdat het enorm de hoogte
ingaat).
- p.87 profiel 1 , tussen weg en sloot is nu ook gevuld met panelen, op deze manier is het geen
mogelijkheid om de sloot te kunnen onderhouden, moet je ze hier wel plaatsen?
- profiel 12 (bocht lelystad noord), wederom lastig te beheren ivm beheer van de sloot.
- Er wordt nu een zone van 4m (inclusief geleiderail) aangehouden, terwijl de huidige
beheerpaden 5m breed zijn en daar wordt nu in het beheer rekening mee gehouden. Past dit
kostentechnisch en is het praktisch mogelijk?
- Weg staat bekend om het aantal slachtoffers bij kerkuilen. Komen er nog meer slachtoffers
wanneer er panelen in de middenberm worden geplaatst? Dit moet na deze verkenning nader
worden onderzocht! Natuurtoets?
- Denk aan bereikbaarheid van panelen in de middenberm, hoe doe je dit verkeersveilig?
- Noem de discutabele waarden nadrukkelijk; maaisel, beheer, natuurtoets etc.
- Vanuit RWS lopen er twee projecten; de verbreding en de landschapsvisie. Wat doen we met
de bomen die gecompenseerd moeten worden? Dit moet genuanceerder besproken worden.
Deze documenten moeten natuurlijk bij elkaar komen. (wellicht hier ook een stukje aan wijden in
ons rapport?)
Antoinet Papendrecht – adviseur geluid RWS
- Waar liggen de geluidsgevoeligheden in de omgeving? Bij Lelystad zijn bv een aantal kernen
waar veel geluidsklachten naar voren komen.
- Zachte bodem absorbeert geluid en een harde bodem reflecteert geluid en kan een
versterkend effect hebben.
- Bij de verbreding (tussen aansluiting 8-10) A6 zitten weinig bebouwde kernen waardoor de
overlast hier waarschijnlijk beperkt zullen zijn.
- Bij de bocht Lelystad kan het wellicht voor overlast zorgen bij de aangrenzende bebouwing.
Vanuit geluid doet dit wel wat. Het zal nog moeten worden bewezen hoe het geluidstechnisch
werkt en of het versterkend werkt? Wellicht moet hier ook worden ingezet op een
geluidswerende wand achter de panelenconstructie. Er is echter weinig budget voor een

geluidsscherm. Er wordt echter ook verwacht dat het wellicht geluid reducerend kan werken
door de boogconstructie.
- Is de bochtconstructie Lelystad ook kostentechnisch mogelijk? Hoe diep wordt dit gefundeerd
etc. Visueel vind ik dit wel erg aantrekkelijk. Dit moet eens worden berekend in een
businesscase door een exploitant.
- Is er voldoende rekening gehouden met de toekomstige verbreding (check)
- Let op de groene aanplant die wordt voorgesteld bij de wegverbreding.
- Opmerkingen in de bijlage; hier wordt bv lichtreflectie genoemd. Dit is een belangrijk element,
met name bij de knooppunten moet dit bekeken worden (gevoeligheidsanalyse).
- WPL, GVO, meekijken hoe dit geluidstechnisch kan worden gemeten.
Ronald van Heerde - RWS
- populieren in de bocht en langs Lelystad zijn gekapt en opnieuw aangeplant in 2019 (in rijen
van 3 of 4)
-
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IV - PARTICIPATIE INPUT

PARTICIPATIE AVOND 1 (DECEMBER 2020)
Wat zijn uw ideeën, meningen? Welke kansen en welke beperkingen ziet u?
Omwonenden
Kansen...

Energie gerelateerd

Ideeën...

Kansen...

Ideeën...

Bedreigingen...

Meningen...

Bedreiding openjeid
landschap/cultuurhistori
sch aspect van het
rivierduingebied

Dijkvak Dronten
lijkt uitermate
geschikt

Bedreigingen...

Meningen...
Blauwe lint van oost
west panelen als
een golvende lijn
langs de weg.
Water weg natuur
horizon etc

bedrukte PV
panelen met icoon
plaatjes

ENGIE heeft
eigen netwerk
aansluiting die
vanaf 2023 over
de A6 loopt. ook
concollegas
standaad frames
kunnen zich
12 x 5 tegen
over elkaar als
een ritssluiting
langs de weg
koppeling aan
windplannen
Flevoland, zowel in
Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland

locaties afhankelijk laten
zijn van aansluiting

Laadinfrastructuur
op parkeerplaatsen

Natuurorganisaties
Kansen...

Vraag en aanbod
van energie bij
elkaar brengen
(Rolf)

Ontbreken van
netcapaciteit en energie
infrastructuur (Rolf)
eigenaarschap,
participatie

Ideeën...

Anders
Kansen...

Ideeën...

Bedreigingen...

Meningen...

Combineren
van projecten
ivm energie
infrastructuur
(Rolf)
voldoen aan
energie akkoord

ecologische
stimulansen
ontwikkelen

Bedreigingen...

Meningen...

artistieke
uitingen op
de
zonnepalene

Versplintering van
zonneprojecten langs
de A6

Uitbreiding
onderstation
Lelystad en bouw
Flevopolder
Midden (Rolf)

afleiding in
verkeersgedrag

veiligheid toetsen

Automobilisten
Kansen...

Toelichting:
Ideeën...

1. Op dit bord kunt u uw ideeen, meningen, gesignaleerde
kansen en bedreigingen achterlaten.
2. Bepaal hiervoor welke rol u heeft; Bent u een automobilist die
gebruik maakt van de A6, bent u een omwonende, denkt u mee
namens een natuurorganisatie of denkt u energie gerelateerd
mee? Gebruik de kleur post-its van deze rol.

Bedreigingen...

Meningen...

3. Wilt u een idee, mening, kans of bedreiging 'opplakken'?
4. Kopieer de juiste post-it (d.m.v. Ctrl+C - Ctrl+V).
5. Plaats de post-it bij de specifieke plek waar de opmerking voor
geldt.
6. Typ in de post-it uw opmerking.
N.t.b. Zoom gemakkelijk in en uit door te scrollen.

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking
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Bijlagen

Wat zijn uw ideeën, meningen? Welke kansen en welke beperkingen ziet u?
Omwonenden
Kansen...

Energie gerelateerd

Ideeën...

Zon onder windmolenpark in
IJsselmeer

Bedreigingen...

Meningen...

koppeling van
energieproductie
aan
netinfrastructuur
knooppunt 380
KV

zon onder
hoogspanningskabels;
hier is Tennet geen
voorstander van i.v.m.
onderhoud en laten
zakken van
hoogspanningskabels

Kansen...

Ideeën...

Bedreigingen...

Meningen...

landschapskunst
werk nieuwe
energie

afstemmen met
de plannen voor
dijkversterking,
integrale
plannen.
deelname
gebiedstafels?

Landschapskunstwerk is
lastig financierbaar met
verlaagde SDE Wel
voorstander, maar
sponsoring/participatie
vereist

Floating
zonnepark
Ketelmeer

Biodiversiteit in kruidenrijk en
bloemrijke vegetatie kan
gestimuleerd worden door
hoge opstellingen toe te
staan

ik zou graag de liggende wiek weer in
gebruik zien met hoeveel energie er op dat
moment is opgewekt ten opzichte van het
dagverbruik.

zon in middenberm;
Toegang tot
middenberm met
separate parkeerplek;
voor onderhoud
.Vangrail moet
aanwezig zin.

binnenbochten
van taluds
inzetten voor
zon.
koppeling met WUR
onderzoekslocatie
nieuwe energie
(waterstof opslag)

Geen PV in de weg
verwerken. De werking
is niet bewezen en zeer
fragiel. Onderhoud
vergt wegafzetting

Natuurorganisaties
Kansen...

geluidswal
inzetten voor
zonnepanelen. is
nu een lelijke
betonnen wand.

Ideeën...

Vloeiende vormen
maken het mogelijk
om de installatie
meer op te laten
gaan in de
omgeving

panelen onder hoogspanningsleidingen
extra blokkades
ecologiesche
verbindingen

Bedreigingen...

Meningen...

stuw,
geen
gemaal

zonnepanelen
onder
hoogspanningslei
dingen

Koppeling
biodiversiteit

Blokkade uitzicht door
PV installatie

Revitaliseringspla
ats
gecombineerd
met artistieke
vormen en laad
en energieopslag

RWS heeft een
visie voor de A6
opgesteld,
kortgeleden. Heeft
mogelijk relevante
informatie

kijk wat het plaatsen van
zonne energie aan extra
maatrgelen betekent:
plaatsen geleiderrails?
kabels en leidingen,
transformatorhuisjes? wat
betekent dit voor jet
lnadschapsbeeld of
wegbeeld

stroom opwekken en
mogelijkheid om aan
pompstations te
leveren voor
mobiliteitsector. (vr

Anders
Kansen...

Ideeën...

Bedreigingen...

Meningen...

Goede inpassing / specifieke plek
voor de zonnepannelen. Zodat niet
alle zonnepannelen naast elkaar
liggen. Zoals bijvoorbeeld afslag
Lelystad Noord. Daarnaast
belangrijk om rekening te houden
met natuur en schittering.

Pockets
knoppunten
opvullen met
zonnepanelen

Zonnepark
tussen/langs
landingsbanen,
zoals bij Eelde

Opstellingen zoveel
mogelijk Oost-West

uitdaging: kwaliteit van
A6 als visitekaartje
overeind houden of
versterken met
zonnepanelen

kennen jullie het rapport van
het Oversticht waarin zij
aangeven hoe bomen en
zonnepanelen
gecombineerd kunnen
worden en met welke
afwegingen?

Automobilisten
Kansen...

Ideeën...

Toelichting:
1. Op dit bord kunt u uw ideeen, meningen, gesignaleerde
kansen en bedreigingen achterlaten.
2. Bepaal hiervoor welke rol u heeft; Bent u een automobilist die
gebruik maakt van de A6, bent u een omwonende, denkt u mee
namens een natuurorganisatie of denkt u energie gerelateerd
mee? Gebruik de kleur post-its van deze rol.

Bedreigingen...

Meningen...

3. Wilt u een idee, mening, kans of bedreiging 'opplakken'?
4. Kopieer de juiste post-it (d.m.v. Ctrl+C - Ctrl+V).
5. Plaats de post-it bij de specifieke plek waar de opmerking voor
geldt.
6. Typ in de post-it uw opmerking.
N.t.b. Zoom gemakkelijk in en uit door te scrollen.
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IV - PARTICIPATIE INPUT

PARTICIPATIE AVOND 1 (DECEMBER 2020)

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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IV - PARTICIPATIE INPUT

PARTICIPATIE AVOND 2 (MAART 2021)

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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IV - PARTICIPATIE INPUT

PARTICIPATIE AVOND 2 (MAART 2021)

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Leeswijzer

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - Ruimtelijke visie

Deel 2 - Varianten

Deel 3 - Uitwerking

Bijlagen
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