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Workshop 6 – Zon-op-land: een plus op natuur

Inleiding

Doel
Halen: inspiratie opdoen

Brengen: ervaringen en ideeën 

uitwisselen

Maken: wat kun ‘jij’ doen in 

jouw dorp?

18 februari 2023

Programma
• Inspiratie door verhaal expert(s)

• Inspiratie door ervaring uit een 
dorp

• Aan de slag

• Terugkoppeling 



Inhoud
1. Waarom een natuurinclusieve energietransitie?

2. Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen: energietuin Assen Zuid
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Maar hoe dan wel?

Passend bij de omgeving
Natuurinclusief
Samen met inwoners



Waarom is een natuurinclusieve energietransitie belangrijk?

Biodiversiteitscrisis

• Kaalslag in landelijk gebied

• Basiskwaliteit natuur moet 
omhoog

• Natuur is nu vooral een 
kostenpost

• Gebiedsgerichte / integrale 
aanpak nodig



Waarom is een natuurinclusieve energietransitie belangrijk?

Energietransitie als extra drukfactor?

Foto’s: Alex Schotman, WUR



Waarom is een natuurinclusieve energietransitie belangrijk`?

Actualiteit



Natuurinclusief =     Alle energieprojecten leveren een wezenlijke bijdrage aan de 

lokale natuurwaarden

1. Maatregelen ter versterking van de natuur

2. Natuur(waarde) toevoegen

Tijd voor een cultuuromslag!

Waarom is een natuurinclusieve energietransitie belangrijk?

De cultuuromslag

Een ‘plus op natuur’ als…:

Kostenpost →Meerwaarde

Sluitstuk → Uitgangspunt

Nice to have →Must have



De biodiversiteitsimpactladder

Waarom is een natuurinclusieve energietransitie belangrijk?

Ontleend aan:
rapport IUCN 2021

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-004-En.pdf


1. Geschikte locatie zoeken

2. Vooronderzoek doen

3. Participatief ontwerpen

4. Ecologische schade voorkomen

5. Plus op natuur zetten

6. Onderhoud, monitoring en het gebied

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen



1. Geschikte locatie zoeken: De Zonneladder

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen – locatie keuze



Energietuin Assen Zuid



Energietuin Assen Zuid



Energietuin Assen Zuid



Energietuin Assen Zuid



Energietuin Assen Zuid

• 19 hectare

• circa 57.000 zonnepanelen

• 21 megawatt aan duurzame stroom (genoeg 

voor meer dan 6.000 huishoudens)

• 7 kavels

• bijna 30 ecologische ingrepen

• 4.124 bomen en struiken 

• bijna 10 hectare kruidenrijk grasland

• Veel betrokken partijen: 

Thema’s:

• Voedsel

• Vogels

• Gezonde bodem

• Kleurrijk

• Bijen en vlinders

• Kikkers en amfibieën

Veel betrokken partijen: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Energiecoöperatie 
Duurzaam Assen, Bronnen VanOns, ENGIE, equans, profiNRG, WUR, Gemeente 
Assen, omwonenden, Tiny Houses initiatief.



2. Vooronderzoek doen naar natuurwaarden

• Flora en fauna

• Bodem en geologie

• Archeologie

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen



3. Participatief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen

Behoeften en wensen omgeving in beeld krijgen:

• ‘Bewoners’ / ‘plek’ / ‘verhaal’

• Co-creatie & afweging met andere belangen

• Op weg naar een ‘plus op natuur’

• Van uitgangspunten naar detailontwerp

• Ontwerpkeuzes

Co-creatie werkt alleen met:
• Helder verwachtingsmanagement
• Goede werkvormen & begeleiding
• Transparantie (geeft vertrouwen)
• Écht luisteren en verwerken
• Op tijd concreet worden



Natuurinclusief ontwerpen

Zonnewijzer biodiversiteit

Handreiking voor de aanleg en beheer van groen op zonnevelden

Provincie Drenthe

3. Participatief ontwerpen
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Natuurinclusief ontwerpen

Zonnewijzer biodiversiteit
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Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen

3. Participatief ontwerpen



4. Ecologische schade voorkomen

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen



Uitgangspunten

● aanplant vaste planten (grote en kleine bomen, struiken, houtige 
kruidachtigen)

● Focus op inheemse insecten zoals hommels, solitaire bijen, vlinders en 
andere insecten omdat die onderaan voedselketen staan en dus ook vogels 
en kleine zoogdieren ondersteunen. Maar vooral omdat insecten zo leuk zijn

● weinig onderhoud

● zo inpassen dat elementen ook na de looptijd van het zonnepark grotendeels 
kunnen blijven bestaan

● Drents inheems en waar mogelijk ook autochtoon

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen

5. Plus op natuur



Natuurinclusief ontwerpen

Voedseldragende bomen zoals walnoot, hazelaar, appel en andere soorten

5. Plus op natuur



Energietuin Assen Zuid

5. Plus op natuur zetten



Energietuin Assen Zuid

5. Plus op natuur zetten

Bloeiboog



Energietuin Assen Zuid

Amfibieënpoel

5. Plus op natuur



Energietuin Assen Zuid

Insectenhotels Takkenrillen

5. Plus op natuur



Energietuin Assen Zuid

Nestkasten

5. Plus op natuur



6. Onderhoud, monitoring en het gebied

• Ecologisch beheer

• Verschraling (in geval van landbouwgrond), inclusief afvoer maaisel

• Begrazing?

• Monitoring door WUR

Natuurinclusief ontwerpen in 6 stappen





De Natuur en Milieufederaties - Bibliotheek

➢ Loket energie en natuur:  Ben je op zoek naar de laatste inzichten of zoek je 
handelingsperspectief m.b.t. zonne- en windenergie met een plus voor de 
natuur? Het Loket energie en natuur helpt je op weg!

➢ Handreiking Natuur en Landschap in de RES: hoe komen we, op een 
gebiedsniveau, tot een volwaardige borging van de belangen natuur/landschap? 
Hoe werkt dat door in locatieafwegingen, spelregels voor inpassing, en andere 
afspraken?
➢ Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie: een overzicht van best practices

voor lokale overheden op 8 actuele thema’s.
➢ Podcast: Op de bres voor een groene RES → te beluisteren via iTunes of 

Spotify
➢ (In ontwikkeling) Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie

➢ Energietuinen Nederland: functiecombinatie in de praktijk. Energie + natuur + 
recreatie + educatie! 

➢ Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonneparken: hoe kom ik tot een 
natuurvriendelijk zonnepark? 

➢ De Constructieve Zonneladder: in 5 stappen naar helder en realistisch 
gemeentebeleid voor een goede inpassing van zonne-energie.

➢ https://nmfgroningen.nl/wp-content/uploads/sites/17/2021/05/Manifest-
Zonneparken-Noord-Nederland.pdf

➢ In de handreiking zonnewijzer biodiversiteit van de provincie Drenthe is 
uitgewerkt hoe biodiversiteit versterkt kan worden door maatregelen bij aanleg 
en beheer van zonneakkers

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/loket-energie-en-natuur/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/bekijk-hier-onze-toolbox-natuurinclusieve-energietransitie/
https://open.spotify.com/episode/0xpkAXCRcr52Ulzu6mLmL2?si=e3591bbb00de4ce5
https://www.energietuinen.nl/
https://www.nmu.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/190516-NMF-NM-Checklist-Natuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/01/De-constructieve-zonneladder_NMFs.pdf
https://nmfgroningen.nl/wp-content/uploads/sites/17/2021/05/Manifest-Zonneparken-Noord-Nederland.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/132293/zonnewijzer_biodiversiteit_-_handreiking_voor_de_aanleg_en_beheer_van_groen_op_zonnevelden.pdf


Workshop

Doel
• Maken: wat kun ‘jij’ doen in/met jouw dorp?

Workshop 6 – Zon-op-land: een plus op natuur

18 februari 2023

Workshop 6 – Zon-op-land: een plus op natuur



Workshop 6 – Zon-op-land: een plus op natuur



Terugkoppeling

Doel
• Brengen: Wat heeft de sessie je gebracht?

• Oogst: Wat ben ‘jij’ van plan te gaan doen?

18 februari 2023

Workshop 6 – Zon-op-land: een plus op natuur



Dank voor uw aandacht!

Contact: Remco Mur (r.mur@nmfdrenthe.nl)

mailto:r.mur@nmfdrenthe.nl

