IMBYP In My Backyard Please
Projectrapportage
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Leeswijzer
Voor u ligt de projectrapportage van het IMBYP project. In dit project doen we verslag van de
bevinding die zijn opgedaan in het TKI project In My BackYard Please.
In hoofdstuk 1 (p. 3) bespreken we de projectopzet, de lokale context van de case waaraan het
project is opgehangen en de Corona-pandemie context waarin het project is uitgevoerd.
In hoofdstuk 2 (p. 8) gaan we in op de verschillende onderdelen van het project, de uitvoering ervan
en de geleerde lessen en adviezen.
In hoofdstuk 3 ( p. 19) komen we terug op de hoofdvraag en reflecteren we op de uitkomsten van
het onderzoek.
In de bijlagen (p. 24) is een overzicht gegeven van de project KPI’s, van de oorspronkelijke en
uiteindelijke deliverables en zijn een aantal deliverables verzameld Bijlage 2 is een separaat
bijgevoegd rapport

Project financiering: Dit project is mede gefinancierd door TKI-Energie uit de Toeslag voor
Topconsortia van Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Summary
In the IMBYP (In My Back Yard, Please) project TNO, DIG, TSVisuals and WUR cooperated in running
a research project centred around the question: ‘How can the design/development of a solar park
be shaped in a way which will encourage the local population to welcome the presence of the solar
park?’. The methodology chosen centred around involving stakeholders in the design of the solar
park and the exploration of the role of a mock-up of the possible installation in the process. The
project involved working in an actual case using action research. The site that was chosen was the
village of Nauerna in North Holland in The Netherlands. There, a group of inhabitants was willing to
participate in our experiment. In several co-creation rounds a site near the village was selected and a
design was developed for that site. The research was conducted during the Coronavirus pandemic
which complicated and slowed down the research-process. In the end a mock-up was designed for a
specific location built and subsequently we explored the site in the field with small groups of people
to get their opinion on what was shown to them. The results show that the mock-up helped them to
understand what was going to be built and allowed for critical reflection on choices that could be
made. Most people were happy about what they were seeing and indicated that their opinion was
positively influenced by seeing the mock-up.
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Hoofstuk 1 Introductie
Projectopzet
In het project hebben we een nieuwe manier om een PV-park te ontwikkelen onderzocht. De huidige
praktijk is dat ofwel gemeenten locaties aanwijzen die zij geschikt achten voor PV-parken, ofwel dat
projectontwikkelaars actief grondeigenaren benaderen voor de ontwikkeling van een PV-park
project. De projectontwikkelaars vragen vergunningen aan, verwerven de grond, regelen de
(rijks)subsidies en houden toezicht op de aanleg van het park inclusief de aansluiting op het net. De
bestaande PV-parken bestaan voornamelijk uit mono-facial PV-panelen georiënteerd in rijen naar
het zuiden, resulterend in velden met monotone blauwe verschijningen met als enig doel:
hernieuwbare elektriciteit opwekken tegen de laagste kosten. Deze vorm van ontwikkeling stuit op
maatschappelijke weerstand, zowel ten aanzien van de geringe betrokkenheid van de lokale
belanghebbenden in het proces als ook ten opzichte van de uiteindelijke vorm waarin de parken zich
in het landschap voordoen. Huidige strategieën voor de integratie van PV-parken in de omgeving en
het landschap zijn er momenteel op gericht om het de PV-parken aan het zicht te onttrekken door
middel van begroeiing zoals hagen.
Lokale stakeholders hebben echter in deze benadering vaak het gevoel voor een voldongen feit
gesteld te worden. Ze hebben geen tijd om zich aan te passen aan de ontwikkelingen noch om het
park aan te passen aan hun wensen, ideeën en dromen. Tegelijk missen ontwikkelaars van
zonneparken kansen voor het creëren van nieuwe waarden binnen en rond de PV-parken, omdat ze
niet in contact zijn met de lokale waarden. In een proces van onderzoek en ontwerp kan deze valkuil
worden vermeden en kunnen lokale belanghebbenden worden meegenomen in het proces, waarbij
hun belangen zich vertalen in het ontwerp. Zo neemt het PV-park niet langer alleen een stuk van het
landschap in beslag, maar wordt het integraal ontworpen in een landschap van lokale wensen,
verlangens en dromen.

Doelstellingen van het project
Het doel van dit project is om kennis te genereren over het ontwerpen en ontwikkelen van
grondgebonden PV-parken en wel specifiek om maatschappelijke acceptatie mogelijk te maken
tegen betaalbare kosten.
Centrale onderzoeksvraag van het project is:
Hoe verander je het ontwerp en het proces van standaard grondgebonden PV-parkontwikkeling naar
maatschappelijke acceptatie tegen betaalbare kosten?
Om dit te onderzoeken waren in het project een aantal stappen voorzien:
•
•
•
•

•

Stakeholder analyse
Co-creatie workshops
PV mock-up
Metingen en modeleringen van grondbelichting onder en naast PV mock-up ten behoeve
van vegetatie en bodemleven.( deze activiteit zijn in overleg met TKI-UE uitgevoegd in het
project AC-Yield en worden daar gerapporteerd)
Evaluatie over de balans tussen de ontwerpstappen

In het onderstaande worden deze stappen verder toegelicht.
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Analyse sociale waarden in het lokale landschap
Het eerste deel van het project is een rapport op basis van interviews met belanghebbenden onder
leiding van sociaal psychologen en ondersteund door ontwerpers en landschapsarchitecten. Dit
rapport legt de lokale dromen, wensen en verlangens vast met betrekking tot het lokale landschap,
niet beïnvloed door discussies over PV-parken. Het moet het schone canvas vormen waarop het
toekomstige werk kan voortbouwen. In de rapportage is vooral de relatie die mensen met hun
omgeving hebben uitgewerkt naar aanleiding van het Place Attachment Model van Scannel en
Gifford.

Co-creatie workshops
Op basis van de stakeholderanalyse leiden ontwerpers de voorbereiding en hosting co-creatie
workshopevenementen, ondersteund door de landschapsarchitecten en de andere partners. Door
interactie met de belanghebbenden zoals bewoners of lokale ondernemers, worden nieuwe locatiespecifieke ontwerpen gevormd die het PV-park integreren met andere gewenste functies zoals
recreatief, agrarisch, waterbeheer enz. Zonnemodules met geprinte patronen zijn een van de
ingrediënten voor deze ontwerpen. Vormen en patronen van en binnen het park zijn ook belangrijk.
De opgedane ontwerpen en ervaringen zullen worden gerapporteerd.

PV mock-up
Na de co-creatie workshop worden meerdere PV-parkinrichtingsopties verder ontwikkeld. Op basis
van modulaire componenten zal een deel van het park worden gesimuleerd in een mock-up om de
parkontwerpen te visualiseren die zijn ontwikkeld na de co-creatiefase. De mock-up zal op ware
grootte zijn (1:1), herbruikbaar en flexibel om te worden verplaatst of omgevormd en zal mogelijk
full colour bedrukte panelen van TS Visuals bevatten. De grootte en het ontwerp zullen
representatief zijn voor de esthetische weergave van het PV-park en om de dagelijkse en
seizoensgebonden bestralingsdynamiek zoals in het PV-park te simuleren. Afgezien van de evaluatie
van esthetiek, (oorspronkelijk bedacht in combinatie met PV-sensorisch onderzoek,) vormt deze
mock-up een flexibel onderzoeksinstrument dat kan worden gebruikt voor experimenten om het
parkontwerp te relateren aan gewasgroei en biodiversiteitsontwikkeling gekoppeld aan bifaciale
vermogensopbrengst.

Metingen en modelering van grondbelichtingen onder en naast PV mock [in overleg met TKI
uiteindelijk niet uitgevoerd]
PV-experts van TNO-SE zullen een set sensoren voorbereiden die zullen worden gemonteerd onder de
PV-mock-up die het mogelijk om de grondbelichting ten behoeve van vegetatie ontwikkeling te
meten over de dag en de periode van installatie. De informatie wordt op afstand verkregen door
middel van een datalogger en besturingseenheid. Het ontwerp van de PV mock-up en de dataset
worden ingevoerd in het BigEye-simulatiemodel van TNO voor bifacial opbrengstvoorspellingen. Dit
model berekening als een tussenstap de grondbelichting in tijdsstappen van 10 - 150 min en een
resolutie 10-100 cm.
4

Evaluatie over de balans tussen de ontwerpstappen
Zoals hierboven besproken is het essentieel om een methodiek te ontwikkelen om weloverwogen
keuzes te maken die leiden tot een optimale balans van de ontwerpkwaliteiten van esthetiek,
participatie, biodiversiteit, meervoudig landgebruik, stroomopbrengst en kosten voor een specifieke
locatie. Dit project wordt afgesloten met een rapportage over hoe de balans voor één specifieke
locatie is gevonden en formuleert een advies hoe het ontwerp- en ontwikkelproces van bestaand
PV-park kan worden aangepast om te komen tot een betere maatschappelijke acceptatie van
grondgebonden PV-parkontwerpen tegen betaalbare kosten.

Afwijkende uitvoering
Naar aanleiding van de Coronapandemie problematiek en de complexe sociaalmaatschappelijke
omstandigheden in het project zijn uiteindelijk een aantal stappen uitgebreid en andere stappen
achterwege gelaten. Door de complexiteit van co-creatie in tijden van Corona hebben we uiteindelijk
gekozen een deel van het budget, dat was bedacht voor de metingen van instraling, anders in te
zetten om het proces beter te faciliteren en steviger in te zetten op de mock-up. In bijlage 1 is een
figuur en tabel opgenomen die uitlegt hoe de oorspronkelijke deliverables zijn uitgewerkt in dit
voorstel.

Deelnemende partners onderzoeksconsortium
Het IMBYP-team bestaat uit een consortium verschillende partners die hun expertise inbrengen in
het project. IMBYP is een samenwerking van ECN-TNO, Wageningen University and Research (WUR),
Design Innovation Group (DIG) en TS Visuals. Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor
de projectresultaten.

Context
Selectiecriteria project casus
Voor de uitvoering en het testen van een nieuwe procesaanpak was een concrete project locatie
nodig. De locatie Nauerna is uit een aantal potentiële locaties geselecteerd op basis van de volgende
criteria:
Relevantie: Als voorbeeldproject, moet de locatie engszins representatief zijn voor het Nederlandse
landschap. Bij voorkeur geen kustgebied of eiland.
Totaal ontwerp: Op de betreffende locatie moet ruimte zijn om te ontwerpen op basis van input
vanuit de omgeving. Om zoveel mogelijk van het project te kunnen leren zoeken we naar een project
waarin het volledige ontwerptraject rondom een zonnepark aan bod kan komen.
Beleefbaarheid: De locatie moet op een plek liggen waar af en toe passanten langskomen. Dat sluit
plekken uit die volkomen verloren liggen in het landschap en waar niemand komt. Bij voorkeur
zoeken we een plek waar zowel aanwonenden als passanten zijn.
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Verwachte weerstand: Het moet gaan om een locatie waar niet iedereen staat te springen om een
PV-park. Enige wrijving geeft glans aan het project. Aan de andere kant moet er wel bereidheid zijn
om mee te werken aan het PV-park; als alle hakken in het zand staan, is het te laat.
Vroege fase: Het moet een beginnend PV-initiatief zijn. Omdat we bij voorkeur de wensen en
verlangens van bewoners willen inventariseren nog voor er sprake is van een concreet PV-park.
Ontwerpruimte: Er kan nog geen ontwerp liggen voor een PV-park, in het proces moet ruimte zijn
om vanaf de locatiekeuze tot het type opstelling en type paneel, en andere ambities en functie(s)
een plek te geven.
Meewerkende initiatiefnemer: De initiatiefnemer moet bereid zijn om mee te gaan in het proces, ze
moet tijd in het proces willen steken en willen leren van het project. De initiatiefnemer is bereid de
consequenties van het bevragen van de omgeving mee te nemen in de planontwikkeling.
Type initiatiefnemer: Het zou interessant zijn om te kijken naar het type initiatiefnemer. Is het een
overheid, een ontwikkelaar, een particulier?
* Om enige manoeuvreerruimte op de locatie zelf te hebben is het fijn als het niet een heel kaal
open landschap is; liever een halfopen landschap van de zandgronden, want anders zijn de
mogelijkheden voor inpassing en de ontwikkeling van ecologische waarden beperkt (zie ook
beleefbaarheid)
Een groslijst met mogelijke projecten is afgewogen volgens de bovenstaande criteria. Uiteindelijk
kwamen we in contact met de belangengroep Nauerna (BGN) die interesse had om met ons samen
de uitdaging van de ontwikkeling van een zonnepark met een grote mate van inspraak aan te gaan.
Aan het laatste criterium* is daarmee niet voldaan.

Casus Nauerna
In Nauerna is er sprake van een complexe situatie. Het kleine dorp in de Zaanstreek is in de loop van
de tijd omringd door ontwikkelingen van de moderne tijd. Nadat in een van de IJ-polders een kleine
afvalstort was gemaakt op enige afstand ten westen van het dorp groeide deze in de loop van de tijd
uit tot een enorme afvalberg. Aan de oostzijde werd na de aanleg van een groot detentie-complex,
een nieuw deel van de IJ-polders opgespoten en gereed gemaakt voor bebouwing met
bedrijfspanden. De maximale bebouwingshoogte is in verschillende stappen opgevoerd tot aan 30
meter op vrij geringe afstand van de bebouwing van Nauerna.
In 2006 ontstond er een serieus juridisch conflict tussen bewoners en bestuurlijke partijen in de
omgeving. Op de website van Nauerna vinden we de volgende tekst:
“Naast de buurtschap Nauerna ligt sinds begin jaren tachtig een vuilstort die beheerd wordt door
Afvalzorg. De bewoners werd toentertijd beloofd dat deze vuilstort slechts een tijdelijk karakter zou
hebben en dat er daarna een groot natuur- en recreatiegebied voor in de plaats zou komen.
Najaar 2006 werden de omwonenden onaangenaam verrast met het plan tot alweer een uitbreiding, nu met
3,7 miljoen m³, naar een hoogte van 50 meter. Daarbij kwam, dat er geen zicht meer was op het beloofde grote
park van 74 ha. De bewoners van Nauerna waren zeer teleurgesteld in Afvalzorg, de gemeente Zaanstad en de
provincie Noord-Holland die zich niet aan de afspraak hadden gehouden. Zij hebben zich hierbij niet neergelegd
en zijn de strijd aangegaan, eerst met de gemeente Zaanstad, die de vrijstelling had gegeven en vervolgens met
de provincie Noord-Holland, die de milieuvergunning voor de uitbreiding had verleend. Bij zowel de
arrondissements-rechtbank te Haarlem (voorbereidingsbesluit en vrijstellingsbesluit) als de Raad van State
(vrijstellingsbesluit en milieuvergunning) hadden zij succes. De besluiten tot de uitbreiding zijn vernietigd. ........
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Uiteindelijk kwam eind 2011 vanuit de gemeenteraad van Zaanstad de roep om in overleg een oplossing te
zoeken. Zaanstad, Afvalzorg, Noord-Holland en Amsterdam gingen samen met de bewoners in een mediation
bekijken of er een gezamenlijke oplossing voor het conflict bedacht kon worden. Deze mediation is gestart
medio 2012. Uiteindelijk heeft de mediation na een intensief traject geleid tot een overeenkomst die op 4 juni
2013 door alle partijen werd getekend. De voortgang van de afspraken die hierin zijn opgenomen worden op
deze website behandeld. Deze overeenkomst sluit een periode van bijna 7 jaar af waarin partijen, op initiatief
van Belangengroep Nauerna (BGN), in gerechtelijke procedures tegenover elkaar stonden. In de overeenkomst
is opgenomen dat de uitbreiding voor een deel toch wordt gerealiseerd, maar met een veel omvangrijkere
compensatie en afspraken over onderzoek naar en bewaking van de veiligheid.”
(http://www.nauerna.nl/index.php/historie)
voor meer informatie zie ook https://www.afvalzorg.nl/content/uploads/2016/07/persbericht-Nauerna4jun2013.docx.pdf

In de periode na de mediation bleek dat er bij de BGN een hoeveelheid geld overbleef waarvoor een
bestemming moest worden gevonden, die bijdroeg aan het welbevinden van alle bewoners van
Nauerna. Een brainstormgroep van bewoners kwam op het idee om het geld te investeren in een
project van hernieuwbare energie, waarbij een accent zou mogen worden gezocht in een meer
artistieke benadering. Op het eerste gezicht leek dit een goede match met de ambitie die vanuit het
IMBYP project waren geformuleerd. De complexiteit van de verhoudingen tussen de partijen in dit
gebied en de nog lopende andere verwikkelingen van de partijen, buiten de ontwikkeling van het PVpark om, zijn wel van sterke invloed geweest op het verloop en de resultaten van het project.

Corona-pandemie-context
Aan het einde van 2019 drongen de eerste berichten vanuit China door dat een nieuw virus vele
ziekte- en sterfgevallen veroorzaakte. In het voorjaar van 2020 toen het IMBYP project gestart was,
bleek het Corona virus een wereldwijde pandemie te veroorzaken, die sterk van invloed is geweest
op de looptijd en uitvoering van het onderzoeksproject. Daar waar veel contact met bewoners en
ander stakeholders was voorzien, moesten we opeens omgaan met een lockdown en overschakelen
op digitale middelen om contact te houden met belanghebbenden. Tenminste een van de interactief
bedoelde sessies is daarmee van karakter veranderd naar een reactieve sessie. Dit heeft geleid tot
nieuwe leerpunten, die geen deel uitmaakten van de oorspronkelijke onderzoeksopzet. Pas aan het
eind van het traject in de zomer van 2021 werd interactief werk met bewoners weer mogelijk en zijn
we met kleine groepen mensen buiten in gesprek gegaan aan de hand van de mock-up.
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Hoofdstuk 2 Projectevaluatie van de verschillende onderdelen
Inleiding
Deze projectevaluatie is gedaan per feitelijke uitgevoerde stap in het proces van onderzoek. Daarbij
zijn de volgende 8 stappen aangehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Behavioural Stocktaking (Place Attachment Model) — TNO in de lead
Landschapsonderzoek — WUR in de lead
Co-creatiesessies (incl. scenario’s) — DIG in de lead
Ontwerpsessies — DIG & WUR in de lead
Co-creatiesessie werd Validatiesessie — DIG in de lead
Mock-up ontwikkeling (staalkaart) — TNO/TS Visuals in de lead
Mock-up ontwerpsessies werd: Mock-up feedback — WUR in de lead
Overdacht naar de bewoners - All

----------------------------------------------------------------------

1) Behavioural Stocktaking (Place Attachment Model) — TNO in de lead
Doel:
•
•
•
•

Bewoners en ondernemers betrekken bij project
Inzicht krijgen in band van bewoners met het gebied
Aanknopingspunten achterhalen voor ontwerp
Nulmeting doen van weerstandsniveau

Resultaat:
Gedurende een aantal dagen zijn in duo’s van onderzoekers interviews afgenomen met 14 bewoners
en 5 lokale ondernemers. De resultaten zijn geanonimiseerd en geanalyseerd naar algemene
informatie over de inwoners van Nauerna en hun binding met het lokale landschap. Door het
gebruik van het Place Attachment Model hebben we daarbij zowel informatie over de binding met
het fysieke alsook de binding met het sociale landschap opgehaald. In bijlage 2 is de rapportage
bijgevoegd.
•
•
•

Inzicht in historie, historische problematiek en lokale gevoeligheden
Inzicht in belangrijke waarden locatie (natuur, water, rust)
Bovenstaande hielp bij het narratief vormgeven
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Evaluatie:
Interviews:
-- Significante tijdsinvestering
+ De toegevoegde waarde van Place-Attachment Model zat hem met name in het opstellen de
interviewguide. Daarnaast maakt het onderscheid en geeft het inzicht in de binding met enerzijds de
fysieke omgeving en anderzijds de sociale omgeving.
+ Het was erg waardevol dat bewoners georganiseerd waren in een belangenvereniging, met één
aanspreekpunt (Ewald) die informatie ook efficiënt en effectief naar bewoners kon communiceren.
Visueel overzicht gebiedsbeleving:
-- Significante tijdsinvestering
-- Beperkt nut (alleen ter inzage tijdens de co-creatie sessies; zie kaart D3.1 Verhalen van Nauerna
bijlage 4)
+ Herkenning van wat gezegd is, erkenning “er is naar mij geluisterd”
Advies:
•

•

•
•

Organiseer kennismakingsbijeenkomsten waarin je inzichten ophaalt over de lokale waarden
in plaats van interviews. Gebruik voor de vragen tijdens deze bijeenkomst bijvoorbeeld het
PlaceAttachment Model.
Ga bij het begin van het proces op zoek naar een centraal aanspreekpunt voor alle bewoners
of organiseer dit als het er niet is. Een centraal aanspeekpunt fungeert als een
procesversneller en –verbeteraar en helpt om snel de juiste mensen te vinden en inzicht te
krijgen in het gebied.
Geef de resultaten terug in een meeting waardoor duidelijk is dat er naar de bewoners is
geluisterd nog voor het project van start gaat.
Een kaart van het gebied is een goed middel om tijdens bijeenkomsten verder te vullen met
‘ontastbare’ gebiedsinformatie, met name emotionele hechting. Hiermee krijgen de
emotionele waarden van het gebied die gedeeld worden direct letterlijk een plekje.

----------------------------------------------------------------------

2) Landschapsonderzoek — WUR in de lead
Doel:
•
•

Landschappelijke kenmerken & historie van de locatie achterhalen
Aanknopingspunten voor ontwerp achterhalen zodat het ontwerp past in het gebied

Resultaat:
Aan de hand van kaarten en documenten is een beeld ontwikkeld van de historie van de plek, van de
biografie van het landschap. De geschiedenis van veenpolders, het IJ en de ontwikkeling van polders
daar en Noordzeekanaal is samengevat in een set van kaarten en gedeeld tijdens de co-creatie
sessie. Door middel van veldwerk is bepaald hoe de verschillende delen van het landschap zichtbaar
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zijn vanuit het dorp en de wijdere omgeving. Vooral de aanwezigheid van de afvalberg is van grote
invloed op het landschap van Nauerna. De zichtbaarheid van de stort is onderzocht ook vanuit de
wijdere omgeving zoals de overzijde van het Noordzeekanaal. In bijlage 3 is een samenvatting van de
bevindingen van het landschapsonderzoek te vinden.
•
•
•

een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van het fysieke landschap en inzicht in de
sociaal-culturele verwikkelingen rondom dit project
presentatie in de eerste co-creatiesessies
inzichten die aanleidingen vormden voor de vormgeving van het zonnepark

Evaluatie:
+ Waardering van stakeholders doordat je laat zien dat je je in hun gebied hebt verdiept
+ Inzicht in historische- en landschappelijke kenmerken die input vormden voor het ontwerp
+ De scherpe differentiatie in het gebied van Nauerna tussen ecologisch en landbouwkundig
waardevol veenweide landschap en de geïsoleerde, kunstmatige afvalberg in het landschap, die nog
geen ecologische- of biodiversiteitswaarde heeft, maakte dat de locatiekeuze voor de hand lag.
Maar deze is nu wel bewust gemaakt.
Advies:
•

Dit is een nuttige stap in het proces. Als de verschillende deelgebieden een meer gelijke
waarde hebben is het belangrijk dit gesprek goed te voeren, om de waarden die aan het
gebied worden toegekend goed in de vingers te krijgen. Deze stap wordt heel vaak
overgeslagen door het belang dat eigenaarschap van een perceel heeft in een
ontwikkelproces. Zorgen dat een PV-park op een goede plek in het landschap ligt is heel
bepalend voor de ontwerpruimte die je nog hebt in de uitvoering van het PV-park. Zeker
toevoegen als processtap bij volgend project.

----------------------------------------------------------------------

3) Co-creatiesessies (incl. scenario's) — DIG in de lead
Doel:
•
•

Gevoel krijgen bij behoeften rondom formaat, locatie en beleving
Bewoners en andere stakeholders betrekken bij het proces

Resultaat:
In twee sessies zijn met verschillende groepen scenario’s ontwikkeld die kwantitatief van elkaar
verschilden. Na een introductie over het gebied vanuit de landschapsanalyse gingen de groepen
uiteen met een kleine twee middelgrote en een hele grote opgave voor de opwekking van zonneenergie. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd een moodboard te maken met aantrekkelijke
beelden voor een zonnepark. De opzet en presentaties van de co-creatiesessies zijn bijgevoegd in
bijlage 4.
•

Consensus over gewenste locatie
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•
•
•

De ‘range’ van het formaat meer inzichtelijk dan voor de sessie, maar nog niet beklonken
Eerste beeld bij beleving gecreëerd
Betrokkenheid bewoners en stakeholders vergroot

Evaluatie:
Co-creatie sessie 1&2
+ Werken in kleine groepjes voorkomt dat dominante personen een grote stempel drukken op de
hele bijeenkomst
+ Naast bewoners ook andere stakeholders mee laten doen is goed voor waardering en verbinding
partijen.
+ Een facilitator per groepje (van max 6) personen is cruciaal voor de juiste dynamiek aan tafel.
-- Nadeel was dat in de tweede sessie pas aan het einde duidelijk was dat deelnemers vanuit een
ander belang (Afvalzorg) meededen aan de sessie. Bewoners waren hierdoor onaangenaam verrast.

Werken met scenario’s
+ Groepjes opdrachten geven door middel van scenario’s was een goede werkvorm. Het was
activerend en bracht een constructief gesprek tot stand.
-- De uitwisseling tussen de groepen en de discussie over welk scenario passend zou zijn had
uitgebreider gekund. Door hier geen conclusie aan te verbinden bleef de vraag open over welke
schaal PV-park het project zou gaan, en bleven er bij omwonenden ook andere verwachtingen
bestaan.
-- Het is voor sommige mensen best ingewikkeld om constructief mee te werken aan een scenario
waar ze niet achter staan.
Moodboards maken
+ Dit concept bracht een goed gesprek op gang.
-- Het is lastig om vanuit 2D en in vogelperspectief op grote schaal een beleving te ontwerpen. De
moodboards waren een stap in de goede richting maar niet de ultieme oplossing. Er ontbreekt nog
steeds een goede methode om echt een voorstelling te krijgen van hoe dat wat je tekent in de
praktijk concreet voelt.
-- De 3D maquette van het gebied pakte vanwege de te kleine schaal niet goed uit en gaf daarom
geen extra gevoel voor het gebied.
Kaarten invullen a.d.h.v. zoekgebieden en zonnepaneel-schaalmodellen
+ Transparante sheet met zonnepaneel-opstellingen op de schaal van de kaart was een goed
hulpmiddel om een gevoel te krijgen grondbeslag van verschillende formaten zonneparken.
+ Door deze zoekgebied oefening zijn de stakeholders zelf tot een consensus gekomen van de locatie
van het zonnepark.
Advies:
• Co-creatie sessies om een gevoel te krijgen bij het gewenste formaat, locatie en beleving is
een nuttige stap in het proces. Zeker toevoegen als processtap bij volgend project.
• Maak een afweging welke partijen aanwezig dienen te zijn bij de sessies bijvoorbeeld in
relatie tot het vertrouwelijk karakter. Laat deelnemers vooraf weten welke partijen zullen
deelnemen.
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•
•

•
•

Scenario’s, moodboards, kaarten met zoekgebieden en zonnepaneel-schaalmodellen zijn
goede tools om in te zetten bij een dergelijke co-creatie sessie.
Bij het werken aan scenario’s kan het behulpzaam zijn deelnemers meer te laten uitwisselen
over of ze te laten werken aan verschillende scenario’s. Verzorg ook ruimte voor discussie en
probeer gezamenlijk tot een consensus te komen over de ontwerpuitgangspunten.
Een 3D model kan nuttig zijn, maar let op schaal.
Aanvullende methodes zijn nodig om een goed gevoel te krijgen bij mogelijke beleving van
dat wat je ontwerpt.

----------------------------------------------------------------------

4) Ontwerpsessies — DIG & WUR in de lead
Doel:
Tot nu toe opgehaalde inzichten vertalen in eerste ontwerpopties.
Resultaat:
In een aantal interne sessies is een synthese gemaakt van de voorstellen die uit de co-creatiesessies
kwamen. In totaal werden er drie conceptontwerpen voor het zonnepark gepresenteerd. De
verschillende stappen in het ontwerpproces zijn bijgevoegd in bijlage 5.
Evaluatie:
Ontwerptools
+ Het was moeilijk om een zonnepark te ontwerpen vanuit beleving, vanwege de schaal en vanwege
het vogelperspectief van een kaart. Zoektocht naar andere methodieken hiervoor (architectuur
renders en gamedesign) zijn gestrand op basis van budget.
Het ontwerp
+ We hebben goed gelet op beleving en inpassing in het landschap.
+ We hebben een realistische afweging gemaakt tussen innovatief en haalbaar.
± Belevingsbeelden (Photoshop collages) gaven een indruk hoe het park er op ooghoogte uit zou
kunnen zien vanaf verschillende gezichtspunten. Was arbeidsintensief om te ontwikkelen, en de
doelgroep was niet overtuigd dat de beelden een betrouwbare, realistische indruk boden.
Het proces
- Mede door de corona pandemie gerelateerde lockdown-maatregelen zijn deadlines en
communicatiemomenten met de omgeving uitgesteld. Het uitstellen van communicatie heeft
mogelijk geleid tot meer wantrouwen jegens het IMBYP-team. Meer communicatie tussendoor over
de voortgang had dit kunnen voorkomen.
-- We hebben een iteratieslag gemaakt op het eerste conceptontwerp n.a.v. de feedback uit de
meeting met de reviewboard en de meeting met de stakeholders (zie stap 5). Hierdoor voelde het
conceptontwerp wat we uiteindelijk aan de bewoners presenteerden al ‘te af’. Mogelijk hangt dat
ook samen met de manier van tekenen. De tekening moet exact genoeg zijn om een goede indruk te
geven maar los genoeg om niet de indruk te wekken al beklonken te zijn.
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-- We hebben te lang zelf doorgewerkt zonder bewoners hierbij te betrekken. Ondanks dat we wel
overleg hadden met hun vertegenwoordigers (BGN) voelden bewoners zich niet meer betrokken.
Een extra afstemming met de omgeving tussendoor, bijvoorbeeld op ontwerpprincipes en
vlekkenplan, had mogelijk voor meer vertrouwen in het conceptontwerp gezorgd.
Advies:
•

•

•

Behoefte aan tool om op schaal eenvoudig de beleving van een park te ontwerpen (bijv. dat
je er virtueel doorheen kunt lopen (VR, via bril) of in real time op het bestaande landschap
kunt projecteren (AR, via bijv. tablet) en het vanuit allerlei perspectieven kunt bekijken.
Bewoners tussendoor blijven informeren over het proces, ook als er minder te melden valt.
Dit toont hen dat er serieus gewerkt wordt met hun inbreng en zorgt ook dat zij inzicht
hebben in vertragingen in het proces.
Bewoners eerder en meer betrekken in co-creatie, bijvoorbeeld door een tussenstap waarbij
ontwerpprincipes en vlekkenplan worden voorgelegd om zo de verhaallijn te checken bij de
omgeving. Dat had ons mogelijk ook geholpen in het afbakenen van het projectgebied en de
schaal.

----------------------------------------------------------------------

5) Co-creatiesessie (werd validatiesessies) — DIG in de lead
Doel:
•
•
•
•

Haalbaarheidscheck op schetsontwerp krijgen van experts uit reviewboard.
Haalbaarheidscheck op schetsontwerp krijgen van stakeholders.
Verdere co-creatie van zonnepark met bewoners.
Betrokkenheid vergroten van reviewboard, stakeholders en bewoners.

Resultaat:
In een videoconferentie werden de bewoners ingelicht over de stand van de ontwerpen en werd hun
mening gevraagd over de ontwerpen door middel van woorden die werden verzameld in
WordClouds en door scoring via Mentimeter. De opzet en presentaties van de validatiesessie is
bijgevoegd in bijlage 6.
• Nuttige feedback en inzichten opgehaald op de haalbaarheid van de ontwerpen.
• Verdere ontwerpslag gemaakt op de ontwerpen n.a.v. deze feedback zodat er een
realistischer conceptontwerp voorgelegd kon worden aan bewoners.
• De verdere co-creatie van zonnepark met bewoners is veranderd in feedback ophalen op
ontwerprichtingen.
Evaluatie:
Haalbaarheidscheck met experts uit reviewboard
+ Was waardevol, relevante aandachtspunten meegegeven voor het ontwerp.
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Haalbaarheidscheck met stakeholders
+ Was waardevol, relevante aandachtspunten meegegeven voor het ontwerp.
- We kwamen er op dit punt achter dat er al een compleet parkontwerp bestond van Noord-Hollands
LandschapHadden we eerder moeten en willen weten.
-- We zijn feedback meteen gaan verwerken in een volgende iteratie in plaats van eerst alle input
verzamelen (reviewboard + stakeholders + bewoners) en daarna pas een nieuwe slag maken.

Validatiesessie met bewoners
Door de corona pandemie was een digitale vorm de enige optie voor deze sessie. In
videoconferenties werden ontwerpen gepresenteerd en werd de mening van de bewoners gepeild
door het verzamelen van reacties via Mentimeter die in een Word Cloud werden teruggegeven en
besproken. Tijdens het gesprek over de ontwerpen werd duidelijk dat verschillende bewoners in die
sessie de verkeerde indruk hadden gekregen dat we niet voor hen, maar voor de eigenaar van de
grond een ontwerp aan het maken waren en zij alleen nog feedback mochten geven. Het
wantrouwen ten opzichte van het bedrijf Afvalzorg, dat werd gevoed vanuit andere ontwikkelingen
in het landschap die niets met het zonnepark te maken hadden zoals hierboven beschreven in de
casus Nauerna in hoofdstuk 1, werden op het onderzoeksteam geprojecteerd. Daarnaast ondervond
het project vertraging wegens noodzakelijke windbelasting berekeningen aan de vernieuwende helix
vorm van de zonnepanelen rijen. Het ontwerpen van het vormgeving van zonnepark is parallel aan
de additionele projectactiviteiten doorgegaan. Door de (noodgedwongen) digitale vorm van de
sessie is de bedoelde co-creatiesessie een validatiesessie geworden. De switch naar digitaal maakte
het onhaalbaar om bewoners in groepjes op deelonderwerpen mee te laten denken.
-- Lage opkomst
-- Digitale sessie was niet de juiste vorm. De digitale vaardigheid was onvoldoende. Het ontbreken
van non-verbale communicatie en emotionele afstand door digitalisering stonden samenhorigheid
en constructieve deelname in de weg. -- Onvoldoende verwachtingsmanagement en onvoldoende
meegenomen in afwegingen van innovatief én betaalbaar. Onvoldoende aandacht voor het
financiele plaatje voor de bewoners.
-- Verwarring over de voortgang en doel van het project.
-- De plankaarten voelden (te) definitief
-- Belevingsbeelden niet effectief om beleving over te brengen (‘leuk plaatje maar ik vraag me af of
het er straks echt zo mooi uit ziet, klopt dit wel’)
Advies:
•
•
•
•
•

Geef duidelijk aan waar in het proces het project zich bevindt en wat er van de deelnemers
wordt verwacht in de sessie
Neem bewoners mee in technische en financiële randvoorwaarden, overwegingen en
(on)mogelijkheden
Zorg dat er tijdens de sessie iemand van het team aanwezig is die direct constructief en open
in kan meedenken
Bied bewoners ruimte om mee te denken op deelonderwerpen. Op het moment dat het
digitaal moet moet je vaker overleggen om betere controlemogelijkheden te hebben.
Organiseer voor elk doel een aparte sessie, en rapporteer na de sessies over de voortgang, in
dit geval zou dat zijn:
1) Co-creatie op deelonderwerpen, voortbordurend op de eerste algemene co-creatiesessie:
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meningen ophalen, meedenken, aanvullen, aanpassen
2) Validatie & keuze: welk concept gaan we kiezen?
----------------------------------------------------------------------

6) Mock-up ontwikkeling (staalkaart) — TNO/TS Visuals in de lead
Doel:
Oorspronkelijk bedoeld om een deel van het eindontwerp 1:1 fysiek neer te zetten zodat bewoners
dat konden ervaren: ‘zo wordt het als ontwerp X hier komt, en wat vinden we daarvan?’. In eerste
instantie licht en flexibel bedacht met namaakmaterialen. In het proces zijn we (on)bewust
opgeschoven naar een reële opstelling met echte zonnepanelen. De vereenvoudigde opstelling die
oorspronkelijk bedacht was, bleek vanwege de helixvorm van de rij zonnepanelen niet te voldoen.
Vandaar dat er uiteindelijk een mini-zonnepark is neergezet als mock-up.
Bij stap 5 bleek dat bewoners behoefte hadden aan, A) een stapje terug in het ontwerpproces, en B)
een realistische indruk van de visuele impact van een zonnepark. Daarom is besloten om de functie
van de mock-up te veranderen, en deze in te zetten als beleefbare ‘staalkaart’: ‘dit zijn de
verschillende opties, en wat vinden we daarvan? Wat voor park zou je dan willen?’.
Daarbij geldt dat er keuzes gemaakt moesten worden omdat er een beperkt aantal panelen kan
worden ingezet in een mock-up. Hier is de keuze gemaakt om een groot aantal panelen te gebruiken
bij het laten zien van een helixvorm al dan niet gecombineerd met bedrukking van het golfpatroon
dat uit de co-creatiesessies als wenselijk naar voren was gekomen. Daarnaast zijn vijf sets van vier
panelen met een alternatieve print ontwikkeld. Binnen één van de prints is geëxperimenteerd met
verschillende dekkingsgraden van de bedrukking.
•
•

Vertalen ontwerpinzichten in fysieke staalkaart van mogelijkheden
Mogelijk maken om een gevoel te krijgen bij hoe het ontwerp er echt uitziet/voelt

Resultaat:
Ter plaatste in Nauerna is een opstelling gebouwd die met weinig panelen de reele vorm van het
plan voor het zonnepark laat zien. Daarvoor moest eerst een lokatie worden gevonden op de
afvalberg. Ook zijn ter plekke trekproeven uitgevoerd om de weerstand van de grond ten opzichte
van het gekozen verankeringsysteem te meten. Voor het ontwerp was gekozen voor het aanbrengen
van prints op een deel van de panelen waarvoor eerst een conceptueel en daarna een technisch
ontwerp is geproduceerd. Vervolgens is het technisch ontwerp door Duijnisveld & zn b.v.
geproduceerd en door Mega-Anchor B.V. geplaatst. De prints zijn door TS Visuals geproduceerd en
zijn daarna ook door Mega Anchor op de panelen aangebracht. Ten slotte zijn de panelen op de
constructie bevestigd. De ontwikkeling van prints en constructie is bijgevoegd in bijlage 7.
•
•
•

Technische uitwerking van mock-up inclusief onderzoek naar en voor het
verankeringssysteem
Ontwikkeling van golfprint en vijf sample prints
Realisatie van mock-up op testlocatie
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Evaluatie:
Ontwikkeling en productie van de prints
+ Brede en relevante scope in type prints
+ Het was heel behulpzaam om de eerste testprints in het echt te bekijken en te beoordelen
+ Nuttig dat bewoners het effect van bedrukte panelen konden vergelijken met onbedrukte panelen
+ Matte folieprint leek alles een wittige waas te geven als er geen fel zonlicht was. De glimmende
testprints die we bekeken hebben voor fabricage leken diepere en intense kleuren te hebben- De
afhankelijkheid van restpartijen panelen zorgde voor onzekerheid bij de levering. Ook waren er
verschillende type panelen, zowel bifacial en monofacial, en van verschillende afmetingen. De
verschillende typen panelen die gebruikt konden worden dwongen deels het gebruik van elk type af,
aangezien het mengen van panelen in één visuele eenheid geen optie is.
Ontwikkeling en productie van de installatie
+ Productinnovatie: nieuwe combinaties gemaakt, nieuwe dingen geprobeerd- Veel vertraging in
project door lange ontwikkelingstijd onderstel constructie en verankering Dit was grotendeels
onvoorzien in de planning. Plaatsing ging daarentegen sneller.+ De (in deze context nieuwe) ondiepe
verankeringstechniek bleek veel sterker dan gedacht
+ Locatie van de installatie veranderde door omstandigheden (instabiele ondergrond, nog aan het
inklinken). Daardoor was de vergelijkbaarheid met de uiteindelijke plaatsing lager dan gewenst, wat
visualisatie problemen kon geven bij de bewoners. - De plaatsingslocatie was krap voor de mock-up.
Door de begroeing aan de onderzijde was een deel van de mock-up minder goed zichtbaar en voor
het realisme hadden de rijen verder uit elkaar gemoeten.
- Achteraf gezien hadden de onbedrukte panelen niet onderaan maar bovenaan gemoeten voor
betere beoordeling van veraf. De plaatsing van de sample panelen naar de bovenste rij pakte slecht
uit omdat de hellingshoek hier veel flauwer was en de prints van de panelen daardoor veel minder
zichtbaar waren van een afstand door lichtweerkaatsing op de matte folie. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat een verandering van rijvolgorde fysiek niet paste op de locatie.
Advies:
Het testen van de geprinte panelen op de helling van de afvalberg als tussenstap voorafgaand aan de
daadwerkelijke plaatsing was achteraf wenselijk geweest. Daardoor waren we wellicht tot betere
inzichten gekomen over de zichtbaarheid van dichtbij en op afstand en de gewenste hellingshoek om
de zichtbaarheid te optimaliseren.
•
•

Extra onderzoek is wenselijk naar niet-reflecterende laminaten gericht op het optmaliseren
van de zichtbaarheid en de esthetiek van geprinte panelen op afstand.
Plaatsing van de mock-up op de locatie van het zonnepark sterk aan te bevelen.

----------------------------------------------------------------------

7) Mock-up ontwerpsessies werd: Mock-up feedback — WUR in de lead
Doel:
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De voorafgaande co-creatie sessie (stap 5) was een validatiesessie geworden. Dat wilden we
herstellen en daarom moesten bewoners op dit punt in het proces meer input kunnen geven. Er was
gepland om naast het ophalen van feedback over de mock-up een meer creatieve interactieve sessie
te hebben om de laatste hand aan het ontwerp te leggen. Echter in de aanloop naar de mockupsessies was er enorme onrust rondom andere aspecten van de stortlocatie, waardoor
verschillende partijen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het sociale klimaat was er niet
naar om daar in goede stemming met elkaar over de toekomst na te denken. Ook in termen van
belasting van de onderzoekers was er in twee dagen geen ruimte te vinden om alle reactie sessies af
te ronden en een creatieve sessie te hebben.
•
•
•

Feedback ophalen op staalkaart
Samen met bewoners de volgende stap zetten in het ontwerp
Brainstorm/co-creatie iteratie ontwerp park door ‘brainstormgroep’ van BGN

Resultaat:
Gedurende twee dagen zijn steeds drie onderzoekers bezig geweest om bewoners in kleine groepen
rond te leiden van en naar de mock-up opstelling op de vuilstort. De procedure was als volgt: de
deelnemers beantwoordden eerst een aantal algemene vragen. Daarna liepen we naar een plek
waar de opstelling van een afstand zichtbaar was en hadden daar tijd om vragen te beantwoorden
en een gesprek te voeren over de beleving van deze plek met de deelnemers. Daarna liepen we naar
de opstelling zodat ook de ervaring van dichtbij ruimte kreeg en de deelnemers beantwoorden dan
een tweede blad met vragen. Op deze manier hebben we, met in achtneming van de corona
maatregelen, zo veel mogelijk mensen op een sociaal en fysiek veilige manier aan het woord
gelaten.
Tijdens de eerste dag was er ook interesse van de pers en werden er interviews door de regionale tv
zender opgenomen. Wij hebben gevraagd de beelden pas na de beide evaluatie dagen uit te zenden
om te voorkomen dat de mensen die op de tweede dag kwamen in hun mening beïnvloed zouden
zijn door het nieuwsitem. De opzet en resultaten van de mock-up sessies is bijgevoegd in bijlage 8
•
•
•

Inzicht in individuele voorkeuren van de lokale stakeholders over prints en opstelling
Inzicht in voor- en nadelen van werken met een mock-up
Inzicht in wenselijkheid van een PV-park op de projectlocatie.

Evaluatie:
+ Feedbackformulieren waren zorgvuldig samengesteld en werden duidelijk uitgelegd
+ De (ongepland langere) wandeling zorgde voor bonding en genuanceerde discussies tussen
bewoners onderling, en tussen bewoners en medewerkers van Afvalzorg
+ Bewoners gaven aan dat het kunnen zien/beleven van de mock-up hen hielp met beeldvorming
+ Merendeel bewoners concludeerde ‘In My Backyard Please’
+ Inzicht dat bewoners een print per saldo van meerwaarde vinden t.o.v. onbedrukt
+ Lastig achterhalen of deze mensen vóór de mock-up ook al positief waren over een zonnepark
-- Geprinte plankaart wekte bij één persoon de indruk dat er al een ontwikkelaar bij betrokken was
(en dus was de participatie volgens hem een farce)
-- Het waren geen ontwerpsessies met bewoners waarin ze in co-creatie verder konden meewerken
aan een parkontwerp. Het was een mock-up feedback sessie waarin bewoners reageerden op wat ze
zagen en voorkeur of afkeur aan konden geven.
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Advies:
•

•

•

Zowel het kader ‘zo wordt het als ontwerp X hier komt, wat vinden we daarvan?’ als het
kader ‘dit zijn de verschillende opties, en wat vinden we daarvan?’ is een prima optie. Zolang
je maar open staat voor input en het ontwerp wil veranderen op basis van inzichten.
Het werken met een mock-up is een investering van tijd, materialen en geld maar biedt
lokale stakeholders een beter inzicht in de visuale eimpact van een zonnepark. De hoogte
van die investering is afhankelijk van de gekozen materialen en de complexiteit van de
testlocatie (grond, verankering, bereikbaarheid etc.) De inzet van een mock-up is mogelijk
niet voor elk proces haalbaar.
Laat mensen de schaal van een interventie beleven, dit kan middels een mock-up maar hier
zijn ook andere mogelijkheden voor (bijvoorbeeld uitzetten van de rijen op de helling), en
laat deelnemers dit van veraf en dichtbij ervaren om ze een goede indruk te geven van de
implicaties van de voorgestelde ontwerpkeuzes.

----------------------------------------------------------------------

8) Ontwikkeling zonnepark - All
Doel:
Overdracht van ontwerp naar bewoners en andere stakeholders
Resultaat:
Tekst en presentatie. Deze is bijgevoegd in bijlage 9
Evaluatie:
Op 10 November heeft er een laatste gesprek tussen de BGN en de ontwerpers/onderzoekers plaats
gevonden, waarin het conceptueel ontwerp overgedragen is aan de bewonersvereninging BGN. In
dat gesprek zijn afspraken gemaakt over onze betrokkenheid bij het vervolg traject waarin gewerkt
wordt naar de realisatie van een zonnepark van 7 hectare op grond die om niet door Afvalzorg ter
beschikking wordt gesteld. Afvalzorg wil in dit stadium niet participeren in het project. Dat de
bewoners desondanks hun eigen initiatief willen doorzetten geeft aan in hoeverre zij zich het
ontworpen zonnepark eigen hebben gemaakt.
Advies:
Denk na over de overdracht naar een ontwikkelaar. In dit geval moet het project door een
ontwikkelaar worden opgepakt. Voor deze communicatie is in het project geen ruimte gereserveerd.
Nu ligt het op het bord van de belangengroep Nauerna en moeten we afwachten hoe het verder
gaat en of de oorspronkelijke intenties in het ontwerp overeind blijven. Binnen het project hebben
we proof of concept en een prototype opgeleverd.
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Hoofdstuk 3 Uitkomsten en discussie
Aan het eind van dit onderzoeksproject zien we dat een groep bewoners enthousiast aan de slag wil
met het construeren van een zonnepark dat vernieuwend is in de vormgeving en dat ze een plek
geven in een park naast hun dorp. Dit ondanks alle ingrepen in hun leefomgeving die een negatieve
impact op de door hun gezochte kwaliteiten van rust, ruimte en een groene omgeving hebben gehad
en nog zullen hebben. Ondanks de aanleg van een grote afvalberg en een enorm haventerrein met
loodsen willen wil de Belangengroep Nauerna in het park op de afvalstort dat zij na een lange
juridische strijd hebben afgedwongen een deel van hun groene ruimte invullen met een zonnepark
van ca. 7 hectare. Dat is groter dan strikt noodzakelijk voor de energie autonomie van hun kleine
dorp, maar wel kleiner dan de wens van Afvalzorg en de gemeente Zaanstad. Als onderzoekers op
zoek naar manieren om de energietransitie te versnellen, concluderen we dat de positieve houding
van een meerderheid van de bewoners tegenover een zonnepark, dat groter is dan nodig voor eigen
energieverbruik, winst is voor de energie transitie.
De vraag is natuurlijk in hoeverre het door ons in gang gezette action research daar een bijdrage aan
heeft geleverd. In het voorgaande is beschreven hoe we een co-creatie proces hebben opgezet
waarin we met bewoners samen een plan hebben ontwikkeld dat past bij hun doelen en ambities.
Een aantal dingen hebben bijgedragen aan het succesvol laten verlopen van dat proces.
Ten eerste hebben we ons verdiept in de leefwereld en gedachten van bewoners, nog voordat er
enige direct op het plan georiënteerde activiteit was. Dit hebben we gedaan door te onderzoeken
welke rol plaatshechting speelt bij het accepteren van een zonnepark (zie bijlage 2). Hoewel dat niet
altijd direct zichtbaar is speelde informatie uit die gesprekken wel een rol bij het ontwerpen,
enerzijds doordat we beter zicht hadden op de relatie van bewoners met hun fysieke omgeving en
anderzijds omdat we bekend raakten in de sociale context van het dorp en zijn bewoners. Dit
maakte het makkelijker aanspreekpunten te vinden en om gevoeligheden in te schatten. Het maakt
bovendien dat je een volwaardiger gesprekspartner wordt omdat je weet waar mensen het over
hebben. Mensen hebben dan niet langer het gevoel dat ze alles elke keer opnieuw hoeven uit te
leggen. De bewoners voelden zich gehoord, wat tot een gevoel van erkenning kan leiden. Zeker op
een locatie als Nauerna waar een lange geschiedenis is van conflicten tussen bewoners en
bestuurlijke partijen, is dat cruciaal gebleken (Casus Nauerna H1).
Door de veldverkenning en de kaartenanalyse van de omgeving kwamen enkele belangrijke punten
naar voren die het ontwerp hebben beïnvloed. De geschiedenis van de IJ-polders en de gradiënten in
landschap hebben later invloed gehad op het ontwerp. In het specifieke geval van Nauerna was
vooral de zichtbaarheid van de afvalberg in het vlakke Noord-Hollandse landschap een
aandachtspunt dat pas echt duidelijk werd in de veldverkenning.
Vervolgens hebben mensen de kans gekregen om mee te denken en ontwerpen. Door het werken
aan verschillende scenario’s hebben ze een eigen inzicht gekregen in wat verschillende abstracte
getallen/oppervlakten aan zonnepanelen concreet betekenen. Dit betekent dat ze deelgenoot
werden van de zoektocht naar voldoende ruimte voor de energietransitie in hun eigen omgeving,
maar dat ze daardoor ook na leren denken over de grotere opgave. Naast het werken aan
oppervlakten is er gewerkt aan moodboards (zie bijlage 4) om de juiste sfeer voor het zonnepark tot
uitdrukking te kunnen brengen. In het werken met bewoners als ontwerpers kunnen de beelden een
waardevolle aanvulling zijn om uitdrukking te geven aan wat mensen willen. Dit sluit directer aan op
de waarneming dan het abstractere werk op de kaart. Een leerpunt uit deze sessies is om van te
voren heel duidelijk te communiceren over wie er aanwezig is en vanuit welke rol of invalshoek. Pas
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in een laat stadium van de sessie werd duidelijk dat niet alleen bewoners deelnamen aan de sessie
en dat ook andere belangen mogelijk invloed op de uitkomst hebben gehad.. Dit werd als een
negatief punt ervaren. Als positief punt kwam inhoudelijk gezien in deze sessie het idee naar voren
om iets met golven te doen.
De Corona pandemie context en bijbehorende maatregelen maakte het onmogelijk om een tweede
co-creatie sessie uit te voeren zoals we die oorspronkelijk voor ogen hadden. In plaats daarvan werd
het ontwerp via een digitale sessie op afstand aan de bewoners voorgelegd. Dit ontwerp was
weliswaar gebaseerd op hun eigen wensen, maar door het verloop van de tijd was dat niet meer
helemaal duidelijk bij alle deelnemers. Het visualiseren van ontwerptekeningen is altijd lastig, maar
doordat de non-verbale communicatie naar de presentator onderbroken was en het presentatie
formaat te klein, bleek het voor vrijwel alle bewoners te lastig om zich het ontwerp voor te stellen.
Bij het presenteren van concepten is er altijd een spanningsveld rondom representatie; als de
tekeningen te netjes en nauwkeurig zijn kunnen bewoners de indruk krijgen dat het project zich in
een te laat stadium voor inspraak. Wanneer de plaatjes te schetsmatig zijn, kan het overkomen als te
vaag zodat zo geen mening gevormd kan worden over datgene dat voorligt. In het geval van Nauerna
hadden we specifieker kunnen zijn over de verschillende belangen en dat het ontwerp een vertaling
was van de wensen van de bewoners.
De ontwikkeling van de 1:1 mock-up was een belangrijke mogelijkheid om het vertrouwen tussen
ontwerpers en de bewoners van het dorp te herstellen. Het ontwerp en de constructie van de mockup heeft een behoorlijke tijd- en geldinvestering gevraagd. Specifiek in het geval van Nauerna,
omdat we de mock-up op een afvalberg moesten construeren, is er veel tijd en aandacht
geïnvesteerd in het systeem van verankering en onderconstructie. Het is een open vraag of het
gebruik van werkende PV-panelen in de mock-up noodzakelijk was. De constructie van de mock-up
moest hierdoor veel zwaarder worden dan ooit in de voorstelfase voorzien was. Aan de andere kant
door het gebruik van echte PV-panelen werden details zichtbaar die een toekomstig ontwerp
kunnen beïnvloeden. De grote uitdaging voor de constructie was de geringe diepte van de toplaag
van de afvalberg en de positie in het landschap die kon leiden tot een grote windbelasting. Een
laatste aandachtspunt omtrent de constructie was dat we de mock-up niet op de feitelijk beoogde
plek konden bouwen vanwege de tijdelijk instabiele bodemsituatie. Hierdoor werd meer gevraagd
van het inbeeldingsvermogen van de bewoners voor het beoordelen van het ontwerp in het
landschap. De langduriger stabiele constructie van de mock-up gaf wel de kans om ter plekke later
nog een rapportage door RTL-nieuws te laten maken.
Door een versoepeling van de Corona maatregelen waren we in staat weer fysiek op locatie het
bewonersonderzoek in kleine groepen uit te voeren. Met de mock-up zijn we in staat geweest om
een goede indruk te geven van het zonnepark dat we als ontwerpers voor de bewoners wilden
realiseren. Uit de resultaten van de enquête komt duidelijk naar voren dat er een betere indruk is
ontstaan van het voorgelegde plan door de mock-up en dat de invloed van de mock-up positief was
voor de meningsvorming over een mogelijk zonnepark. De mock-up maakt duidelijk zichtbaar dat
andere dingen dan standaardpanelen mogelijk zijn en dat deze tevens aantrekkelijker worden
beoordeeld door bewoners. Daarnaast zorgde de vorm en uitvoering van de panelen voor aandacht
in de lokale en nationale nieuwsmedia. Echter blijkt uit de enquête ook dat een kleine groep
bewoners ook dit ontwerp liever niet in hun achtertuin zouden willen hebben. Daarbij gaat het om
de bewoners die daadwerkelijk vanuit het keuken- of woonkamerraam zicht hebben op de beoogde
helling en dus zicht zouden hebben op het zonnepark. Het betrof daarbij ook tenminste een
bewoner die pas gedurende het proces in Nauerna was komen wonen en mogelijk speelde daarbij
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dus ook mee dat hij niet eerder in het proces betrokken was en zich overvallen voelde. Dit
aandachtspunt zal in een vervolgtraject richting het detailontwerp nog de nodige aandacht vragen.

Discussie
Hoeveel van de inzichten uit dit case-based action research kun je nu doortrekken naar algemeen
voor Nederland geldige conclusies? Bij het begin van het onderzoek hadden we als onderzoeksteam
de indruk dat we een case met relatief weinig weerstand te pakken hadden. Hoe vaak tref je een
groep bewoners die zelf geld hebben en willen investeren in een uitdagend vormgegeven
zonnepark? Gaandeweg het project werd echter duidelijk dat we moesten werken in het
spanningsveld met verschillende stakeholders die al een aantal keer in conflict waren geweest over
de betreffende locatie. Ook tijdens het traject bleef deze spanning aanwezig. Het is daarom van
belang om de rol van de belangengroep Nauerna te benadrukken. Dank zij het netwerk en
enthousiasme van deze groep was het mogelijk de bewoners te bereiken. Dit onderstreept het
belang van een bewonerscollectief bij de ontwikkeling van draagvlak voor projecten met
zonneparken op land.
Dat we een groep bewoners ondanks die negatief geladen context bereid hebben gevonden een
eigen zonnepark te willen laten ontwerpen en ontwikkelen dat verder gaat dan de strikte eigen
behoefte zegt ook iets over de kracht die het ontwerpproces en het ontwerp hebben losgemaakt.
Binnen het ontwerpproces was duidelijk dat het creëren van een 1:1 mock-up zorgde voor een
herstel van vertrouwen en duidelijkheid en een positieve wending gaf aan het project. Maar het liet
ook haarfijn zien waar nog werk aan de winkel is. Het creëren van een 1:1 opstelling zorgt er voor
dat de landschappelijke impact veel duidelijker wordt dan met een afbeelding die vanuit één
standpunt een beeld geeft van het project. Ook de invloed die het weer had op de zichtbaarheid van
de opstelling en details van de vormgeving van de PV-panelen werden daar pas duidelijk zichtbaar.
Is het de moeite waard om al deze energie in een ontwerpproces te steken? Wij zijn er van overtuigd
dat, als we in een drukbevolkt land ruimtelijk energieprojecten zoals een zonnepark in een
woonomgeving willen situeren, we er dan voor moeten zorgen dat het projecten zijn die gezien
mogen worden. Als we niet willen dat het projecten worden die alleen eigenaren graag zien, dan
moeten we met lokale belanghebbenden in gesprek over wat ze willen en onze ontwerpkracht
gebruiken om hun landschap vorm te geven. Deze participatie kan een rol spelen in het ontwikkelen
van draagvlak voor dit soort projecten en daarmee het versnellen van de energietransitie. Dit
onderzoek laat zien dat we mensen kunnen erkennen in hun zorgen over hun omgeving door ze een
inhoudelijke bijdrage laten leveren aan complexe ontwerpprocessen. In dit proces speelt het maken
van een 1:1 mock-up een belangrijke rol.

Het project heeft ruim aandacht gehad in de geschreven pers en op zowel regionale als nationale tv
aandacht gekregen. Het is inmiddels gepresenteerd op een Webinar georganiseerd door het CSIROinstituut in Australië en op de Social Innovation in the Energy Transition (SIET) conference aan de TU-
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Delft. Een wetenschappelijk paper als onderdeel van het promotietraject van Merel Enserink wordt
nu ontwikkeld. Verder zijn 2 abstracts ingediend bij Europese conferenties.

Zijn we uiteindelijk geslaagd in onze missie als tot uitdrukking gebracht in het motto van het
onderzoek In My BackYard Please? Het is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de
bewoners dit zonnepark graag gerealiseerd zou willen zien in hun park. Echter zijn de paar
tegenstanders van de ideeën precies degenen die direct zicht hebben op het mogelijke zonnepark.
Omdat de uitdrukking NIMBY/IMBYP zo sterk refereert aan ‘de achtertuin’ kunnen wij niet stellen
dat we 100% draagvlak hebben gecreëerd voor een zonnepark in deze achtertuin. Daarbij kan wel
bediscussieerd worden wat de definitie is van een achtertuin, op hoeveel afstand deze zich van
iemands huis kan bevinden en in welke mate de zichtrelatie daarin een rol speelt. Tevens kan men
de vraag stellen of het überhaupt mogelijk is om 100% draagvlak te krijgen voor een dergelijke
grootschalige interventie in het landschap. Wat we in elk geval met zekerheid kunnen stellen is dat
we de bewoners door het proces hebben geleid tot een punt waarop een ruime meerderheid een
zorgvuldig ontworpen multifunctioneel zonnepark, soms zelfs graag, in hun directe leefomgeving
ziet. Dus we zijn met dit ontwerpproces nog niet helemaal tot in de achtertuin gekomen, maar wel
tot het punt dat men aangeeft “In My Environment Please”. Ook in het verlengde van het Place
Attachment onderzoek, waaruit blijkt dat veel bewoners gehecht zijn aan een bredere omgeving dan
alleen hun achtertuin, zien we dit als een positief resultaat. Dit schept vertrouwen dat investeringen
aan het begin van het ontwikkeltraject en aandacht voor de esthetische waarden van het bestaande
en nieuwe landschap waardevolle bouwstenen blijken te zijn voor een grotere lokale acceptatie van
zonneparken.
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Bijlage 1 Overzicht van oorspronkelijke deliverables en een beeld van hoe deze nu terug te vinden
zijn in de rapportage

D1.1 Behavioural stocktaking report: literature on place attachment, first best practices and
learnings, first interview findings
D1.2

General report on the benefits of societal acceptance; from theory to practice

D2.1

Document with basic site data, literature and photographic materials predesign

D2.2 Document with Photographic materials; models T-Max and F-Min and an overview of design
variables
D2.3 Document with explorative iterative design proposals (maximum of 4 models) feedback for
the mock-up designers
D2.4

Final design for 1 solution with variations that can be tested 1:1 mock-up

D2.5

Reflection report lessons learned both procedural and content

D3.1

Preparation materials of the model land scape sessions

D3.2

A series of design PV landscape scenario’s

D4.1

Design of substructure PV mock-up

D4.2

PV Mock-up for Co-creation, power point report of design & fabrication process

D4.3

PV park Mock-up and power point report of design and fabrication process

D5.1

Report on parameter study

D5.2

Report on model verification and annual yield prediction for park designs

D6.1 Report on the irradiance and albedo measurements and location specific bifacial yield
prediction
D6.2

Report on the effect of the PV park on the biodiversity

D7.1

Recommendation report: PV project development in the Netherlands - what is

good to change?
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KPI

Omschrijving

TRL bij start

5

TRL bij afsluiting

6

Vervolg

De inzichten en ontwerp elementen uit de projecten worden
meegewogen in het uiteindelijke zonnepark dat in de komende
jaren wordt gerealiseerd op de afvalstort van Nauerna.

Aantal verwachte peerreviewed publicaties

1

Aantal gerealiseerde peerreviewed publicaties

0

Aantal gerealiseerde niet-peer- 4
reviewed publicaties
Aantal aangevraagde patenten

0

Aantal verleende licenties

0

Aantal prototypes

1 Constructie elementen t.b.v. van golf configuratie met ondiepe
verankering op helling.

Aantal demonstrators

1 constructie van golf configuratie zonnepanelen met kleur
stelling en ondiepe verankering op helling
5 vlakke constructies met ondiepe verandering en 5 verschillende
kleurstellingen.

Aantal spin-offs/ spin-outs

0

Aantal nieuwe of verbeterde
producten/ processen/
diensten geïntroduceerd

1 Ontwerp proces Design Innovation Group

Impact

Project heeft een nieuw ontwerp proces opgeleverd waarin de
meerwaarde participerend ontwerpen en het gebruik van een
mock-up is opgenomen om het lokale draagvlak voor
zonneparken te verbeteren. Dit proces gepubliceerd in een
attractief en laagdrempelig tip&tricks document. Verder is voor
het eerst een (statische) constructie gerealiseerd waarin de
panelen in een golfpatroon met een centrale as zijn plaatst.
Hierdoor is een nieuwe esthetisch ontwerp element
gedemonstreerd waarmee zonneparken in de toekomst gebouwd
kunnen worden.
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KPI

Omschrijving
Kwalitatieve omschrijving van hoe het project bijdraagt/heeft
bijgedragen aan de missies en/of het realiseren van economische
kansen. (mag verwezen worden naar openbare samenvatting).
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Bijlage 2 Rapportage behavioral stocktaking separaat bijgevoegd

TNO report: TNO 2020 P10475
'In my backyard please' - Towards societal acceptance of landscape integrated PV parks in city deltas
Datum 16 februari 2021
Auteur(s) Peuchen, R., Straver, K., Polinder, L. (DIG), Govers, F. (DIG)
Contact: ruben.peuchen@tno.nl
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Bijlage 3 Samenvatting veldwerk in de vorm van de powerpoint die gepresenteerd is tijdens de cocreatiesessie

30

30/11/2021

Landschap & ontwerp
Randvoorwaarden en aandachtspunten
voor een duurzaam ontwerp

1

1850
2

30/11/2021

1882
3

2018
4

30/11/2021

5

Beleving (1)

• De omgeving, vanaf dijk in het veenweidelandschap
6

30/11/2021

Beleving (2)

• Kijkend naar park Nauerna, vanaf ingang.
7

Beleving (3)

• Vanaf de sluis in Nauerna.
8

30/11/2021

Beleving (4)

• Vanaf de dijk, zicht vanuit het dorp
9

Beleving (5)

• Vanaf de dijk, zicht vanaf fietsroute
10

30/11/2021

Beleving (6)

• Zicht over Park Hoogtij
11

Beleving (7)

• Zicht vanaf overzijde Noordzeekanaal
12

30/11/2021

Beleving (8)

• Zicht vanaf hoogste punt Park Nauerna
13

Inpassing landschap

•
•
•
•
14

Schaal van interventie passend bij omgeving;
Bestaande landschappelijke structuren behouden;
Structuren accentueren of afstand houden;
Bufferzone richting cultuurhistorische elementen.

30/11/2021

Inrichting park

Volg bestaande lijnen in het landschap en
behoud de openheid, het verre zicht.

Ontwerp bijkomende elementen
(omvormers, transformatoren, etc.) mee

15

Inrichting rand
indien van toepassing

Ontwerp een rand die de natuurwaarde ten goede komt en passend is in het landschap
16

30/11/2021

Verbetering bodemkwaliteit

• Kies voor brede afstand tussen panelen of extra brede buitenrand;
• Maak een beheerplan dat ontwikkeling van natuurwaarden ondersteunt;
• Behoud bijzondere habitats.
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Randvoorwaarden Park Nauerna

18

Zorg dat ontwerp past bij identiteit
Noordzeekanaalgebied

Houd rekening met omliggende
cultuurwaarden: bijv. verkaveling

Versterk de natuurwaarden,
vergroot biodiversiteit

Sluit aan op bestaande recreatieve
netwerken (fietsen, wandelen, varen)

30/11/2021

Randvoorwaarden Nauernase Venen en
Zuiderveen

•
•
•
•

Agrarisch karakter behouden;
Structuur verkaveling behouden;
Hoge natuurwaarde creëren;
Ecologische verbinding behouden.
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Randvoorwaarden Park Hoogtij

• Overgangsgebied & bufferzone tussen industrie, natuur en Nauerna;
• Ruimte voor recreatie en natuur.
20

Bijlage 4 opzet en powerpoint cocreatiesessie
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Welkom!
Co-creatie sessie In My Backyard Please (IMBYP)
3 maart 2020

Dit gaan we doen vanavond
19:30

Intro + presentaties

20:00

Aan de slag in 4 groepen

21:00

Presentaties & groepsdiscussie

21:30

Einde

Even voorstellen
Nationaal consortium
Consortium waar wij allen lid van zijn
en waar dit onderzoek uit voort komt
Projectgroep In My Backyard Please (IMBYP)
Technologisch en sociaal onderzoek
Landschappelijk onderzoek en ontwerp
Creativiteit, esthetiek en co-creatie
Printspecialist, o.a. Solar Visuals

Achtergrond & aanleiding
Hoe ziet het ideale ontwerpproces
er uit zodat we geen NIMBY-gevoel
maar een IMBYP-gevoel creëren?
Hoe kunnen we onze beschikbare
gelden aanwenden voor een mooi
zonne-energie project?
Projectgroep
IMBYP

Belangengroep
Nauerna

Proces
1. Verkennende gesprekken met bewoners en ondernemers van Nauerna
over de waarde van, en de band met, Nauerna (nov/dec 2019, afgerond)
2. Veldgesprekken en onderzoek naar het landschap (eind 2019/begin 2020)
3. Co-creatie sessies met bewoners en andere belanghebbenden waarin we
samen brainstormen over een mogelijk zonnepark ontwerp (nu!)
4. Concept-ontwerp bespreken met belanghebbenden en verder uitwerken,
gezamenlijk vervolg-ontwerp maken (± mei 2020)
5. Middels prototyping een deel van het zonnepark ontwerp op schaal 1:1 gezamenlijk
‘uitproberen’: bekijken, beoordelen, waar nodig aanpassen (± zomer 2020)

Doel van vandaag
Hoofddoel van vandaag (en morgen) is een gevoel krijgen bij:
•
•
•
•

Wat voor sfeer/beleving jullie willen
Hoeveel zonne-energie jullie op zouden willen wekken in het gebied
Of jullie een voorkeur hebben voor de locatie van zonne-energie
Leren over het proces

Inzichten TNO - Interviews Nauerna

Inzichten landschapsonderzoek WUR

Ter inspiratie: Solar Visuals

Scenario C

47.000

Huishoudens

2.400

Zonnepanelen

24.000

Scenario B
24.000

Zonnepanelen

Scenario C

Scenario C

4.700

Huishoudens

47.000

Zonnepanelen

Scenario D

Zonnepanelen

Huishoudens

100

Zonnepanelen

1.000

Scenario A

2.400

Huishoudens

4.700

1.000

Zonnepanelen

Scenario B

Huishoudens

100

Huishoudens

Scenario B

70.000

Scenario A

Zonnepanelen

Scenario A

7.000

Verdeel over de 4 scenario’s

Stap 1

Huishoudens

Aan de slag!

Scenario D

Scenario D

7.000

Huishoudens

Stap 2

Maak een moodboard

Stap 3

Ontwerp het park en teken dit op de kaart

70.000

Zonnepanelen

Presenteren!

Groepsdiscussie
Welk ontwerp spreekt jullie het meeste aan?
Welk element vinden jullie het leukst?
Welk element het minst leuk?
Wat voor soort beleving zouden jullie willen?
Hoeveel zonnepanelen zouden jullie ongeveer willen?
Welke locatie(s) hebben jullie voorkeur en waarom?

Vervolgstappen
1. Conceptontwerp zonnepark uitwerken (projectgroep)
2. Reality check op conceptontwerp (brede groep)
3. Co-creatie sessie 3 (± mei 2020)
Conceptontwerp bespreken met belanghebbenden en verder uitwerken,
gezamenlijk vervolg-ontwerp maken
4. Vervolgontwerp zonnepark uitwerken
5. Mock-up testdag (± zomer 2020)
Middels prototyping een deel van het vervolgontwerp op schaal 1:1
gezamenlijk ‘uitproberen’: bekijken, beoordelen, waar nodig aanpassen
6. Eindontwerp zonnepark maken (projectgroep)
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PROGRAMMA voor Facilitators

Moodboard maken:
2 A3’tjes op tafel “Dit liever niet:” “Dit graag:”
1) Eerste opdracht:
+/‐ 2 minuten rustig kijken.
Elke deelnemer pakt twee kaartjes, iets wat je heel tof vindt en iets waarvan je denkt ‘neee’.
Rondje, op A3’tjes leggen: waarom hier, waarom daar, toelichting. (5 min)
2) Tweede opdracht
Aanvullen “ja graag” moodboard door kaartjes te pakken van:
‐ Wat we mooi vinden om te zien
‐ Hoe je met natuur omgaat
‐ Wat je in het zonnepark wel/niet kunt doen
‐ Hoe je je door het zonnepark heen beweegt
‐ Een manier waarop panelen zijn opgesteld
(ca. 2 min per punt)
NB: De “niet” stapel, evt later aanvullen als het langs komt, maar niet op richten.
[FOTO MAKEN van MOODBOARDS]
Ontwerpen op kaart
Scenario erbij pakken: Hoeveel panelen moeten we ergens zien te plaatsen?
Het moodboard in het achterhoofd houdend:
‐ Waar zouden we deze panelen kunnen plaatsen?
‐ Welke opstelling kunnen we het beste gebruiken van de ‘schaal indicatoren’?
Checklist voor je ontwerp, denk na over:
‐ Wat we mooi vinden om te zien
‐ Hoe je met natuur omgaat
‐ Wat je in het zonnepark wel/niet kunt doen
‐ Hoe je je door het zonnepark heen beweegt
‐ Een manier waarop panelen zijn opgesteld
‐ Hoe het er uit ziet vanaf verschillende gezichtspunten

foto: Dirk Oudes

foto: Dirk Oudes

foto: Dirk Oudes

foto: Dirk Oudes

Bijlage 5 ontwerpsessies

Ontwerpproces + eindresultaat
Zonnepark Nauerna
In My Backyard Please
Deliverables D2.3 + D2.4

1

Inhoudsopgave		
Dit verslag omvat deliverable D2.3 (Explorative iterative design proposals) en D2.4 (Final design
for one solution with variations that can be tested 1:1 mock-up). Dit verslag is gemaakt door DIG,
de ontwikkeling van het parkontwerp was een team effort van o.a. DIG + WUR.
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Uitgangspunten
voor ontwerp
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Uitgangspunten voor ontwerp • LOCATIE zonnepark Nauerna
Er is gekeken naar vijf zoekgebieden in omgeving
Nauerna. Uit de co-creatie en uit gesprekken met
belanghebbenden zijn de volgende voorkeuren naar
voren gekomen qua locatie voor een zonnepark:
zie volgende pagina.
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Uitgangspunten voor ontwerp • LOCATIE zonnepark Nauerna
Er is gekeken naar vijf zoekgebieden in omgeving
Nauerna. Uit de co-creatie en uit gesprekken met
belanghebbenden zijn de volgende voorkeuren naar
voren gekomen qua locatie voor een zonnepark:
Alleen PV in Park Nauerna (gebied 1)
Uit bijeenkomsten met belanghebbenden blijkt
Park Nauerna de voorkeur te hebben voor het plaatsen
van PV in Nauerna. Daarbij is de zuidhelling (gebied 1A)
populair om intensief te gebruiken.
Geen PV in Park Hoogtij (gebied 2)
Er is besloten om in dit conceptontwerp geen PV op te
nemen in park Hoogtij. Hier is namelijk een relatief laag
PV potentieel te behalen. Bovendien laat het liggende
ontwerp van Landschap Noord Holland niet veel ruimte
voor een zonneveld. Ook de in de bijeenkomsten
geopperde ‘muur’ van zonnepanelen tegen de industrie
aan is niet opgenomen in dit ontwerp. Hoofdreden
hiervoor is dat dit niet aansluit bij de nadrukkelijke
wens die in het bestemmingsplan is genoemd, voor een
geleidelijke overgang tussen natuur/Nauerna en de
industrie.
Geen PV in de Venen (gebied 3, 4, 5)
De belanghebbenden waren eensgezind over het niet
plaatsen van PV in de zoekgebieden 3, 4 en 5.

LEGENDA
Bebouwde kom | Industrie
Bebouwing
Water
Wegen
Bos/boschages
Zoekgebieden zonne-energie
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Uitgangspunten voor ontwerp • FORMAAT zonnepark Nauerna
In de co-creatie
bijeenkomsten zijn vier
verschillende scenario’s
voorgelegd en
uitgeprobeerd in
de verschillende
zoekgebieden.
Uit deze discussie
werd duidelijk dat:

Scenario 1.000
zonnepanelen

Uitgangspunt voor
dit conceptontwerp is
daarom een park met
tussen de 20.000 en
30.000 panelen.
(25.000 panelen staat
gelijk aan + 9 MWP.)

Scenario 43.000
zonnepanelen

Scenario 70.000
zonnepanelen

“Moeite om hoeveelheid
te halen, en toch het park
te behouden”

1) Bewoners open lijken te
staan voor een park dat
meer energie opwekt dan
enkel voor Nauerna (dus
meer dan 1000 panelen).
2) Bewoners 70.000
panelen als (veel) te veel
panelen ervaren qua
oppervlakte in het park.
Ook 45.000 panelen lijkt
voor bewoners aan de
grote kant te zijn.

Scenario 24.000
zonnepanelen

“Niet zo’n grote uitdaging”
“Onmogelijke opdracht,
maar eigenlijk ging het wel”
“Minste gelegenheid om
te dromen”

“Moet voldoende zijn om
allemaal rijk te worden”

“We willen het niet als
het niet mooi is”
“Het hogste rendement
was het uitgangspunt”
“We wilden het zo min
mogelijk storend voor de
omgeving laten zijn”
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Uitgangspunten voor ontwerp • BELEVING zonnepark Nauerna
Op basis van moodboards
die gemaakt zijn tijdens
de co-creatie sessie,
moet het zonnepark een
park zijn dat past in het
landschap en ruimte biedt
voor natuur.

Enigszins organisch

•

Enigszins toegankelijk

•

Bloemen

•

Biodiversiteit

•

Onverharde wandelpaden

•

Langzame overgang

iever w
l
t

el

•

di

Wel:

tussen natuur/landschap
en panelen
Iets met bedrukking

•

Subtiele link met Nauerna

•

Iets met PV-overkapping

Niet:
•

Heel erg ‘aangelegd’

•

Tafels die de lucht in gaan

•

Industriële look

di
e
t lie
i
n
ver

t

•

(bijv. ijzeren palen)
•

Dominant in het zicht

•

Massaal

•

Onbedoeld rommelig

•

‘In your face’ Nauerna
symbool
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Uitgangspunten voor ontwerp • FUNDERING zonnepark Nauerna
Op de oosthelling van de afvalberg kan maximaal een
halve meter fundering komen. Dit heeft te maken met een
laag afdekfolie die daar ligt. De consequenties hiervan
zijn dat er gezocht moet worden naar een alternatieve
manier van fundering voor de zonnepanelen in dit gebied.
Afvalzorg werkt zelf voor PV op schuine hellingen met
een materiaal dat ‘Solarbase’ heet. Een groot nadeel van
dit materiaal is dat er geen ruimte is voor biodiversiteit
onder of tussen de panelen. Ook esthetisch is dit
materiaal niet ideaal.
Solar Base lijkt op dit moment de meest technisch
haalbare oplossing. We zoeken door naar een alternatieve
ondiepe funderingswijze voor een helling, die ruimte biedt
aan begroeiing en een minder industriële uitstraling heeft.

Solarbase, afbeelding Afvalzorg
8

Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 1:
Overgangsgebied tussen
industrie en natuur
Het park ligt tussen
twee gebieden in: het
industriële (de haven, het
Noordzeekanaal en de
industrie) en de natuur
(de dijk, de Venen en de
weilanden).
Een belangrijk ontwerpprincipe is daarom dat
het ontwerp van het
zonnepark moet bijdragen
aan een overgang tussen
deze gebieden.
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Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 2:
Link met water
Het park ligt aan het
Noordzeekanaal. Water
heeft in dit gebied altijd
een grote rol gespeeld.
Bewoners hechten ook
waarde aan het water.
Een link maken met het
water is daarom één van
de ontwerpprincipes
voor het ontwerp van het
zonnepark.
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Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 3:
Maximale opwek
op de zuidhelling
De zuidhelling van de
afvalberg is door de
belanghebbenden
aangewezen als een
logische plek voor
maximale opwekking
vanwege de oriëntatie
ten opzichte van de zon.
Ook speelt beleving daar
minder een rol: de relatief
steile helling is alleen vol in
het zicht vanaf het water.
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Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 4:
Overgangsgebied tussen
natuurpark en zonnepark
Om een goede,
geleidelijke overgang
te creëren tussen de
verschillende gebieden
in park Nauerna (natuur,
recreatie, en energieopwekking) wordt in het
ontwerp een ‘uitwaaiering’
van de panelen verwerkt,
waarbij steeds meer
tussenruimte ontstaat
tussen de paneelrijen.
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Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 5:
Visuele link op de
oosthelling die verbindt
met de rest van het park
Om de overgang tussen de
gebieden geleidelijker te
maken wordt een visuele
link tussen het zonnepark
en het buurtgemeenschap
Nauerna als
ontwerpprincipe
toegepast. Hiervoor wordt
de oosthelling van de
heuvel gebruikt.

13

Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 6:
Aan noordkant zichtbare
visuele link naar zonnepark
Door bewoners is
aangegeven dat men bij
het entree van het park
ook graag een visuele
link naar het zonnepark
wil hebben, om mensen
nieuwsgierig te maken en
uit te nodigen om naar het
zonnepark te gaan kijken.
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Uitgangspunten voor ontwerp • 7 ONTWERPPRINCIPES
Op basis van onderzoek
naar de historie van het
landschap + analyse
van het huidige landschap
+ interviews met belanghebbenden hebben
we zeven ontwerpprincipes opgesteld.
-----------Ontwerpprincipe 7:
Zoveel mogelijk ruimte
voor biodiversiteit
Want ruimte maken,
en houden, voor natuur
en voor biodiversiteit
wordt erg belangrijk
gevonden door bewoners
van Nauerna.
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Drie concepten
o.b.v. voorgaande
uitgangspunten

16

Drie concepten
Op basis van de voorgaande uitgangspunten en
ontwerpprincipes zijn drie concepten ontwikkeld voor
een zonnepark. Alle drie de concepten houden rekening
met Solarbase op de oosthelling.

Concept ‘Water’

Concept ‘Natuur’

Concept ‘Icoon’

17

Drie concepten • Concept ‘Water’
In verticale stroken golven
de panelen de heuvel
af. Door de vorm van de
heuvel wordt een gevoel
van water gecreëerd.
Om een geleidelijke
overgang tussen gebieden
te maken waaieren de
panelen uit richting de
oosthelling. Hierdoor
ontstaat er ook steeds
meer ruimte voor
biodiversiteit tussen
de panelen.
Op de oosthelling
gaat het watergevoel
over in een branding
van basaltblokken.
De associatie met
basaltblokken wordt
gecreëerd door diverse
tinten zwart, paars en
bruin met elkaar af te
wisselen, op een grijze
ondergrond van Solarbase.
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Drie concepten • Concept ‘Natuur’
In horizontale stroken
golven de panelen over
de heuvel heen. Door de
vorm van de heuvel wordt
een gevoel van water
gecreëerd.
Om een geleidelijke
overgang tussen gebieden
te maken waaieren de
panelen uit naar boven.
Hierdoor ontstaat er ook
steeds meer ruimte voor
biodiversiteit tussen de
panelen.
Op de oosthelling gaat
het watergevoel over
in natuur. De Solarbase
bodem wordt bedekt
met een sedumlaag.
De panelen krijgen een
print die steeds groener
wordt. Hierdoor wordt
een geleidelijke overgang
ervaren tussen de panelen
en de natuur.
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Drie concepten • Concept ‘Icoon’
In horizontale stroken
golven de panelen over
de heuvel heen. Door de
vorm van de heuvel wordt
een gevoel van water
gecreëerd.
Om een geleidelijke
overgang tussen gebieden
te maken waaieren de
panelen uit naar boven.
Hierdoor ontstaat er ook
steeds meer ruimte voor
biodiversiteit tussen de
panelen.
Op de oosthelling gaat
het watergevoel over in
een iconisch, grafisch
patroon. Op de solarbase
laag wordt een grafisch
patroon gespoten in
grijstinten. De panelen
doen hieraan mee en
geven kleurdetails aan
dit patroon. Een echte
eye catcher die trots en
nieuwsgierig maakt.
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Drie concepten • Belevingsbeelden
Beleving van het conceptontwerp vanuit vier gezichtspunten

2
4

1

3
21

Drie concepten • Belevingsbeelden
Beleving van lange stroken
zonnepanelen die naar
boven toe ‘uitwaaieren’,
bezien vanaf het wandelpad
langs de zuidelijke dijk.
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Drie concepten • Belevingsbeelden
Beleving bezien vanaf
vanaf de ‘tribune’ in
het park.
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Drie concepten • Belevingsbeelden
Beleving van lange stroken
zonnepanelen die naar
boven toe ‘uitwaaieren’,
bezien vanaf het water.

24

Drie concepten • Belevingsbeelden
Beleving van de
oosthelling, vanaf de
kant van de woonboten:
concept ‘Natuur’
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Drie concepten • Belevingsbeelden
Beleving van de
oosthelling, vanaf de
kant van de woonboten:
concept ‘Icoon’
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Drie concepten • Opstelling en aantal panelen
Voor alledrie de concepten geldt dat er stroken worden
gemaakt met tafels met 3 panelen landscape boven
elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van bifacial panelen
van 1x2 meter. Tussen elk van de panelen zit 1cm
afwateringsruimte.
De plaatsing van de tafels is op minimaal 60cm hoogte
(onderkant panelen), om zoveel mogelijk ruimte te laten
voor biodiversiteit. De panelen liggen in principe onder
een hellingshoek van 30°.
Er worden maximaal 2x 50 panelen aaneengesloten,
vanwege de schakeling aan twee kanten. De maximale
lengte van een aaneengesloten strook is daarmee 200m.
In alle concepten wordt gespeeld met lengtes van
stroken; er zijn ook stroken met 2x50 panelen (200m), 1x
50 panelen (100m) of 1x 25 panelen (50m).
De afstand tussen de rijen loopt steeds meer op. In de
meest verdichte gedeelten is deze afstand 1,5m. Dit loopt
op naar 5,5m tussen de meest uitgewaaierde rijen.
Het aantal panelen komt hiermee op ca. 20.000.
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Drie concepten • Print aan de oostzijde
In alledrie de concepten worden panelen aan de
oosthelling bedrukt. Voor deze bedrukking wordt gebruik
gemaakt van Solar Visuals.
Het Solar Visuals paneel is een combinatie van
fotovoltaïsch materiaal waarmee de energie wordt
opgewekt en een geïntegreerde fullcolour visual die door
de klant zelf kan worden ontworpen.
Hiermee is alles mogelijk: een specieke kleur of abstract
patroon, de afbeelding van een schilderij of fotoprint.
De print op de panelen aan de oostzijde moet nog
worden uitgewerkt. Wanneer er een concept gekozen is,
moet er op zoek gegaan worden naar een strategische
balans tussen maximale energieopwekking en optimale
designkwaliteit. Eén van de belangrijkste ontwerpvragen
hier is wel rasterpatroon er gebruikt moet gaan worden
en welke zichtafstand hiervoor als uitgangspunt genomen
moet worden. Dit zijn vragen die beantwoord gaan
worden in de mock-up testsessies.

28

Drie concepten • Inpassing op plattegrond
Inpassing van panelen op
plattegrond/hoogtekaart
Park Nauerna.
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Doorontwikkeling
parkontwerp
•
•
•
•

Eind feb. 2020: gesprek met Roel van Gerwen, landschapsarchitect NH
Begin april 2020: het concept van een ‘helix’ bi-facial array wordt geopperd
29 april 2020: feedback reviewboard
29 juni 2020: presentatie conceptontwerp aan stakeholders

Door voortdurend voortschrijdend inzicht en contact met diverse partijen wordt het ontwerp steeds
wat preciezer en concreter, zonder dat bewoners weet hebben van de eerste 3 conceptrichtingen.
(En door corona we hebben noodgedwongen de co-creatie sessies steeds uitgesteld.)
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Doorontwikkeling ontwerp • Bestaand parkontwerp
Landschap Noordholland is al geruime tijd bezig met een
ontwerp voor het Park Nauerna. De eerste fase van dit
ontwerp is al gerealiseerd. Het ontwerp van de tweede
en derde fase zijn wel af, maar nog niet gerealiseerd.
De landschapsarchitect heeft aangegeven open te staan
voor — en mee te willen denken over de inpassing van
het zonnepark in het Park Nauerna — mits dit in goed
overleg met de belanghebbenden gebeurt.
Op 27 februari 2020 ontvingen
we de relevante plankaarten.
Er is bij het maken van de conceptontwerpen wel
gekeken naar het ontwerp, maar dit is nog niet goed
op elkaar gelegd. Dit gaat op korte termijn gebeuren.
De belangrijkste vragen hierbij gaan over:
•
•
•
•
•

Inpassing paden (verhard en niet-verhard)
Inpassing begroeiing
Inpassing tribune
Inpassing begrazingsgedeeltes
Afsluiting en toegankelijkheid
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Doorontwikkeling ontwerp • Inpassing in bestaande plannen
Het ontwerp:
•
Beweegt mee met hoogtelijnen van het park
•
Volgt de lijnen van de bossages
•
Behoudt de zichtlijnen in het park, door te spelen
met hoogtes van panelen
•
Voorkomt uitkijken op de werkzaamheden van
Afvalzorg, door bossages aan westzijde

Optie A:
Onderste rand
± 17.000 panelen
± 8 ha
6,8MW

11 juni 2020
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Doorontwikkeling ontwerp • Inpassing in bestaande plannen
Het ontwerp:
•
Beweegt mee met hoogtelijnen van het park
•
Volgt de lijnen van de bossages
•
Behoudt de zichtlijnen in het park, door te spelen
met hoogtes van panelen
•
Voorkomt uitkijken op de werkzaamheden van
Afvalzorg, door bossages aan westzijde

Optie B:
Onderste rand + middelste rand
± 22.500 panelen
± 11 ha
8,2MW

11 juni 2020
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Doorontwikkeling ontwerp • Inpassing in bestaande plannen
Het ontwerp:
•
Beweegt mee met hoogtelijnen van het park
•
Volgt de lijnen van de bossages
•
Behoudt de zichtlijnen in het park, door te spelen
met hoogtes van panelen
•
Voorkomt uitkijken op de werkzaamheden van
Afvalzorg, door bossages aan westzijde

Optie C:
Onderste rand + middelste rand
+ delen bovenin
± 27.000 panelen
± 14 ha
9,2MW

11 juni 2020
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Doorontwikkeling ontwerp • Inpassing in bestaande plannen
2020 05 06
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Doorontwikkeling ontwerp • Belevingsbeelden aanpassen (1/3)

Mismatch tussen belevingsbeeld en realiteit, m.b.t.
aantal rijen panelen.

36

Doorontwikkeling ontwerp • Belevingsbeelden aanpassen (2/3)
Beleving vanaf de kant
van de woonboten.
17 juni 2020

NIEUW
OUD
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Doorontwikkeling ontwerp • Belevingsbeelden aanpassen (3/3)
Er was nog geen beeld van
de ingang van het park.
24 juni 2020
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Doorontwikkeling ontwerp • Simulatie en visualisatie helix
Toevoeging van ‘helix’: bifacial panelen die om een as
draaien en als waaier/wokkel zijn opgesteld.
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Doorontwikkeling ontwerp • Aandacht voor lichtreflectie
Zonneparken kunnen reflectie geven die overlast
veroorzaakt. In het conceptontwerp zijn de twee plekken
waar dit het meest verwacht wordt de zuidzijde (overlast
voor schepen en voorbij rijdende auto’s) en de oostzijde
(overlast voor bewoners van de woonboten).
Gedurende de mock-up test wordt meegenomen wat de
mate van reflectie is, waar deze met name door wordt
veroorzaakt, hoe deze reflectie wordt ervaren en hoe
deze indien nodig verminderd kan worden.
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Doorontwikkeling ontwerp • Oplossing voor fundering + erosie
Er moet een oplossing komen voor het erosieproof en
stevig funderen van de paneel-arrays op de helling.
Afvalzorg geeft daarover de volgende informatie:

2) TS Gound Mount concept
TS Ground Mount is een oplossing dat door TS Visuals is
ontwikkeld. Zij schrijven hierover het volgende:

•

Een fundering op beton-of stalen stroken blijft niet
liggen, schuift letterlijk naar beneden.

•

Een paalfundering kan dan een oplossing bieden.
Bijeen paalfundering moet je erosie beschermende
maatregelen nemen.

•

Op een beperkt deel van de stortplaats is een
bovenafdichting aanwezig, daar is een beperking van
0,5m diep qua fundering. Op de rest van de locatie,
waaronder de zuidhelling, is geen bovenafdichting
aanwezig en in principe geen dieptebeperking. Daar
kan dieper worden gefundeerd dan 1m met palen.

TS Ground Mount is een milieu-vriendelijk, recyclebaar
en herbruikbaar funderingssysteem zonder graafwerk
of beton. Het systeem is gemakkelijk te installeren en is
kostenbesparend. Gericht op de grondlaag op de helling
van Afvalzorg in Nauerna hebben wij berekend dat met
het TS GroundMount systeem een diepte van 500 mm
mogelijk moet zijn. Bovenal wordt met het vermijden van
asfalt of een betonnen fundering als solarbase optimaal
ingespeeld op het aspect van bio-diversiteiten esthetiek.
Een nadeel van dit materiaal is dat het nog niet eerder op
grote schaal is toegepast.

Op dit moment zijn er twee oplossingen die besproken
worden.
1) Solarbase
Afvalzorg werkt zelf voor PV op schuine hellingen
met een materiaal dat ‘Solarbase’ heet. Het principe
van tafels met drie panelen die vrij vlak op de helling
worden geplaatst zou met toepassing van een Solarbase
verharding op de helling technisch mogelijk zijn; met
zo’n verharding wordt erosie ook voorkomen. Een groot
nadeel van dit materiaal is dat er geen ruimte is voor
biodiversiteit onder of tussen de panelen. Ook esthetisch
is dit materiaal niet ideaal.
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Doorontwikkeling ontwerp • Veiligheid en verzekering
In het conceptontwerp zijn delen van het park
toegangkelijk. Dit heeft consequenties voor de veiligheid
van de panelen. Ook de verzekering van het park heeft dit
invloed op.
In Nederland is het best uitzonderlijk om een zonnepark
vrij te mogen betreden. Maar het gebeurt al wel. Het
bekendste voorbeeld is Solarpark de Kwekerij in Hengelo
(GLD) en in ontwikkeling is De Mikkelhorst (wel vergund,
nog niet gerealiseerd). Beide initiatiefnemers van deze
zonneparken zijn geïnterviewd door Gerben de Vries,
projectleider van Natuur&Milieufederatie Utrecht en
betrokken bij de Energietuin Mastwijk. Dat is de andere
Afvalzorglocatie waar op dit moment een park in
ontwikkeling is van 11MW (op 20ha). Vanuit dit project is
al begonnen met een overzicht van de maatregelen. Dit
is nog work-in-progress, maar wordt wel gebruikt als
inspiratie om hier verder over na te denken.
Vragen waar over nagedacht moeten worden zijn: Hoe
maken we het dieven en vandalen zo moeilijk mogelijk?
Hoe voorkomen we dat bezoekers (mensen/dieren)
onbedoeld schade toebrengen aan zichzelf of aan
de technische systemen? Hoe zorgen we ervoor dat
passanten en groepen het zonnepark kunnen bezoeken/
bezichtigen? Hoe verzekeren we tegen acceptabele
kosten een toegankelijk/recreatief zonnepark?
Bij verdere doorontwikkeling van het ontwerp zal ook dit
onderwerp verder meegenomen worden.
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Doorontwikkeling ontwerp • Financiële participatie
De belangengroep heeft €400.000,- ter beschikking om
te investeren in een zonnepark. De vraag die zij hebben is:
wat kunnen we voor dit bedrag krijgen? Wat is voor ons
de beste manier van participatie?
Er zijn grofweg vier participatievormen (bron: NVDE). Voor
al deze vormen staat de vraag nog open: Wat betekent
dit voor de € 400.000,- die de bewonersvereniging
Nauerna beschikbaar heeft?
1) Mede-eigenaarschap
Veel (lokale) initiatiefnemers die participatie van de
omgeving zo goed mogelijk willen inzetten komen uit
op de coöperatie als organisatievorm. Daarin zijn de
voorwaarden ‘iedereen kan mee doen’, ‘open en vrijwillig
lidmaatschap’ en ‘democratisch zeggenschap’ namelijk
ook juridisch verankerd. Een coöperatie is voor Nauerna
ook juridisch gezien de meest geschikte optie, mochten
zij kiezen voor Mede-eigenaarschap.

omgeving wordt gerekend) kan er bij Nauerna wel een
hoog percentage eigenaarschap van lokale omgeving
worden verwacht.
2) Financiële deelneming
Financiële obligaties: Met bijvoorbeeld een
financieringsplatform is dit een vorm van crowdfunding.
Een voorbeeld hierbij is een partij als Zonnepanelendelen.
Investering in het zonnepark (vanaf € 25) kan individueel
met een jaarlijks rendement gebaseerd op basis van
het energieproject. De eigen investering wordt volledig
afgelost, hetzelfde principe als zonnepanelen op je dak.
Het project wordt wel via zonnepanelendelen beschikbaar
gesteld en normaal kan hier nationaal op ingetekend
worden. De vraag is of je het dan kan beperken tot de
omgeving Assendelft. Wel interessant voor investeringen
buiten de € 400.000 om van de belangenvereniging

kWh-certificaten: Hier geldt een lange looptijd geldt en
meerjarig groene stroom wordt afgenomen door de inleg
van een vast bedrag per jaar.
3) Omgevingsfonds
Een externe projectontwikkelaar richt (eventueel samen
met afvalzorg?) een omgevingsfonds in. Hier wordt vaak
een bepaalde straal gehanteerd (bijvoorbeeld 800 meter).
4) Omwonendenregeling
Een voorbeeld hiervan is dat een ontwikkelaar gratis
stroom biedt aan de omgeving, als compensatie. Dit komt
overeen met ‘directe energie levering / korting op de
energierekening’.

Uit een interview met een projectontwikkelaar blijkt
dat zij het niet verantwoord vinden om bewoners en/
of kleinere coöperaties de financiële risico’s te laten
dragen die bij dergelijke percentages (50%) komen
kijken. Vandaar dat directe financiële participatie niet
de voorkeur heeft. De voorkeur heeft obligatie of in
een vorm van crowd funding na de realisatie. Dat maakt
het simpeler en minder risicovol voor burgers die willen
participeren.
Met afvalzorg als grondeigenaar (die bij de lokale
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Doorontwikkeling ontwerp • Aansluitpunten
Er zijn offertes
aangevraagd voor twee
aansluitpunten in het park,
één middenin, en één bij
de windturbine.
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Doorontwikkeling ontwerp • Co-creatie van ‘eye-catcher’
Door bewoners is aangegeven dat men graag een (aan
de noordkant van het park zichtbare) visuele link naar het
zonnepark wil hebben, om mensen nieuwsgierig te maken
en uit te nodigen om naar het zonnepark te gaan kijken.
Er is geopperd om dit bij het entree van het park te doen.
Ook zijn ideeën genoemd voor een eye catcher bij de
ingang van de haven. Tevens is meermaals een met PV
overdekt wandelgedeelte als idee naar boven gekomen in
de bijeenkomsten.
In een buitengebied een artificieel overdekt pad
aanleggen of een los PV element is nogal extravagant en
het is de vraag hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt.
Dit zal ook een zeer dure ingreep zijn.
Omdat het niet duidelijk genoeg is wat de belangrijkste
behoefte is achter deze ideeën, wordt deze vraag
voorgelegd tijdens de 3e co-creatie sessie met
belanghebbenden.
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Doorontwikkeling ontwerp • Co-creatie/validatie sessie
Begin juni wordt het conceptontwerp voorgelegd aan
belanghebbenden. Het doel van deze sessie is:
•

•

•

•
•

Laten zien hoe we hun input hebben vertaald naar
een conceptontwerp (toelichting uitgangspunten en
ontwerpprincipes)
Feedback op concepten: zouden ze dit in hun
achtertuin willen? (Inclusief locatie, aantal panelen,
beleving).
Verder invullen openstaande onderzoeksvragen (Met
PV overdekt wandelgedeelte? Eye catcher (bij entree
park / voor entree haven)?)
Delen financiële participatiemogelijkheden (met
name ter info).
Meenemen in vervolgstappen (Mock-up sessie,
testen lichtinstraling en biodiversiteit).

Deze bijeenkomst zal digitaal gehouden worden. DIG
heeft inmiddels veel ervaring met het houden van
digitale co-creatie methodes. Om te zorgen dat deze
methode echt goed werkt voor dit doeleind, wordt een
oefensessie gehouden met de projectgroep.
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Doorontwikkeling ontwerp • Mock-up test
Na de zomer wordt een deel van het ontwerp 1:1 getest.

Deel 2 is later uit het voorstel gehaald:

De mock-up test bestaat uit twee delen:
1. De mock-up testdag waarbij we met bewoners een
aantal ontwerpvragen gaan beantwoorden.
2. De mock-up opstelling die voor langere tijd blijft
staan, waar met name de TNO tests mee worden
gedaan.

2. Onderzoeksvragen voor langdurige opstelling:
•
Wat is de mate van overlast van reflectie van het
onderstel/clips? (‘solar glare hazzard’) Welk onderdeel
van de opstelling creëert met name de reflectie?
Door wie en in welke mate wordt er overlast ervaren
door reflectie? Hoe kan deze indien nodig verminderd
worden?
•
Wat is de variatie in lichtinstraling die wordt
gemeten?
•
Wat is de invloed van row-row distance?
•
Wat is de invloed van variatie van hoek van helling
afvalberg?
•
Wat is de (mogelijke) bijdrage van waterreflectie door
het jaar heen?
•
Wat is de invloed van de paneelhoek?
•
Wat is de schaduwimpact?

De exacte opzet van de test kan pas bepaald worden
na de derde co-creatie sessie, waarin feedback is
gegeven op de verschillende concepten en daaruit een
vervolgontwerp is gemaakt. Wel kan al een suggestie
gedaan worden voor vragen die we tijdens deze mock-up
tests gaan doen.
1. Onderzoeksvragen voor mock-up testdag:
•
Werkt de print op de panelen in het verzachten van
de overgang tussen gras en onbedrukte panelen? Op
welke zichtafstand werkt welk rasterpatroon het beste?
•
Werkt de opstelling van de panelen in het opwekken
van een associatie met water? Welke opstelling doet
dit beter?
•
Helpen de gaten/afstanden tussen de panelen
voldoende om een zachte overgang te ervaren
tussen de gebieden?
•
Helpen de print en de opstelling ook in het
aantrekkelijk maken om op uit te kijken (vanaf
woonboten, vanaf de dijk, vanaf het water, eropin
kijken vanaf een pad)? Is de zijkant en het begin van
een rij aantrekkelijk om op/in te kijken?

Locatie
Bij voorkeur komt de mock-up opstelling op de oostzijde
van de afvalberg in Park Nauerna. Allereerst omdat op
deze helling het meest zichtbare stuk zit van het ontwerp.
En of men enthousiast wordt van dit aanzicht is een van
de belangrijkste ontwerpvragen. Daarnaast willen we in
dit deel van het ontwerp veel ruimte creëren voor het
stimuleren van biodiversiteit. Deze locatie zou dus ook
voor het TNO-onderzoek het meest gunstig zijn.
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Validatiesessie
m.b.t. parkontwerp
7 juli 2020
Oorspronkelijk een co-creatiesessie, werd
door omstandigheden een validatiesessie.
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Validatiesessie • Reflectie
Tijdens de validatiesessie zijn de drie verschillende
concepten gepresenteerd incl. de weg erheen.
We vroegen aanwezigen naar,
- mening over het conceptontwerp in het algemeen,
- mening over de 3 conceptontwerpen afzonderlijk,
- mening over het park van dit formaat op deze locatie
- invloed van het parkontwerp op hun recreatie-beleving
- hun voorkeur m.b.t. conceptontwerp
- de mate waarin ze bepaalde (in eerdere co-creatie
sessies genoemde)onderdelen misten

Uit reflectieverslag van validatiesessie:
Door corona kon deze sessie niet live, + periode van
onduidelijkheid en wachten: ondertussen hebben we
zelf te ver door ontworpen, en door de (noodgedwongen)
digitale vorm van de sessie is de bedoelde co-creatie
sessie een validatiesessie geworden. Want door de switch
naar digitaal leek het onhaalbaar om bewoners
in groepjes op deelonderwerpen mee te laten denken.
•
•

•

•
•
•

Zie algemeen reflectieverslag voor complete analyse van
alle onderdelen in het proces, en daaruit voortvloeiende
geleerde lessen en adviezen.

Lage opkomst
Digitale sessie was niet de juiste vorm: lagere
opkomst, gedoe en frustratie met Mentimeter,
bewoners te anoniem en versnipperd, geen
lichaamstaal. Het lukte ons niet goed om een gedeeld
gevoel (‘dit is van jullie allemaal, we doen het samen’)
en constructieve vibe te creeëren.
Onvoldoende verwachtingsmanagement /
meegenomen in afwegingen van innovatief én
betaalbaar.
Verwarring over waar in het proces we zaten,
en over wat definitief en wat concept was.
De plankaarten voelden (te) definitief
Belevingsbeelden niet effectief om beleving over te
brengen (‘leuk plaatje maar ik vraag me af of het er
straks echt zo mooi uit ziet, klopt dit wel’)

Besloten om pas op de plaats te maken. Een stap terug
zetten in het ontwerpproces van het zonnepark, mock-up
inzetten als ‘staalkaart’, en in co-creatie met bewoners
(rond de mock-up) verder gaan met het parkontwerp.
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Vervolgstappen
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Vervolgstappen
Zie documenten:
- Ontwikkeling prints voor mock-up
- Ontwikkeling en productie mock-up
- Resultaten mock-up sessies

Slide uit WUR presentatie
resultaten mock-up sessies
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Bijlage 6 Agenda en feedback van de validatie sessie

Validatiesessie
Conceptontwerp zonnepark Nauerna
In My Backyard Please

DESIGN INNOVATION GROUP

7 juli 2020

In my backyard please
Hoofdvraag van dit onderzoek

Projectgroep
IMBYP

DESIGN INNOVATION GROUP

Hoe ziet het ideale ontwerpproces
van een zonnepark er uit zodat
we geen NIMBY-gevoel maar een
IMBYP-gevoel creëren?

Nauerna

Foto door Bas Koppers

DESIGN INNOVATION GROUP

Onderzoekslocatie voor IMBYP project

Nauerna: ‘backyard’ van RES regio NH-zuid

DESIGN INNOVATION GROUP

O.a. als zoeklocatie voor opwek van duurzame energie

Nauerna: ‘backyard’ van Amsterdam, Zaanstreek en RWS

DESIGN INNOVATION GROUP

O.a. voor recreëren en opwek duurzame energie

Nauerna: ‘backyard’ van gemeente Zaanstad

DESIGN INNOVATION GROUP

O.a. voor wonen, werken en recreëren

Nauerna: ‘backyard’ van Assendelft

DESIGN INNOVATION GROUP

O.a. voor wonen, werken en recreëren

Nauerna: ‘backyard’ van buurtschap Nauerna

DESIGN INNOVATION GROUP

o.a. voor wonen, werken en recreëren en uitzicht

DESIGN INNOVATION GROUP

Onderzoek
naar landschap,
historie, context
en behoeften

Geschiedenis

DESIGN INNOVATION GROUP

Locatie Nauerna - 1850

Geschiedenis

DESIGN INNOVATION GROUP

Inpoldering Nauerna - 1882

Geschiedenis

DESIGN INNOVATION GROUP

Industrialisering omgeving Nauerna - 2018

Geschiedenis

Foto door Bas Koppers

DESIGN INNOVATION GROUP

Overgangsgebied tussen natuur en industrie

Recreatiepark Nauerna

Bestektekening recreatiepark Nauerna, Feb. 2020,
Landschap Noord Holland

Afbeeldingen: Maithe Vos (boven en onder) en Anne Copier (midden)

DESIGN INNOVATION GROUP

Als compensatie voor o.a. opkomende industrialisering

Kwalitatief onderzoek

DESIGN INNOVATION GROUP

Interviews, landschapsonderzoek, expertgesprekken en co-creatie sessies

Behoeften bewoners
Vanuit interviews
Het resterende bedrag goed besteden; bij voorkeur:
• besteed aan zonne-energie
• zo geïnvesteerd dat er financieel voordeel is voor
de gemeenschap

DESIGN INNOVATION GROUP

Idealiter is het zonnepark:
• toekomstbestendig
• iets om trots op te zijn
• samen te beleven
• geïntegreerd in de omgeving
• een plek waar het gevoel van rust, ruimte en
natuur behouden of versterkt wordt

Behoeften Afvalzorg
Vanuit veelvuldige gesprekken

DESIGN INNOVATION GROUP

• Zo veel mogelijk minderwaardige grond beschikbaar stellen
voor de RES opgave, om zo te voorkomen dat agrarische- of
natuurgebieden hiervoor gebruikt moeten worden
• Het goede voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid
• Duurzame nazorg van het opgeleverde stortterrein
• Een zonnepark dat substantieel is
• Een zonnepark dat mooi is
• Versterking van biodiversiteit en ecologische waarden
• Een park dat door de brede omgeving gewaardeerd wordt

Behoeften energietransitie
Namens provincie NH, RES Zaanstreek & Waterland en gemeente Zaanstad

DESIGN INNOVATION GROUP

• In de regio Zaanstad
0,43TW aan energie
opwekken
• In eerste instantie
middels zon op daken en
overkappingen
• In tweede instantie op
grondoppervlakken
• Bij voorkeur daar waar zo
min mogelijk natuurlijke
waarde verloren gaat

Gedeelde behoeften
Betrokken partijen bij mogelijk zonnepark in Nauerna
Liander

90% aandeelhouder Afvalzorg

Energiezorg (Afvalzorg + HVC)
werkt aan zonne-energie

N.V. Afvalzorg

Netbeheer (o.a. aanleg
elektriciteitskabels)

Provincie Noord-Holland

grondeigenaar
Park Nauerna

Voornaamste belangen:
- Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- Milieu, energie & klimaat
- Vitaal platteland, natuurbeheer lid ‘Zon op Land’
& ontwikkeling natuurgebieden

Voornaamste behoeften:
- Minderwaardige grond beschikbaar stellen voor de RES
- Het goede voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid
- Duurzame nazorg van het opgeleverde stortterrein
- Verdienmodel om beheer van opgeleverd park te bekostigen
- Versterking van biodiversiteit en ecologische waarden

Stichting Landschap Noord-Holland

Regionale Energiestrategie (RES)

Maakt ontwerp recreatiepark Nauerna

Voornaamste belang:
Geschikte locaties vinden
in regio Zaanstad voor
opwekking van 0,43TW
duurzame energie

Gedeelde behoeften:
- Mediation document wordt erkend
- Goede onderlinge
verstandhouding
- Duurzame energie opwekken
- Toekomstbestendige invulling
van het park

Gemeente Zaanstad
Voornaamste belangen:
- Volksgezondheid waarborgen
- Energietransitie realiseren
- Handhaving bestemmingsplan
- Natuurbescherming
- Onderhouden openbare ruimte

grondeigenaar
Park Hoogtij

Zit aan klimaattafels
De meeste partijen zitten bij
voortgangs- en veiligheidsoverleg

geldbedrag in
beheer t.b.v.
algemeen
belang van
bewoners Nauerna

cruciale stem
m.b.t. inrichting
Parken
HoogTij en
Nauerna

landschapsbelevers

bewoners &
ondernemers
buurtschap Nauerna

Belangengroep
Nauerna (BGN)
Voornaamste behoeften:
- Bevorderen van de kwaliteit van het
woon- en leefmilieu in en om Nauerna
- Korting op de energierekening
- Een park om trots op te zijn

DESIGN INNOVATION GROUP

Voornaamste belangen:
- Natuurbeheer
- Biodiversiteit behouden
en bevorderen

Randvoorwaarden
vanuit landschapsbeheer, techniek en realiseerbaarheid

Afdeklaag op oosthelling Afvalberg;
fundering hier max. 0,5m diep

DESIGN INNOVATION GROUP

• Zorg dat het ontwerp past in de bestaande
landschappelijke omgeving
• Creëer balans tussen natuurlijke waarden en
goede beheermogelijkheden
• Voorkom erosie
• Maak goede fundering; hou hierbij rekening
met afdeklaag op oosthelling
• Maak het veilig en verzekerbaar
• Maak een positieve businesscase

Wensen voor beleving van het zonnepark
Vanuit co-creatie sessies
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e
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DESIGN INNOVATION GROUP

t

Niet:
Heel erg ‘aangelegd’
Tafels die de lucht in gaan
Industriële look
(bijv. ijzeren palen)
Dominant in het zicht
Massaal
Onbedoeld rommelig
‘In your face’ Nauerna
symbool

el

iever w
l
t

di

Wel:
Enigszins organisch
Enigszins toegankelijk
Bloemen
Biodiversiteit
Onverharde wandelpaden
Langzame overgang
tussen natuur/landschap
en panelen
Iets met bedrukking
Subtiele link met Nauerna
Iets met PV-overkapping

Wensen voor de locatie van het zonnepark
vanuit co-creatie sessies

Liever geen PV in Park Hoogtij (gebied 2)
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DESIGN INNOVATION GROUP

PV past goed in Park Nauerna (gebied 1)
Zuidhelling (gebied 1A) populair voor
intensief gebruik

Wensen voor het formaat van het zonnepark		
Voor bewoners voelt ± 20.000 panelen (10MWP) goed;
Afvalzorg wil liever minimaal 30MWP
Het is ons
recreatiepark, waarvan
we binnen wat redelijk
is best een stukje
willen ‘opofferen’
voor zonnestroom.
Dat mag meer zijn
dan voor eigen
gebruik. Bijvoorbeeld
voor Assendelft of
andere plekken in de
omgeving.

Scenario 1.000
panelen
Scenario 1.000
zonnepanelen

Scenario 24.000
panelen
Scenario 24.000
zonnepanelen

Scenario 43.000
panelen 43.000
Scenario
zonnepanelen

Scenario 70.000
panelen 70.000
Scenario
zonnepanelen

“Moeite om hoeveelheid
te halen, en toch het park
te behouden”
“Niet zo’n grote uitdaging”
“Onmogelijke opdracht,
maar eigenlijk ging het wel”
“Minste gelegenheid om
te dromen”

Het is ons grondgebied.
Wij willen graag zo veel
mogelijk minderwaardige
grond beschikbaar stellen
voor de RES opgave,
om zo te voorkomen
dat agrarische- of
natuurgebieden hiervoor
gebruikt moeten worden.
Wij denken daarbij
aan minimaal 30MWP
opbrengst.

“Moet voldoende zijn om
allemaal rijk te worden”

“We willen het niet als
het niet mooi is”
“Het hogste rendement
was het uitgangspunt”

Bewoners

Afvalzorg

DESIGN INNOVATION GROUP

“We wilden het zo min
mogelijk storend voor de
omgeving laten zijn”

DESIGN INNOVATION GROUP

Vertaling naar
uitgangspunten
voor ontwerp

Ontwerpprincipe 1/6

DESIGN INNOVATION GROUP

Ontwerp overgangen tussen gebieden

Ontwerpprincipe 2/6

DESIGN INNOVATION GROUP

Maak een link met het water

Ontwerpprincipe 3/6

DESIGN INNOVATION GROUP

Zorg voor goed inpassing in bestaand ontwerp recreatiepark

Ontwerpprincipe 4/6

DESIGN INNOVATION GROUP

Gebruik de zuidzijde voor maximale opwekking

Ontwerpprincipe 5/6

DESIGN INNOVATION GROUP

Creëer ruimte voor biodiversiteit

Ontwerpprincipe 6/6

DESIGN INNOVATION GROUP

Maak het veilig, toegankelijk en aantrekkelijk

DESIGN INNOVATION GROUP

Concept
ontwerp

Conceptontwerp zonnepark Nauerna

DESIGN INNOVATION GROUP

Beleving van golven die over de heuvel rollen

Inpassing in bestaand ontwerp recreatiepark

DESIGN INNOVATION GROUP

Hoogtelijnen, zichtlijnen, bossages

Inpassing in bestaand ontwerp recreatiepark

DESIGN INNOVATION GROUP

Variant A: ± 17.000 panelen // ± 8 ha // 6,8MW

Inpassing in bestaand ontwerp recreatiepark

DESIGN INNOVATION GROUP

Variant B: ± 22.500 panelen // ± 11 ha // 8,2MW

Inpassing in bestaand ontwerp recreatiepark

DESIGN INNOVATION GROUP

Variant C: ± 27.000 panelen // ± 14 ha // 9,2MW

Schematische weergave inpassing recreatiepark

DESIGN INNOVATION GROUP

Rekening gehouden met hoogtelijnen, zichtlijnen en bossages

Organische overgang tussen gebieden

DESIGN INNOVATION GROUP

Van industrieel naar natuur en van recreatiepark naar zonnepark

Overgang oostzijde concept 1: natuur

DESIGN INNOVATION GROUP

Kleurverloop op panelen richting groen,
groter wordende ruimte tussen panelen

Overgang oostzijde concept 2: water

DESIGN INNOVATION GROUP

Kleurverloop op panelen richting waterpatroon,
gevoel van ‘branding’ door licht uitlopende helix

Overgang naar bovenkant van het park
Maximale opwek zuidzijde,
groeiende ruimte voor biodiversiteit

DESIGN INNOVATION GROUP

10m.
1,5m.

Veilig, toegankelijk en aantrekkelijk

DESIGN INNOVATION GROUP

Een warm welkom door kunstzinnige eye catcher,
afbakening middels houten hekken en aarden wallen

Entrees met informatie en educatie

DESIGN INNOVATION GROUP

Over het park, de natuur en zonne-energie

Beloning na een mooie wandeling

DESIGN INNOVATION GROUP

Mooi uitzicht en ruimte om samen te komen

Innovatief recreatie- en zonnepark om trots op te zijn

DESIGN INNOVATION GROUP

Met gebruik van print, hoogteverschillen en helix-formaties

DESIGN INNOVATION GROUP

Financiële
participatie

Financiën en participatie
Wat kunnen jullie verwachten met de € 400.000,-?

gr
at
is

!

€

€

€
€

€

NB: Dit is een zeer grove indicatie berekening. De uiteindelijke opbrengst
in euro’s is afhankelijk van véél factoren en kan dus afwijken van deze
getallen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

DESIGN INNOVATION GROUP

€

• Altijd een mede-investeerder
nodig voor het park
• Eventueel subsidietraject mogelijk
voor vernieuwende onderdelen
innovatief park
• € 4 ton zou ± € 45.000,- per
jaar kunnen opleveren (minus
afbetaling en onderhoud en mits
goede zon)
• Of verrekening met energierekening (9ct ipv 22ct per kWh)

DESIGN INNOVATION GROUP

Vervolgstappen

Vervolgstappen
Volgende bijeenkomst is de
1:1 mock-up testdag.

DESIGN INNOVATION GROUP

1) Testdag (visuele tests)
2) Langere testopstelling TNO

Mock-up testdag

DESIGN INNOVATION GROUP

Hoe pakt het concept in het echt uit?

DESIGN INNOVATION GROUP

Bedankt!

Bijlage 7 Printontwikkeling en bouwtekeningen mock‐up

DESIGN INNOVATION GROUP

IMBYP Rapportage printontwerp
voor mock-up Nauerna
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December 2020 • Design brief opstellen

Op basis van co-creatiesessies en overleg met
de klankbordgroep besloten om prints te maken
in de volgende categorieën:

BEGROEIING

WATER

STATEMENT

visueel integreren
in het landschap

thematisch integreren
in het landschap

opvallend kleurrijk
in het landschap

Daarbij gaan we letten op:
- Verschillende concepten testen
- Variatie in wegvallen/opvallen in omgeving
- Variatie in schaalgrootte print
- Variatie in kleurtinten
- Bij natuurprints: denk aan seizoenen
3

December 2020 • Referentiebeelden zoeken

4

December 2020 • Referentiebeelden zoeken

5

December 2020 • Referentiebeelden zoeken

6

December 2020 • Conclusie van overleg #1
Gras-in-de-zomer print doorontwikkelen a.d.h.v. foto 9, 11, 12

Aandachtspunt: vanaf nu
aangeven hoe je een beeld
bedoelt. Is het een repeat,
of een totaalbeeld van
bijv. 4 panelen

Begroeiing-in-de-herfst print
doorontwikkelen a.d.h.v. foto 15:

Grafische/artistieke opvallende print
ontwerpen die in lijn ligt met deze beelden:

Fotorealistische print rietpluimen
vervangen door foto 17:

7

December 2020 • Conclusie van overleg #1
Golven-print doorontwikkelen a.d.h.v.:

(incl een grapje: vis en/of zwemmer ergens)

8

December 2020 • Conclusie van overleg #2

Gras = 1 repeat print x4

Begroeiing = 2 unieke prints x2

Herfstkleuren = 4 unieke prints

Grafisch = 4 unieke prints

+ Escher-achtig beeld

9

Overleg
Overlegwoe
woe06/01
06/01

Januari 2021 • Conclusie van overleg #3

Schaal
Schaalisisprima.
prima.Gaat
Gaatde
degoede
goedekant
kantop,
op,
maar
nog
te
onevenwichtig
en
dat
is
maar nog te onevenwichtig en dat is
storend
storendbij
bijrepeat.
repeat.
Q:
Q:moet
moethet
hetgeheel
geheelmeer
meerworden
wordenzoals
zoals
donkere
delen
of
zoals
de
lichte
delen?
donkere delen of zoals de lichte delen?

A:
A:zoals
zoalsde
delichte
lichtedelen,
delen,anders
anderszitten
zittenerer
blokjes
blokjeszwart
zwartininen
endat
datcontrast
contrastwordt
wordt
te
groot.
te groot.

Concept
Concepten
enschaal
schaalisisgoed,
goed,
zo
uitwerken.
Opletten
zo uitwerken. Oplettendat
datde
dedonkere
donkere
delen
delenniet
nietzwart
zwartzijn,
zijn,ininhet
hetalgemeen
algemeen
een
eenstuk
stuklichter
lichtermaken.
maken.

Schaal
Schaalnog
nogniet
nietok.
ok.Teveel
Teveeldetails.
details.
Opblazen
+
kleurintensiteit
Opblazen + kleurintensiteitomhoog
omhooginin
het
hetroze/rood
roze/rood(niet
(nietininhet
hetgroen,
groen,fijn
fijnals
als
dat
datbruinig
bruinigen
ennatuurlijk
natuurlijkblijft)
blijft)
Thijs:
Thijs:onscherpte
onscherpteisisniet
nietwenselijk.
wenselijk.
Rudi
Rudistuurt
stuurtbeelden
beeldenna
navan
vande
dehele
hele
serie,
serie,misschien
misschienzit
zitdaar
daarnog
nogiets
ietsbij.
bij.

Niet
Nietdeze.
deze.Eschers
Escherswerk
werkwaarbij
waarbij
diervormen
morphen
+
landschappelijke
diervormen morphen + landschappelijke
elementen
elementenerin
erinisishet
hetmeest
meestinteressant.
interessant.
Geen
Geenzin
zinininslechte
slechtenamaak:
namaak:Thijs
Thijs
gaat
Escher
stichting
benaderen
gaat Escher stichting benaderenvoor
voor
toestemming,
toestemming,Rudi
Rudimaakt
maaktvoorselectie
voorselectie
geschikt
geschiktbeeld.
beeld.

Mooi,
Mooi,maar
maarteveel
teveelop
opzichzelf
zichzelfstaand.
staand.
Lastig
voor
te
stellen
hoe
het
eruit
Lastig voor te stellen hoe het eruitziet
ziet
als
alshet
heteen
eenhele
heleheuvel
heuvelis.is.
Voorstel:
Voorstel:wat
watnu
nueen
eenprint
printvoor
vooréén
één
paneel
is,
kiezen
en
opblazen
tot
paneel is, kiezen en opblazen totvier.
vier.
Kleuren
Kleureniets
ietsminder
mindergrauw/geel:
grauw/geel:

Q:
Q:anticiperen
anticiperenwe
weop
opde
debekende
bekende
problemen
problemenmet
metzwart/wit
zwart/witcontrast
contrasten
en
voorkomen
voorkomenwe
weproblemen,
problemen,of
ofmaken
makenwe
we
deze
print
onderdeel
van
probleemsteldeze print onderdeel van probleemstelling
ling//onderzoek?
onderzoek?
A:
A:beide.
beide.Twee
Tweepanelen
panelenmet
methoog
hoogconconstrast,
twee
minder,
in
één
totaalbeeld.
strast, twee minder, in één totaalbeeld.
Uitdaging:
Uitdaging:meeste
meestemorhpologisch
morhpologischwerk
werk
isislandscape,
landscape,wij
wijwillen
willenportrait.
portrait.
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Ontwikkeling grasprint

11

Overleg woe 06/01

Voorjaar 2021 • Ontwikkeling grasprint

Schaal is prima. Gaat de goede kant op,

Werkte
niet goed, onrustig beeld
maar nog te onevenwichtig en dat is

storend bij repeat.
Q: moet het geheel meer worden zoals
donkere delen of zoals de lichte delen?

A: zoals de lichte delen, anders zitten er
blokjes zwart in en dat contrast wordt
te groot.

Concept en schaal is goed,
NieuweOpletten
gezocht.
zo uitwerken.
dat de donkere
delen niet zwart zijn, in het algemeen
een stuk
lichteroriginal
maken. image:
Source

Schaal nog niet ok. Teveel details.
V1
Opblazen + kleurintensiteit
omhoog in
het roze/rood (niet in het groen, fijn als
dat bruinig en natuurlijk blijft)

https://pixabay.com/nl/photos/
Thijs: onscherpte is niet wenselijk.
gras-groente-amerikaans-voet- Rudi stuurt beelden na van de hele
bal-1176417/
serie, misschien zit daar nog iets bij.

Niet deze. Eschers werk waarbij
Mooi, maar teveel op zich
V15 (def)
diervormen morphen + landschappelijke
Lastig voor te stellen hoe
elementen erin is het meest interessant.
als het een hele heuvel is.
Geen zin in slechte namaak:
Thijscontrasten geminimaliseerd.
Voorstel: wat nu een print
Harde
gaat Escher stichting benaderen voor
is, kiezen en opbla
Opvallende plekkenpaneel
bewerkt
(want
toestemming, Rudi maakt voorselectie
Kleuren iets minder grauw
is storend in een repeat seamless
geschikt beeld.

pattern) tot evenwichtig geheel.

Q: anticiperen we op de bekende
problemen met zwart/wit contrast en
voorkomen we problemen, of maken we
deze print onderdeel van probleemstelling / onderzoek?
A: beide. Twee panelen met hoog constrast, twee minder, in één totaalbeeld.
Uitdaging: meeste morhpologisch werk
is landscape, wij willen portrait.

12

Voorjaar 2021 • Definitieve grasprint
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Voorjaar/zomer 2021 • Definitieve grasprint • Testprint + Eindresultaat

Foto: Lianne Polinder / DIG

Links: testprint in Oud-Karspel bij TS Visuals. Tevreden, besloten tot lichte
kleurcorrectie richting olijfgroen. Boven: eindresultaat in Nauerna.

Foto: Lianne Polinder / DIG
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Ontwikkeling struikenprint
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling struikenprint

Source original image:
https://www.pexels.com/nl-nl/
foto/natuur-motief-structuur-tuin-4504471/
Gratis te gebruiken,
geen toeschrijving vereist

V2

Halfway

Definitieve versie
Harde contrasten geminimaliseerd,
schaduwen opgevuld met blad.
Gezorgd dat alle bladeren doorlopen op de print ernaast.
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Voorjaar 2021 • Definitieve struikenprint
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Voorjaar/zomer 2021 • Definitieve struikenprint • Testprint + eindresultaat

Foto: Lianne Polinder / DIG

Foto: Eric de Vries / TNO // edited LP

Links + midden: testprints in Oud-Karspel bij TS Visuals.
Groentinten waren goed, donkere tinten te blauwig en
te weinig contrast.
Rechts: eindresultaat.

Foto: Lianne Polinder / DIG
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Ontwikkeling rietprint
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling rietprint
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Voorjaar 2021 • Definitieve rietprint • Testprint

Foto: Lianne Polinder / DIG

Links: def print.
Midden en rechts: Testprint in Oud-Karspel
bij TS Visuals. We vonden het riet mogelijk een
beetje te wit/grijs, waren benieuwd hoe het uit
zou pakken in Nauerna. Geen wijzigingen meer.

Foto: Lianne Polinder / DIG
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Zomer 2021 • Definitieve rietprint • Eindresultaat

Foto: Lianne Polinder / DIG

Foto: Eric de Vries / TNO // edited LP
Foto: Lianne Polinder / DIG
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Ontwikkeling Escher print
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling Escher print

‘Bevrijding’
Lithodruk

‘Metamorfose III’
Houtsnede
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling Escher print

‘Water en lucht II’
Lithodruk
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling Escher print

‘Water en lucht I’
Houtsnede

‘Two motifs transitional system IV(b) - V(c),
variant 3 (1941)’ Waterverf

‘Two motifs system V(d), variant 2’
Waterverf

26

Voorjaar/zomer 2021 • Definitieve Escher print + Testprint + Eindresultaat

Foto: Lianne Polinder / DIG

Foto: Eric de Vries / TNO
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Ontwikkeling felgekleurde grafische print
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e
t.

e
-

Ontwikkeling felgekleurde grafische print

Mooi, maar teveel op zichzelf staand.
Lastig voor te stellen hoe het eruit ziet
als het een hele heuvel is.
Voorstel: wat nu een print voor één
paneel is, kiezen en opblazen tot vier.
Kleuren iets minder grauw/geel:
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Zomer 2021 • Ontwikkeling felgekleurde grafische print • Testprint + Eindresultaat

Foto: Rudi Etteger / WUR

Foto: Eric de Vries / TNO

30

Ontwikkeling golvenprint
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Tests kleurreductie voor vectorisatie

ORIGINAL

6 indexed colours

5 indexed colours

4 indexed colours

3 indexed colours

2 indexed colours
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Kleurstudies

V1 - orgineel

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

V22

V23

V24

33
V25

V26

V27

V28

V29

V30

Voorjaar 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Kleurstudies

V 14

V 14.1

V 14.2

V 14.3

V 14.4

V 14.5
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V 14.6

V 14.7

Voorjaar 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Definitieve print
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Definitieve print
Email 7 juni 2021
De .ai is opgebouwd in de dimensie 30 x 4 dus moet opgeknipt worden in prints van 1x2m. In
Merel’s ontwerp zijn de drie rijen respectievelijk 15 (*2=30), 13 (*2=26) en 12 (*2=24) panelen
lang. Het is geen repeat print, dus dan zou er een stuk af moeten aan voor- en/of achterkant
voor de kortere rijen, OF print uitrekken in de breedte waardoor je iets meer variatie kan kiezen
in uitsnedes in alle 3 de rijen.
Ik denk dat het goed is om te kijken naar de dynamiek van de opstelling, en de print zodanig te
schuiven dat de golfbeweging van de print de golfbeweging van de opstelling versterkt. Dus
als de array ‘dipt’, zorgen dat de lijnen meelopen. In de schematische weergave (LINKS) heb ik
geprobeerd om dat te doen. Zie (ONDER) hoe ik het zelf uit de ‘lange’ print geknipt heb:
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Voorjaar 2021 • Ontwikkeling golvenprint

Image source (mosaic tiles):
https://artaic.com/mosaic/designs/cascade-lake-blue-waves-mosaic-tile-pattern/
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Voorjaar/zomer 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Testprint
Testprint in Oud-Karspel bij TS Visuals.
Geen wijzigingen.
Op de foto en van een digitaal scherm komt
het onrustiger / minder coherent over dan
in het echt: dan zag je de lijnen tussen de
zonnecellen nauwelijks.

Foto: Lianne Polinder / DIG
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Zomer 2021 • Ontwikkeling golvenprint • Definitieve print

Foto: Eric de Vries / TNO

39

EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING

40

EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING
BEGROEIING

WATER

STATEMENT

visueel integreren
in het landschap

thematisch integreren
in het landschap

opvallend kleurrijk
in het landschap

- Verschillende concepten testen
- Variatie wegvallen/opvallen
- Variatie schaalgrootte print
- Variatie in kleurtinten
- Bij natuurprints: denk aan seizoenen
41

EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING
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EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING
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EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING

30%

20%

10%

0%
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EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING

<-- 30%

20%

10%

0%
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EINDRESULTAAT PRINTONTWIKKELING

Foto: Eric de Vries / TNO // edited LP
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Ontwerp Mock-up IMBYP project op
terrein van Afvalzorg
Kay Cesar, TNO
23-06-2021
Informatie pakket Omgevingsdienst Noordzeekanaal
Frank van Asten
23-11-2021
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Kansen voor
maatschappelijk draagvlak

PARTICIPEREND ONTWERPEN VOOR
‘IN MY BACKYARD PLEASE’

Inhoud
• Mock-up ontwerp
• Isolatie stekkers panelen
• Fundering (tot 50 cm)
• Constructie
• Visualisaties
• Werk in uitvoering

23-11-2021

3

Model mockup: constructie
80 panelen in helix

5 sets panelen voor

testen van prints

Betreft onderzoek naar esthetiek
Echte panelen maar die niet worden aangesloten over in serie worden geschakeld

Isolatie stekkers zonnepanelen

5

Capping van stekkers

caps, sealing, pv, plug/socket; accessory type:sealing
cap; for use with:multicontact's mc4; connector body
material:-; product range:-; svhc:no svhc (15-jan-2019)

23-11-2021
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Onderconstructie en fundering

7

Trekproeven Ground Mount

Grond ankers tot 50 cm diepte

IMBYP
• Technische Mock-up test
• Uitgevoerd begin 2021
• Deze test is eerst uitgevoerd
voordat constructie is
geproduceerd en geïnstalleerd

Trekproeven onderconstructie
April 2021

12

TNO heeft de gemeten
krachten gebruikt om de
windbelastbaarheid van
de mock-up te berekenen

Visualisatie

23-11-2021
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Het Solar Visuals concept
Solar Visuals combineert zonne-energie met
eindeloze esthetische mogelijkheden in de
gebouwde omgeving en het landschap, zodat energieopwekking op brede schaal mogelijk wordt.
We camoufleren de zonnecellen dusdanig dat deze niet
meer hinderlijk zichtbaar zijn.

In de mock-up worden de
visualisaties op de panelen geplakt.

Custom Design
De basis van het Solar Visuals concept vormt een gepatenteerd raster patroon dat speciaal op de zonnecel is afgestemd.
Er zijn diverse rasterisatie patronen ontwikkeld met verschillende bedekkingsgraden van de print.
Afhankelijk van de zichtafstand tot het Solar Visuals paneel kan steeds een aangepaste balans worden gekozen tussen
energie-opbrengst en esthetiek.

10% print bedekking

20% print bedekking

30% print bedekking

Golf design

Notitie 2 :
I.v.m. bosschages zijn de vijf platte
opstelling naar boven verplaatst.

Notitie1 :
De onderste golf zal zonder
visualisaties uit gevoerd worden. Hier
zullen de panelen en de zonnecellen
zichtbaar zijn.

Locatie mock-up

22

Montage plek

Entree

Werk in uitvoering
Juni 2021

23-11-2021
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Werk in uitvoering Juni 2021
https://youtu.be/v-hIk31Y4uY
Deel constructie is geïnstalleerd
Verankering tot 50 cm

26

Werk in uitvoering Juni 2021

Constructie met frames toont de
golfbeweging

27

Maatvoering en eindresultaat
Mock-up van echte zonnepanelen maar niet aangesloten op het net
Een esthetische oefening t.b.v. draagvlak ontwikkeling
Afvalstort Nauerna

15 m

Hoogte draai-as panelen

13 m

12 m
Dimensies van de panelen zijn:
1974×998×30mm (bovenste twee golven)
2006×1002×30mm (onderste golf)

Golf

https://youtu.be/8RLNsKy884o

Hoogte panelen

Dimensies van de panelen zijn:

Plat

1974×998×30mm

Hoogte panelen

Dimensies van de panelen zijn:

Plat

1974×998×30mm

23-11-2021
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https://www.youtube.com/watch?v=8RLNsKy884o

Noord-Hollands Dagblad

Media

Project in Beeld: Ecologische Zonneparken - YouTube

23-11-2021
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Noord-Hollands Dagblad

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288416/worden-hetkromme-of-beschilderde-zonnepanelen-in-nauerna

Nieuwe planning 1:1 Mock-up incl demontage
Volgende stakeholder
begin juli
Mei

Juni

• Testdag Mock-UP met bewoners 2-3 Juli
• Demontage in overleg met stakeholders
maar uiterlijk 15 December 2021
23-11-2021
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Juli

Bedankt
Contact: kay.cesar@tno.nl

23-11-2021
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Bijlage 8 de mock‐up sessies
Protocol van de sessie
Goedemorgen/Goedemiddag
We zijn hier bij elkaar als onderdeel van het streven van de belangengroep Nauerna om na te denken over de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een zonnepark als besteding van het overgebleven geld uit de
mediation overeenkomst. We staan op een complexe plek waarin verschillende partijen een complexe
geschiedenis met elkaar hebben in een complex heden en een nog onduidelijke toekomst. Als onderzoekers van
WUR, DIG, TNO en TS Visuals zijn we hier om te helpen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ons werk
wordt niet door 1 van de partijen in deze verwikkelingen gefinancierd, maar vanuit een onderzoeksfonds om te
kijken of het doen van dit soort sessies en het bouwen van een proefopstelling “de Mock‐Up” helpt om goede
oplossingen te vinden in complexe situaties zoals die zich hier maar ook elders voordoen in de energietransitie.
We zijn hier dus op verzoek van de BGN om voor Nauerna de mogelijkheden te verkennen om een zonnepark te
ontwikkelen dat op steun van de lokale bevolking mag rekenen.
Hiervoor hebben we eerst in interviews een beeld proberen te krijgen van de betrokkenheid bij de omgeving.
Daarna hebben we een eerste sessie gehad waarbij we hebben verkend wat de beste plek was in en rond
Nauerna voor een dergelijk park. Omdat velen van jullie het omliggende grasland als zeer waardevol ervaren
kwam de afvalberg als beste optie naar voren. Vervolgens hebben we samen met jullie gekeken wat een
acceptabel formaat zou zijn. Wij hebben daarna met die uitkomsten gekeken wat een goede set van
alternatieve mogelijkheden zouden zijn. Die verschillende alternatieven hebben we met jullie afgetast helaas in
een elektronische sessie gegeven de corona context. In die sessie bleek dat het moeilijk was voor verschillende
mensen om zich voor te stellen hoe dat er in het echt uit zou zien.
Omdat het zelfs voor ons als ervaren ontwerpers moeilijk blijft om je voor te stellen hoe dat er dan in
werkelijkheid uit ziet, hebben we er voor gekozen om een staalkaart op te bouwen en deze vandaag door jullie
te laten beoordelen. Net zoals stalen behang en stalen stof voor een bekleding van de bank, zijn het delen en
niet het geheel wat we kunnen laten zien. Bovendien liggen de stalen niet op de plek waar ze uiteindelijk
terecht zouden komen. De locatie waar deze vorm terecht zou komen is verder van het dorp af. Je kunt dat zien
op de kaart.
De grond daar was nog te instabiel om op een veilige manier deze constructie op te kunnen bouwen. Daarnaast
hebben we op de plek nu meer ruimte om met elkaar te kijken heen en weer te lopen en voldoende tijd te
hebben om het gesprek te voeren over wat jullie willen. Net als met een staal stof blijft het lastig om in te
schatten hoe het geheel er uit zal gaan zien maar een heel zonnepark bouwen en dan aanpassen of afbreken
werd de financier toch wat te kostbaar, zoals u zult begrijpen. Maar er valt dus nog wel wat te kiezen.
We hebben daarbij een keuze moeten maken voor een aantal prints die jullie nu van een afstand en straks van
dichterbij kunnen bekijken. Uit de eerste sessie kwam naar voren dat het wellicht mooi zou zijn om iets met
water en dus de historische context en de ligging aan het voormalige IJ nu Noordzeekanaal te doen. De golven
van het water zijn uitgewerkt in zowel een print op de panelen als een verdraaiing van de panelen tot een
golfvorm. We hebben er voor gekozen om de meeste van de testpanelen daar aan te besteden. Daarnaast zien
we een aantal blokken van 4 panelen met alternatieve prints, waarvan een deel zich ook laat combineren met
de golfvorm en waarvan andere wellicht beter werken met een platte opstelling. Bij een van de prints hebben
we ook een test ingezet om kijken naar de dekking van de prints om te kijken hoeveel dat uitmaakt. Het gebruik
van de prints en de verdraaiing leidt tot een minimaal efficiëntie verlies van de stroomopwekking en we kunnen
hier en nu testen of het andere kant een voordeel oplevert van een mooi zonnepark.
We zijn benieuwd naar jullie meningen in al hun verscheidenheid en zullen jullie dus verzoeken een aantal
vragen in stilte in te vullen, zonder overleg en pas daarna het gesprek aan te gaan met elkaar en argumenten
uit wisselen. Dit eerste is belangrijk voor Merel omdat zij dit als deel van haar promotieonderzoek uit gaat
werken en we willen leren hoe we zo goed mogelijk met de verscheidenheid van mensen kunnen werken om uit
te vinden wat zij willen. Het gesprek tussen jullie is natuurlijk ook belangrijk, want geen mens is een eiland en

we houden in ons uiteindelijke oordeel ook altijd rekening met wat een ander er van vindt, is het niet om het
met hen eens te zijn, dan wel om het met hen oneens te zijn.

De procedure is als volgt: we beantwoorden buiten een aantal vragen op blad 1. Dan hebben we een gesprek
over wat jullie kwijt willen over de beleving van deze plek. Daarna lopen we naar de opstelling zodat jullie ook
de ervaring van dichtbij op kunnen doen we hebben dan een tweede blad met vragen. Ik ga mijn best doen om
dat gesprek te laten plaats vinden, iedereen aan het woord te laten, maar ook om de tijd te bewaken; omdat
we zo veel mogelijk mensen op een veilige manier aan het woord willen laten en dus met een serie van deze
gesprekken te maken hebben. Er is iemand bij van afvalzorg om ons te begeleiden op het terrein, om het
onderzoek op het terrein, wat nu nog hun verantwoordelijkheid is, te ondersteunen, waarvoor onze dank. Dit
was ook voorwaarde voor de toegang vanuit de gemeente Zaanstad. Het is niet het moment voor bewoners om
met hen in discussie te gaan over de opstelling of ander zaken, daar zijn andere momenten voor. Er is altijd de
mogelijkheid om later nog punten naar voren te brengen via de email rechtstreeks naar ons of via de BGN.
Iedere mening wordt op prijs gesteld, maar respect voor andermans mening is ook belangrijk. Maar we zijn ook
vooral op zoek naar de redenen voor een bepaalde mening. We gaan zorgen voor anonimiteit van de gegevens
en na elke ronde worden de uitkomsten geschud; wie wil daar eventueel toezicht op houden? Vinden jullie het
in orde als we foto’s maken tijdens het bezoek? Je mag dan nu even de algemene vragen beantwoorden en dan
gaan we op stap.

Onderstaande foto’s geven een indruk van de sessies

De opstelling in het totaal

Invullen beleving van afstand

Invullen beleving dichtbij
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1. Inleiding

De laatste bewonerssessie van het project ‘In My
BackYard Please’ draait om de beoordeling van de mockup als staalkaarten voor een mogelijk zonnepark in Park
Nauerna. Het doel van de sessie is om van bewoners te
horen wat zij vinden van de testopstelling. Of zij door
het zien van de mock-up zich een beter beeld kunnen
vormen van een zonnepark op deze locatie en of de
mock-up overtuigt om een dergelijk zonnepark hier
daadwerkelijk te bouwen in de achtertuin van Nauerna.
Dit wordt gedaan door hen vragen voor te leggen die
anoniem beantwoord kunnen worden. Daarnaast is
er ruimte voor gesprek over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van een zonnepark.

De mock-up
Op basis van de co-creatiesessies, validatiesessie
is een mock-up ontwikkeld in twee delen. Een
deel van de mock-up beeld een golf uit, zowel in
constructie als print. Het tweede deel bestaat uit
vijf losse sample-prints die andere mogelijkheden
laten zien voor bedrukking.

Corona maatregelen
Door versoepelingen van de corona-maatregelen
was het mogelijk om sessies op locatie te
organiseren. Echter moest dit wel in kleine groepen,
op inschrijving, en zoveel mogelijk in de buitenlucht
gebeuren.

Dit rapport beschrijft de aanpak en uitkomsten van de
mock-upsessies. Hoofdstuk 4 gaat in op aanbevelingen
voor Nauerna. Het laatste hoofdstuk bevat algemene
conclusies op de inzet van een mock-up in het kader van
het IMBYP-project.

Mock-up opstelling in Park Nauerna

ondertitel
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2. Aanpak

•

De mock-upsessies werden georganiseerd op 2 en 3
juli’2021. De spreiding over twee dagen was bepaald
door de destijds geldende corona-maatregelen.
Hierdoor is gekozen voor een opzet met kleinere
groepen, die onder begeleiding de mock-up konden
beoordelen, zoveel mogelijk in de buitenlucht. Elke
sessie volgde hetzelfde format:
• Introductie: de groep verzamelde bij de Jachthaven,
waar zij werden ontvangen door het projectteam.
Hier werd een algemene introductie gegeven op
het proces tot nu toe en de verwachting en doel
van de sessie (bijlage 1). Hierbij kreeg iedereen een
vragenlijst uitgedeeld en was er mogelijkheid voor
algemene vragen over het project.
• Vragen aanzicht ver af: vervolgens werd de groep
begeleid richting de voetgangersbrug, vanaf dit punt
werd het eerste deel van de vragenlijst ingevuld.
Daarbij werd gevraagd niet te overleggen. Voor dit
gesprek zou daarna ruimte zijn.
• Wandeling richting opstelling: Na het invullen
van het eerste deel vragen wandelt de groep
naar de mock-up, een wandeling van circa 20
minuten. Onderweg worden eerste ervaringen en
bevindingen gedeeld.

•

Vragen aanzicht dichtbij: Bij aankomst bij de mockup wordt de deelnemers gevraagd het tweede deel
van de vragen in te vullen, wederom individueel.
Hierbij zijn de deelnemers vrij om langs de
constructies te lopen en de panelen te bestuderen.
Hier is ook ruimte voor gerichte vragen over de
panelen en de prints.
Afrondend gesprek + teruglopen: Tot slot is er
ruimte voor gesprek om de ervaringen uit te
wisselen. De groep loopt onder begeleiding terug
het terrein af. Aldaar worden de vragenlijsten
ingeleverd en mensen bedankt voor hun deelname.

De vragenlijsten (bijlage 2) zijn anoniem ingevuld en
zijn verwerkt in een Excel overzicht. Daarbij zijn ook de
losse opmerkingen en aantekeningen van deelnemers
genoteerd.

Evaluatie ver af

Evaluatie dichtbij
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3. Uitkomsten

In totaal zijn er zeven groepen begeleid met 21
deelnemers. Dit is een redelijke opkomst met een goede
afspiegeling van omwonenden, betreft leeftijd, geslacht
en zichtrelatie met het mogelijke zonnepark (fig 1 t/m3).

Man

Vrouw

Ja

Fig.1. Verdeling geslacht

Fig.2. Zicht vanuit woning

Fig.3. Opbouw leeftijdsklassen deelnemers
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Nee

3.1. Evaluatie op afstand

Beoordeling prints op aantrekkelijkheid, vanaf 100m
afstand (Tabel 1). Bij de beoordeling van de prints
op afstand bleek tijdens verschillende sessies dat de
prints niet goed zichtbaar waren. Dit hing af van de
hoek en positionering van de panelen en van het weer,
door sterke weerkaatsing van het licht. De golfprint
werd het vaakst aangeduid als zeer aantrekkelijk, de
standaardpanelen werden door een meerderheid
aangeduid als onaantrekkelijk. Daarnaast vond een
relatief grote groep de abstract print onaantrekkelijk
of zeer onaantrekkelijk. Wanneer men een keuze moet
maken van een afstand kiest een meerderheid voor
de golfprint (Fig. 4). Daarbij geeft 81% aan dat ze een
zonnepark in Park Nauerna passend vinden (mee eens:
47.6%; helemaal mee eens 33.3%)

2%

7%

5%
5%

11%
61%

2%
2%

5%

Golf print

Escher print

Riet print

Abstract print

Gazon print

Bladeren print

Standaard paneel

Anders

Geen zonnepark

Fig. 4 Keuze print op afstand

Abstract print

Bladeren print

Standaard panelen

5%

14%

10%

38%

5%

10%

57%

onaantrekkelijk

0%

19%

5%

33%

5%

5%

24%

neutraal

19%

19%

29%

5%

38%

29%

14%

aantrekkelijk

29%

29%

29%

10%

24%

24%

0%

zeer aantrekkelijk

48%

5%

5%

10%

19%

24%

0%

0%

14%

24%

5%

10%

10%

5%

geen mening
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Gazon print

Riet print

zeer onaantrekkelijk

Golf print

Escher print

Tabel 1. Beoordeling prints vanaf 100m (5 point Likert-scale), in groen de meest gegeven beoordeling

De deelnemers krijgen verschillende stellingen
voorgelegd over de aantrekkelijkheid van de constructie
en opstelling, over de voorkeur in bedrukking ten
opzichte van constructie en ten opzichte van financieel
voordeel (Tabel 2). Hieruit blijkt dat de helixconstructie
door een meerderheid wordt gewaardeerd, maar dat bij
de keuze voor deze constructie of een bedrukking van
de panelen de voorkeur uitgaat naar bedrukking. Een
meerderheid van de deelnemers geeft aan financieel
voordeel en rendement minder belangrijk te vinden dan
het uiterlijk van het zonnepark.
De deelnemers werd gevraagd of zij de opstelling goed
zichtbaar vonden en of dit storend is; 62% geeft aan dat
zij de mock-up goed zichtbaar vinden, 14% geeft aan
dat zij dit storend vinden. Opvallend is dat deze 14%
allemaal een directe zichtrelatie vanuit hun huis zouden
hebben op het mogelijke zonnepark.
Op afstand is 80% van de deelnemers positief over dat
een dergelijk ontworpen zonnepark een waardevolle
bijdrage is voor de transitie naar hernieuwbare energie
in Nederland.
Tabel 2. Overzicht stellingen over voorkeuren voor constructie, uiterlijk en/of
financieel voordeel. In groen het meest gegeven antwoord.

--

-

/

+

++

5%

5%

5%

62%

24%

Ik vind dat de constructie van een helix het zonnepark aantrekkelijk maakt

10%

14%

0%

33%

43%

Ik vind dat er een mooi beeld ontstaat door de opstelling van drie rijen met
golvende panelen

10%

14%

5%

43%

29%

Als ik moet kiezen tussen de bedrukte panelen van de bovenste rijen en de
onbedrukte onderste rij gaat mijn voorkeur uit naar de bedrukte panelen

5%

0%

5%

33%

57%

Als ik moet kiezen tussen bedrukking in draaiing, dan vind ik de bedrukking
belangrijker dan de draaiing

5%

24%

5%

57%

10%

Hoe het zonnepark eruit ziet maakt niet uit als ik er financieel voordeel van
heb

24%

52%

0%

24%

0%

0%

10%

0%

57%

33%

De print wekt bij mij de associatie op van golven

Het is de moeite waard om een beetje rendement op te geven zodat het
zonnepark er mooier uitziet
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3.2. Evaluatie van dichtbij

Na het bekijken van de mock-up van dichtbij wordt
de deelnemers gevraagd wederom een voorkeur aan
te geven in print. De uitkomsten zijn hier verschoven,
nog altijd krijgt de golfprint de meeste positieve
reacties (van 61% naar 38%). Echter is het aandeel
van gazonprint (van 11% naar 17%) en bladerenprint
(van 5% naar 13%) toegenomen (Fig. 5). Het aantal
deelnemers dat liever geen zonnepark ziet is gelijk
gebleven.

1%

7%

7%
38%
13%

Bij de beoordeling van dichtbij werd gevraagd of de
mock-up helpt om een voorstelling te maken van het
zonnepark in Park Nauerna en of de mock-up tot meer
inzicht heeft geleid (Tabel 3). De meeste deelnemers
geven aan dat de mock-up hen nieuwe inzichten
heeft gegeven in de impact van een zonnepark in Park
Nauerna en dat de mock-up een goed hulpmiddel
hiervoor is. Daarbij zegt 81% dat de mock-up een
positieve invloed heeft gehad op de vorming van hun
mening. 10% geeft aan negatief beïnvloed te zijn en 9%
heeft geen mening hierover.

17%
5%

4%
3%

Golf print

Escher print

Riet print

Abstract print

Gazon print

Bladeren print

Standaard paneel

Anders

Geen zonnepark

Fig. 5 Keuze print van dichtbij
Tabel 3. Overzicht stellingen bijdrage van mock-up in het proces. In groen het
meest gegeven antwoord

Ik kan me een zonnepark met deze print op de zuid- en oosthelling goed
voorstellen.
Het zien van de mockup heeft mij inzicht gegeven in wat een zonnepark op
deze locatie zou betekenen.
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--

-

14%

0%

5%

5%

+

++

10%

43%

33%

14%

24%

52%

/

Van dichtbij wordt wederom gevraagd of de
helixconstructie als aantrekkelijk wordt ervaren,
hierover is 52% nog altijd positief. Dat is een afname
in vergelijking tot de beoordeling op afstand toen in
totaal 76% positief was. Sommige deelnemers gaven
in hun notities aan dat ze van dichtbij de opstelling
erg groot vinden en een deelnemer vindt van dichtbij
de helixconstructie niet veel toevoegen. De meeste
deelnemers geven aan dat een zonnepark hun
recreatieve activiteiten niet zou belemmeren, wel
geeft een van de deelnemers aan dat die niet in een
zonnepark gaat recreëren, zeker niet als ernaast een
volwaardig park ligt.

5%

5%

52%

De deelnemers wordt gevraagd wat zij het sterkste
argument vinden voor het realiseren van een dergelijk
zonnepark, daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
vijf categorieën: functioneel, beleving, duurzaamheid,
economisch of een ander argument (Fig.6). Het
argument dat een zonnepark een duurzame investering
is scoort het hoogst (52%), gevolgd door het argument
van een duurzame invulling van een deel van Park
Nauerna (38%). Het andere argument dat wordt
gegeven door een deelnemer is dat dit zonnepark een
creatieve en unieke vorm heeft.

38%

Beleving

Duurzaamheid

Economisch

Anders

Fig. 6. Belangrijkste argument voor een zonnepark in Park Nauerna

Tabel 4. Overzicht stellingen over helixconstructie en recreatieve activiteiten.
In groen het meest gegeven antwoord.

-De helixconstructie maakt het zonnepark aantrekkelijk.
Een dergelijk zonnepark in Park Nauerna gaat mij niet belemmeren in mijn
(recreatieve) activiteiten.

10

-

/

+

++

10%

19%

9%

24%

38%

5%

5%

14%

24%

52%

De deelnemers werd een vijftal stellingen voorgelegd
over de realisatie van de energietransitie in het
algemeen en de rol van buurtschap Nauerna. Daarbij
geven de meeste deelnemers aan dat zij inzien dat de
energietransitie noodzakelijk is en dat zij hierin ook een
rol voor Nauerna zien.

6%
12%
24%
6%

Tot slot werd de deelnemers gevraagd of zij dit
zonnepark in hun achtertuin zouden willen (Fig.7).
Hierop reageerde 76% positief. Hier moet echter wel de
kanttekening bij gemaakt worden dat de deelnemers
die aangaven het zonnepark niet in hun achtertuin te
willen dezelfde deelnemers zijn die daadwerkelijk een
directe zichtrelatie zouden hebben met een mogelijk
zonnepark.

52%

Helemaal mee eens

Mee eens

Geen mening

Oneens

Helemaal oneens

Fig. 7. Stelling voor acceptatie van zonnepark
in de directe omgeving van Nauerna.

Tabel 5. Overzicht stellingen rondom energietransitie en rol van buurtschap
Nauerna. In groen het meest gegeven antwoord.

--

-

+

++

0%

0%

10%

33%

57%

Zonneparken zijn, naast zon op daken, nodig om de energietransitie tot
stand te brengen

10%

0%

4%

62%

24%

Een voormalige afvalstort is een goede plek om een zonnepark neer te
leggen

5%

0%

9%

43%

43%

Ik vind dat we in Nauerna genoeg algemeen belang dienen met een
afvalberg en industrieterrein, ook nog een zonnepark is me een stap te ver.

38%

48%

9%

0%

5%

Ik ben bereid minder energie te gaan gebruiken als dat voorkomt dat dit
soort installaties in het landschap gebouwd moeten worden

33%

33%

15%

14%

5%

Het is noodzakelijk dat er een energietransitie tot stand komt om de
klimaatverandering te stoppen
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4. Aanbevelingen voor Nauerna

Door de opzet van de mock-upsessie, de kleine groepen
en de nadruk op de individuele beleving van de mock-up
bleef het gesprek over het ontwerp minimaal. Hierdoor
vallen er geen eenduidige uitspraken te doen over
aanpassingen in het ontwerp. Tijdens de introductie
werd het eerder gepresenteerde conceptontwerp
getoond (Fig. 8) als basis voor het invullen van de
vragenlijst en aanvullingen op het ontwerp. Er zijn in
de sessies verschillende opmerkingen gemaakt ten
aanzien van het conceptontwerp, waarvan een aantal
onderwerpen in meerdere sessies terugkwamen. We
hebben de belangrijkste aanvullingen hieruit voor het
ontwerp samengevat.

geldt dat deze constructie alleen mogelijk is op de
oosthelling in verband met het rendement.
Natuurlijke prints worden wisselend gewaardeerd,
tijdens de gesprekken worden wel voorstellen gedaan
om een en ander te combineren met helix en golfprint.
Zo is er een suggestie voor een verlopende camouflage
print van blauw naar groen en een suggestie voor een
groene print op een helixconstructie.
Er wordt ook gesproken over een optie van een
zonnepark van 4ha, dit zou passen op de zuidhelling
(Fig. 10). De zuidhelling beperkt wel het aantal
ontwerpingrepen, omdat hier geen mogelijkheid is
voor het toepassen van de helix-constructie. Daarnaast
geven de meeste deelnemers aan dat op de zuidhelling
vooral zo efficiënt mogelijk energie zou moeten worden
opgewekt: “Geen ‘dure’ panelen uit het zicht”.

Vanuit de bewoners van de woonboten wordt
duidelijk aangegeven dat zij een zonnepark in het
zicht niet accepteren. In gesprek met een van de
woonbooteigenaren komt naar voren dat het wel
mogelijk is om minder panelen op de oosthelling te
plaatsen (Fig.9), mits deze uit het zicht zijn van de
woonboten, en er begroeiing voor wordt geplaatst.

Uit de gesprekken wordt ook duidelijk dat er veel
waarde wordt gehecht aan het behouden van de
ingetekende bosschage richting Afvalzorg.

Een meerderheid van de deelnemers heeft een
voorkeur voor de golf print in helixconstructie. Hierbij

Fig. 8. Voormalig conceptontwerp
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Fig. 9. Grens zonnepark verschoven zodat panelen uit zicht staan
van de woonboten, dit is circa 1 ha minder oppervlakte.

Fig. 10. Aanduiding van 4 hectare voor
zonnepark op de zuidhelling.

ondertitel
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5. Conclusies

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten en de gesprekken tijdens de mock-up sessie kan gesteld worden
dat een meerderheid de voorkeur geeft aan een fraai ontworpen zonnepark, inclusief helixconstructie en
bedrukking van panelen. Zowel van ver af als dichtbij heeft de golf print de hoogste voorkeursscore, deze voorkeur
nam echter wel af wanneer men de panelen van dichtbij heeft gezien.
Een zeer grote meerderheid van de deelnemers (67% eens; 14% helemaal eens) heeft aangegeven dat de mock-up
hen inzicht heeft verschaft in de impact van een zonnepark op de helling van Park Nauerna. Voor de meesten heeft
de mock-up hun mening in positieve zin beïnvloed (81%). Dit bleek ook uit de gesprekken en aantekeningen van de
deelnemers, zoals:
• “Veel eenvoudiger nu om de [visuele] impact in te schatten. Ook welkom om zo in gesprek te kunnen gaan”;
• “Het gaat meer leven door het te zien en er samen met anderen over na te denken”;
• “Het geeft een beter beeld en ziet verschil in wat afstand met panelen doet”.
Echter waren er ook meer genuanceerde geluiden over de toegevoegde waarde van de mock-up:
• “Helpt het? “Nee, voornamelijk omdat het niet op de goede plek staat”;
• “Het geeft een beeld, maar een 3-dimensionale tekening zou een beter beeld geven.”.
Over het algemeen zien bewoners een zonnepark op de oost- en zuidhelling wel zitten. Daarbij geven de bewoners
van de woonboten aan dat de panelen ook voor hen uit het zicht moeten staan. Voor hen was het tevens lastiger
om de prints te beoordelen omdat zij zich nu meer zorgen maken over de zichtrelatie dan om het uiterlijk van de
panelen. We kunnen daarom ook niet stellen dat we een zonnepark hebben ontworpen waarvan men zegt ‘ja doe
maar in mijn achtertuin’. Wel kunnen we stellen dat we een zonnepark hebben ontworpen waar men van zegt ‘ja
doe maar in mijn omgeving’.

Sample prints van dichtbij

Uitleg bifacial panelen in helix
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6. Reflectie
6.1. Relfectie op mock-up

6.2. Reflectie op proces

Reflectie op de constructie van de mock-up de keuzes
die gemaakt zijn voor de opstelling:
• Licht & moment maakt veel uit in zichtbaarheid
prints, vaak waren ze van afstand onleesbaar;
• Hoek waaronder de losse samples geplaatst zijn
maakt ze vrijwel onleesbaar, ze hadden beter in de
middelste rij kunnen staan;
• De onbedrukte panelen zijn van toegevoegde
waarde voor de beoordeling, maar hadden beter
in de bovenste rij gepast, beïnvloeden nu erg de
beoordeling van afstand doordat ze het meest
zichtbaar waren en het zicht deels ontnamen van de
geprinte panelen;
• De verschillende type panelen waren leerzaam
maar ook onhandig voor de beeldvorming, hadden
eigenlijk begeleiding nodig;
• Het verlagen van de middenas heeft nog wel
toegevoegde waarde voor afhechting rijen en
beeldvorming van een aanspoelende golf.

Reflectie op het proces en de uitvoering van de mockupsessies zelf:
• Bij sommige bewoners onduidelijk dat het gesprek
nog open was over een mogelijk zonnepark,
daardoor wilden ze niet komen. Zij dachten dat het
alleen over hoe en niet over of zou gaan. Ondanks
de toelichting in de uitnodiging was dit onduidelijk.
Plus er leeft (bij hen) nog altijd een wantrouwen
richting Afvalzorg en mogelijke ontwikkelingen op
de afvalberg;
• De interactie/gesprek aan het einde bleef wat
minimaal. Door de lange wandeltijd hadden
we minder tijd voor een gesprek met de groep.
Gesprekken waren wat versnipperd doordat
men in twee- of drietallen opliep. Daardoor geen
eenduidige feedback op het ontwerp, meer losse
commentaren;
• De aanhoudende onduidelijkheid over de status van
het ontwerp, tijdspad, de schaal (aantal MWs) en
financiële constructie leverden een hoop vragen op.
De meningen, met name over ontwerp en schaal,
lopen nog behoorlijk uiteen. Vragen over financiële
participatie, voordeel op de energierekening en
terugverdientijd blijven onbeantwoord.
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Bijlagen
Introductie tekst mock-upsessies

Goedemorgen/Goedemiddag
We zijn hier bij elkaar als onderdeel van het streven van de belangengroep Nauerna om na te denken over de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een zonnepark als besteding van het overgebleven geld uit de mediation
overeenkomst. We staan op een complexe plek waarin verschillende partijen een complexe geschiedenis met
elkaar hebben in een complex heden en een nog onduidelijke toekomst. Als onderzoekers van WUR, DIG, TNO
en TS Visuals zijn we hier om te helpen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ons werk wordt niet door 1 van
de partijen in deze verwikkelingen gefinancierd, maar vanuit een onderzoeksfonds om te kijken of het doen van
dit soort sessies en het bouwen van een proefopstelling “de Mock-Up” helpt om goede oplossingen te vinden in
complexe situaties zoals die zich hier maar ook elders voordoen in de energietransitie. We zijn hier dus op verzoek
van de BGN om voor Nauerna de mogelijkheden te verkennen om een zonnepark te ontwikkelen dat op steun van
de lokale bevolking mag rekenen.
Hiervoor hebben we eerst in interviews een beeld proberen te krijgen van de betrokkenheid bij de omgeving.
Daarna hebben we een eerste sessie gehad waarbij we hebben verkend wat de beste plek was in en rond Nauerna
voor een dergelijk park. Omdat velen van jullie het omliggende grasland als zeer waardevol ervaren kwam de
afvalberg als beste optie naar voren. Vervolgens hebben we samen met jullie gekeken wat een acceptabel formaat
zou zijn. Wij hebben daarna met die uitkomsten gekeken wat een goede set van alternatieve mogelijkheden zouden
zijn. Die verschillende alternatieven hebben we met jullie afgetast helaas in een elektronische sessie gegeven de
corona context. In die sessie bleek dat het moeilijk was voor verschillende mensen om zich voor te stellen hoe dat
er in het echt uit zou zien.
Omdat het zelfs voor ons als ervaren ontwerpers moeilijk blijft om je voor te stellen hoe dat er dan in werkelijkheid
uit ziet, hebben we er voor gekozen om een staalkaart op te bouwen en deze vandaag door jullie te laten
beoordelen. Net zoals stalen behang en stalen stof voor een bekleding van de bank, zijn het delen en niet het
geheel wat we kunnen laten zien. Bovendien liggen de stalen niet op de plek waar ze uiteindelijk terecht zouden
komen. De locatie waar deze vorm terecht zou komen is verder van het dorp af. Je kunt dat zien op de kaart.
De grond daar was nog te instabiel om op een veilige manier deze constructie op te kunnen bouwen. Daarnaast
hebben we op de plek nu meer ruimte om met elkaar te kijken heen en weer te lopen en voldoende tijd te hebben
om het gesprek te voeren over wat jullie willen. Net als met een staal stof blijft het lastig om in te schatten hoe het
geheel er uit zal gaan zien maar een heel zonnepark bouwen en dan aanpassen of afbreken werd de financier toch
wat te kostbaar, zoals u zult begrijpen. Maar er valt dus nog wel wat te kiezen.
We hebben daarbij een keuze moeten maken voor een aantal prints die jullie nu van een afstand en straks van
dichterbij kunnen bekijken. Uit de eerste sessie kwam naar voren dat het wellicht mooi zou zijn om iets met water
en dus de historische context en de ligging aan het voormalige IJ nu Noordzeekanaal te doen. De golven van het
water zijn uitgewerkt in zowel een print op de panelen als een verdraaiing van de panelen tot een golfvorm. We
hebben er voor gekozen om de meeste van de testpanelen daar aan te besteden. Daarnaast zien we een aantal
blokken van 4 panelen met alternatieve prints, waarvan een deel zich ook laat combineren met de golfvorm en
waarvan andere wellicht beter werken met een platte opstelling. Bij een van de prints hebben we ook een test
ingezet om kijken naar de dekking van de prints om te kijken hoeveel dat uitmaakt. Het gebruik van de prints en de
verdraaiing
en we kunnen hier en nu testen of het
ondertitel leidt tot een minimaal efficiëntie verlies van de stroomopwekking
ondertitel
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andere kant een voordeel oplevert van een mooi zonnepark.
We zijn benieuwd naar jullie meningen in al hun verscheidenheid en zullen jullie dus verzoeken een aantal vragen in
stilte in te vullen, zonder overleg en pas daarna het gesprek aan te gaan met elkaar en argumenten uit wisselen. Dit
eerste is belangrijk voor Merel omdat zij dit als deel van haar promotieonderzoek uit gaat werken en we willen leren
hoe we zo goed mogelijk met de verscheidenheid van mensen kunnen werken om uit te vinden wat zij willen. Het
gesprek tussen jullie is natuurlijk ook belangrijk, want geen mens is een eiland en we houden in ons uiteindelijke
oordeel ook altijd rekening met wat een ander er van vindt, is het niet om het met hen eens te zijn, dan wel om het
met hen oneens te zijn.
De procedure is als volgt: we beantwoorden hier een aantal vragen op blad 1. Dan hebben we een gesprek over
wat jullie kwijt willen over de beleving van deze plek. Daarna lopen we naar de opstelling zodat jullie ook de
ervaring van dichtbij op kunnen doen we hebben dan een tweede blad met vragen. Ik ga mijn best doen om dat
gesprek te laten plaats vinden, iedereen aan het woord te laten, maar ook om de tijd te bewaken; omdat we zo veel
mogelijk mensen op een veilige manier aan het woord willen laten en dus met een serie van deze gesprekken te
maken hebben. Er is iemand bij van afvalzorg om ons te begeleiden op het terrein, dat is niet om mee te luisteren,
maar puur functioneel om het onderzoek op het terrein wat nu nog hun verantwoordelijkheid is, in goede banen
te leiden. Dit was ook voorwaarde voor de toegang vanuit de gemeente Zaanstad. Het is niet het moment voor
bewoners om met hen in discussie te gaan over de opstelling of ander zaken, daar zijn andere momenten voor. Er is
altijd de mogelijkheid om later nog punten naar voren te brengen via de email rechtstreeks naar ons of via de BGN.
Iedere mening wordt op prijs gesteld, maar respect voor andermans mening is ook belangrijk. Maar we zijn ook
vooral op zoek naar de redenen voor een bepaalde mening. We gaan zorgen voor anonimiteit van de gegevens en
na elke ronde worden de uitkomsten geschud; wie wil daar eventueel toezicht op houden?
Dan gaan we starten met een ronde vragen die we vanaf hier gaan beantwoorden.
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Vragenlijst mock-upsessies

Mockupsessie
Vandaag evalueren wij met jullie de mockup, daarbij kijken we naar het ontwerp: hoe ziet het eruit en
wordt ik daar blij van? En naar het proces: geeft de mockup extra inzicht in de mogelijkheden van een
zonnepark. We zullen u gedurende de sessie een aantal keer vragen onderstaande vragen en stellingen te
beantwoorden. De antwoorden zijn persoonlijk, we zijn op zoek naar jullie meningen en opvattingen. De
uitkomsten van vandaag worden gebruikt voor de afronding van het project ‘In My BackYard Please’ en zullen
tevens gebruikt worden voor het promotieonderzoek van Merel Enserink (Wageningen Universiteit).
Alle ingevulde antwoorden worden anoniem verwerkt en kunnen dus niet op de persoon herleid worden.

Algemene info
Geslacht
Man

Vrouw

Anders

Leeftijd
0-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
60-70 jaar
boven de 70 jaar
Opleidingsniveau
LO
MBO
HBO
WO
Heeft u vanuit uw woning zicht op de oosthelling?
Ja
Nee
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Evaluatie: de mock-up van een afstand
De eerste set specifieke vragen gaan over de prints.

zeer
aantrekkelijk

aantrekkelijk

doet me niet
zoveel

onaantrekkelijk

zeer
onaantrekkelijk

Op de afval berg zijn proef-panelen met bedrukking zichtbaar. Wat vind ik van de prints?
Geef op een vijf-punts-schaal aan in hoeverre je de prints waardeert, van zeer onaantrekkelijk tot zeer
aantrekkelijk:

Golf print
Escher print
Riet print
Abstract print
Gazon print
Bladeren print
Standaardpanelen zonder print
Welke bedrukking zie ik het liefst terug in mijn zonnepark?
Vink het voorkeursantwoord aan.
Golf print

Bladeren print

Escher print

Standaardpanelen

Riet print

anders, namelijk ...................................................................

Abstract print

ik zie liever geen zonnepark

Gazon print

geen mening

Ik kan me een zonnepark met deze print op de zuid- en oosthelling goed voorstellen.
helemaal
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
eens

weet niet/
geen mening

Z.O.Z.
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De volgende stellingen gaan specifiek over de drie rijen panelen. Met nadruk op de combinatie van de
draaiing van de panelen in de (gedeeltelijke) helixconstructie en de golvenprint.
De print wekt bij mij de associatie op van golven.
helemaal mee
mee eens
oneens
eens

helemaal
oneens

weet niet/
geen mening

Ik vind dat de constructie van een helix het zonnepark aantrekkelijk maakt.
helemaal
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
eens

weet niet/
geen mening

Ik vind dat er een mooi beeld ontstaat door de opstelling van drie rijen met golvende panelen.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Als ik moet kiezen tussen de bedrukte panelen van de bovenste beide rijen en de onbedrukte onderste rij
gaat mijn voorkeur uit naar de bedrukte panelen.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Als ik moet kiezen tussen bedrukking en draaiing, dan vind ik de bedrukking belangrijker dan de draaiing.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
De volgende stellingen gaan over een mogelijk zonnepark in het algemeen maar wel in uw leefomgeving/
gemeente.
Hoe het zonnepark eruit ziet maakt niet uit als ik er financieel voordeel van heb.
helemaal
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
eens
Vanaf de openbare weg (± 100m afstand) vind ik de panelen duidelijk zichtbaar;
en dat vind ik erg.

weet niet/
geen mening
ja
ja

nee
nee

Het is de moeite waard om een beetje rendement op te geven zodat het zonnepark er mooier uit ziet.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Dit soort zonneparken zijn een waardevolle bijdrage voor meer duurzame energie in Nederland.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Geef ook een ander de kans in alle rust de vragen te beantwoorden.
Na het beantwoorden van deze vragen gaan we zo wandelen naar de panelen op de berg.
Bent u klaar met de vragen en deze tekst sla dan het blad om.
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We zijn nu bij de panelen; neem even de tijd om in rust rond te lopen en te kijken. Maak eventueel hieronder
notities. Geef elkaar in het gesprek de ruimte om antwoorden te geven.
Open gesprek bij de panelen
Wat vindt u ervan?
Is het dichtbij anders dan van een afstand?
Denkt u dat u hier zou kunnen wandelen rond de panelen?
Schrijf eventueel later hier iets op over de ervaring van dichtbij. Als het gesprek klaar is lopen we naar
beneden voor het beantwoorden van de laatste vragen.

Notities
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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Evaluatie: de mock-up van dichtbij
Nu u de opstelling en prints van veraf en dichtbij hebt bekeken horen we graag of dit uw mening heeft
beïnvloed. De eerste vragen gaan wederom over de verschillende prints.
Welke bedrukking zie ik het liefst terug in mijn zonnepark?
Vink het voorkeursantwoord aan.
Golf print

Bladeren print

Escher print

Standaardpanelen

Riet print

anders, namelijk ...................................................................

Abstract print

ik zie liever geen zonnepark

Gazon print

geen mening

Ik kan me een zonnepark met deze print op de zuid- en oosthelling goed voorstellen.
helemaal
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
eens

weet niet/
geen mening

De helixconstructie maakt het zonnepark aantrekkelijk.
helemaal mee
mee eens
oneens
eens

weet niet/
geen mening

helemaal
oneens

Een dergelijk zonnepark in Park Nauerna gaat mij niet belemmeren in mijn (recreatieve) activiteiten.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Wat is in uw ogen het sterkste argument om een zonnepark in park Nauerna te realiseren, omdat
dit een goede aanvulling is op wat er in Park Nauerna te doen is
dit bijdraagt aan het bijzondere karakter van Park Nauerna
dit een duurzame invulling is van een deel van Park Nauerna
dit een duurzame investering is van het geld van de inwoners van Nauerna en (op termijn) economisch
voordeel gaat opleveren
anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………….

Z.O.Z.
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De volgende twee vragen gaan over de toegevoegde waarde van het gebruik van de mock-up voor het
ontwerpproces.
Het zien van de mockup heeft mij inzicht gegeven in wat een zonnepark op deze locatie zou betekenen.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Kunt u uitleggen waarom?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Streep weg wat niet van toepassing is:
Door het zien van de mockup is mijn mening over de mogelijkheden
voor een zonnepark in negatieve / positieve zin beïnvloed
Kunt u uitleggen waarom?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Tot slot willen we u een aantal stellingen voorleggen over de energietransitie en specifiek over zon-op-land,
zoals hier in Nauerna wordt voorgesteld.
Het is noodzakelijk dat er een energietransitie tot stand komt om de klimaatverandering te stoppen.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Zonneparken zijn, naast zon op daken, nodig om de energietransitie tot stand te brengen.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Een voormalige afvalstort is een goede plek om een zonnepark neer te leggen.
helemaal
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
eens

weet niet/
geen mening

Z.O.Z.
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Ik vind dat we in Nauerna genoeg algemeen belang dienen met een afvalberg en industrieterrein, ook
nog een zonnepark is me een stap te ver.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Ik ben bereid minder energie te gaan gebruiken als dat voorkomt dat dit soort zonneparken in het
landschap gebouwd moeten worden.
helemaal
weet niet/
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
geen mening
eens
Na het zien van de proefopstelling zeg ik “ja doe maar in mijn achtertuin”!
helemaal
helemaal mee
mee eens
oneens
oneens
eens

weet niet/
geen mening

Geef ook een ander de kans in alle rust de vragen te beantwoorden.

Eventueel andere dingen die u aan het ontwerpteam wil meegeven:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Namens het hele team danken we u voor het invullen van deze vragenlijst.
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Bijlage 9 terugrapportage aan de bewoners van Nauerna

10.11.2021

Notities overleg IMBYP – BGN
Informele agenda: bespreken rapportage mock‐upsessies, reflectie van BGN op uitkomsten en op
gehele traject, vervolgproces van BGN, mogelijkheden nieuw onderzoeksproject met partners IMBYP
Aanwezig: Ewald, Reijnoud & Wim (BGN); Kay (ECN‐TNO); Lianne (DIG); Rudi & Merel (WUR)
Korte toelichting Kay op einde project IMBYP: 15 december deadline. Gesprekken lopen over afbreuk
mock‐up en recycling panelen. Mogelijk gaan de panelen naar de WUR, voor ecologisch onderzoek
naar lichtinstraling op de bodem.
Ewald geeft aan dat ze graag deze maand willen communiceren naar de hele gemeenschap. Dat is
tweeledig 1) waar staan we, en 2) waar willen we heen. Daarbij willen ze het rapport over de mock‐
upsessies meenemen maar gaat het ook om het grotere verhaal. Doel van de BGN is om de
participatie in de toekomst te vergroten, te zorgen voor een hogere deelname en betere
vertegenwoordiging. Dit is voor hen een van de belangrijkste leerpunten uit het project. Dat ondanks
zorgvuldig opgestelde brieven en het aanschrijven van alle bewoners er toch mensen achterblijven
met het idee dat alles al besloten is. Om iedereen aan boord te krijgen denkt de BGN aan twee
nieuwe werkgroepen:
1. Ontwerp: waar & hoe
2. Financiële participatie (hiervoor horen ze graag contactpersonen; suggestie is EnergieSamen)
Er wordt gesproken over verbeterpunten van het IMBYP project. Wim geeft aan dat er te weinig is
ontworpen aan de prints, de validatiesessie was te minimaal om echt inspraak te leveren op de
prints. Reijnoud vraagt of het te voorkomen was geweest dat er toch mensen waren die het
zonnepark niet in hun achtertuin willen. Conclusie is dat dit lastig blijft, vooral omdat er ook
gedurende het proces mensen uit het dorp vertrekken of nieuw in het dorp komen wonen. De
communicatie naar de omgeving rondom de deelname van Afvalzorg en de gemeente in de co‐
creatiesessies had beter gekund, vanuit zowel IMBYP als de BGN. Dit heeft toen geleid, voor een
aantal deelnemers, tot een belemmering in het vrijuit spreken over het ontwerp en de wensen.
Kay benadrukt de originaliteit en innovatie van de helix, dit is nog nergens anders vertoond. Ook Rudi
geeft aan dat op een recent congres in Australië men erg enthousiast werd van de foto’s uit Nauerna.
Vanuit TNO is er interesse om door te werken aan de constructie van de helix, maar dit zou dan wel
in een onderzoeksproject moeten en leiden tot kennisontwikkeling. Een mogelijke subsidie die hierop
van toepassing zou zijn is de DEI (Demonstratie Energie Installaties), daarbij kan 45% van de kosten
worden gesubsidieerd, maar voor een dergelijke aanvraag moet een technologische innovatie
onderdeel zijn van het plan.
Ewald geeft aan dat hij nu vooral vooruit wil kijken: er zijn afspraken en toezeggingen op de 7 ha
grond en de vergunning voor zonnepanelen. Voor de vergunning moet natuurlijk wel de normale
procedure worden doorlopen, waarbij het van belang is te zorgen voor zo min mogelijk lokale
weerstand. Goede gesprekken met de direct omwonenden kunnen daarin helpen. De BGN spreekt
uit nu eerst zelf aan de slag te gaan met de uitkomsten van het IMBYP‐project. Voor een nieuw
onderzoeksproject is er niet gelijk genoeg animo. Wel stelt het IMBYP‐team haar netwerk ter
beschikking en zal de bronbestanden van de ontwerptekening delen. Daarnaast zijn ze ook
geïnteresseerd in het vervolg en de realisatie van de plannen in Nauerna. Hiervoor wordt de intentie
uitgesproken om over pakweg 1 jaar nogmaals samen te komen. Einde van het overleg.

