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Waarom een zonnepark? 

Klimaatverandering vraagt om duurzame energie 

               Haren nu:      2,5% in 2015 

              Nederland nu:       6% in 2016 

 

              Energieakkoord Rijk:       14% in 2020 

              Regeerakkoord Rutte III:    39% in 2030 

              Duurzaamheidsnotitie gemeente ‘15 25% in 2030 

      Er moet dus wat gebeuren! 



 

Waarom deze locatie 
•Woningen op > 250 meter 
•In de oksel van spoor 
•Goede stroomaansluiting dichtbij 
•Meerwaarde voor Mikkelhorst 
 
•Wel zorgvuldig landschappelijk 
inpassen ivm uitzicht en Natura 
2000 
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Polycultuur / Zonneveld Mikkelhorst 

• Nieuwe economische drager voor Mikkelhorst 

• Goed landschappelijk ingepast 

• Wat kan ik met de tussenruimte? 

• Ca 3,5 hectare ruimte 

 

• Volvelds - 12 duizend panelen 

• 2.700.000 kWh 

• 770 huishoudens 

 

• Polyculture systeem 

• 6 rijen met noten, kleinvee, zonnepanelen en gras ertussen 

• 6 x 300 meter lengte x  2 a 3 panelen => 4 tot 6 duizend panelen 

• 250 tot 350 huishoudens 

 

 



 

Uitgangspunten ontwerp 
 
•Historische verkaveling blijft 
•6 rijen met panelen 
•Hazelnoot en fruit in schaduw 
•Begrazing ertussen 
•Geen hekwerken maar sloot als 
afscheiding 
 
•Overdag openbaar toegankelijk? 
 



Polyculture - meervoudig 
grondgebruik 

• Recreerbaar & toegankelijk & Beleefbaar 

• Multifunctioneel: energie, voedsel, landschap , 
biodiversiteit 

• Past bij Mikkelhorst – veel handjes nodig /nieuwe 
economische drager 

• Participatie van de buurt – intentie iedereen in de wijk / 
Haren kan mee investeren …… en mee profiteren 

• Zorgvuldig ingepast – uitzicht van bewoners  

 

• Duurzame Haren / Mikkelhorst / ROM3D 

 



 



Polycultuur / Zonneveld Mikkelhorst 
transitie naar duurzaam 

 



 



Productie Polycultuur Mikkelhorst 

• Zonnepanelen – 1,1 a 1,6 mln kWh 
• Hazelnoten 5 ton 
• Fruitbomen 5 ton 
• 3 vleeskoeien en 15 scharrelvarkens -> 1500 kg 

vlees 
 

• 300 gezinnen: 5 kg vlees; 3500 kWh stroom en 12 
liter fruitsap en 2 liter notenolie 

• Alles duurzaam, diervriendelijk, beleefbaar en 
dichtbij! 



Samen profiteren …….  

• Duurzaam Haren organiseert 

• Iedereen kan mee investeren / mee profiteren 

 

• Denkrichting: 

– Inleg van 250 tot 2.500 euro 

– 5% rentevergoeding (cash of met plus in noten, 
sap en vlees van de Mikkelhorst) 

– Na 5 jaar inleg terug.  

 

 



Landschappelijke inpassing 

• Ontwerp uitwerken met gemeente en provincie 
• Maatwerkmethode 

 
• Graag uw suggesties en wensen? 

 
• Type beplanting op de randen? 
• Wandelpad? 
• Hoogte panelen? 
• …..? 

 
• Aantal kaarten met stiften? 



Vragen? 

 



 



Haren – hoeveel energie verbruiken de 
inwoners eigenlijk? 

• 19.600 inwoners 
• 8.500 huishouden 

 
• Per huishouden  

– 3500 kWh elektrisch 
– 1650 m3 gas  => 15.000 kWh warmte 
– 50.000 km auto => 10.000 kWh mobiliteit 

 

• Totaal 
– 29 mln kWh elektriciteit  (5 windturbines  van 3 MW / 150 m tip) 
– 127 mln kWh warmte 
– 85 mln kWh aan mobiliteit 

 

• Of …… 40 windturbines  van 3 MW / 150 m tip 
• Of ……. 320 ha zonnepark 
• Of ……. Mix / biomassa / WKO / aardwarmte / kernenergie / gas / kolen 



Spelen 

Wandelen 

Extra bezoekers 

Begrazen 

Arbeid cliënten 
Mikkelhorst 



Fasering aanpak 
1. Verkenningsfase (tot feb 2017) 

– Haalbaar concept / aanvragers verenigd / business case 

2. Procedure & planfase (feb 17 – april 18) 
– Afspraken grondeigenaar (Gem Haren Mikkelhorst) 
– Aanvraag omgevingsvergunning (ROM3D) 
– SDE+ aanvraag (ROM3D / DZH) 
– Draagvlak en participatie omgeving (DZH) 

3. Financiering & contractfase (DZH) (mei 17 – aug 18) 
– Participatie effectueren 
– Contracten banken 
– BV oprichten 
– Afspraken met afnemers stroomprijs 
– Aanbesteding bouw park 

4. Bouw (DZH + bouwer) (juli 18 – feb 19) 
– Uitvoering bouw 

5. Exploitatiefase (DZH) (maart 2019 – 2039) 
– Verkoop stroom (project BV) 
– Onderhoud en toezicht (Mikkelhorst) 
– Administratie en verantwoording subsidie en naar leden DZH 



Klimaatmonitor 

 



 



 



 


