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Zonnepark Broekstraat

Zonne-energie voor en door Klarenbeek
Het zonnepark in Klarenbeek gaat duurzame energie
produceren voor ca. 4.500 huishoudens en zal naar
verwachting midden 2021 operationeel zijn.

Nieuwsbrief Zonnepark Broekstraat

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het Zonnepark Broekstraat. Helaas kunnen we u in deze bijzondere omstandigheden
nog steeds niet allemaal persoonlijk ontmoeten tijdens een informatiebijeenkomst. Echter willen u wel op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het zonnepark. Volgende maand als de mais van het land is zal gestart worden met de
aanleg van de landschappelijke inrichting. Dit zijn de bosschages en beplantingen die rondom de zonnepanelen worden
aangelegd. In deze nieuwsbrief willen we u uitleggen wat we gaan doen en welke bomen en planten u kunt verwachten.

Planning / tijdlijn
Start aanleg landschappelijke inrichting
1 Oktober 2020
Start aanleg Zonnepanelen
1 April 2021
Zonnepark Broekstraat gereed
1 Oktober 2021

Tijdreis door Klarenbeek
Eind 19e eeuw

Wist u dat?

Het Zonnepark Broekstraat 18,58 MW aan geïnstalleerd
vermogen heeft, dit komt neer op 17.632 MWh per jaar,
en dit staat gelijk aan ca. 5.000 huishoudens die worden
voorzien van duurzaam opgewekte energie.
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Versterking van het landschap

Voor Zonnepark Broekstraat is een landschappelijke
inpassing opgesteld. Dat betekent dat er, naast een optimale
opstelling voor de zonnepanelen, ook is gekeken naar de
combinatie met landschappelijke elementen. Denk hierbij
aan kavelrichting, slotenpatroon of meer opgaande structuren
zoals boomrijen, houtsingels of brede haagstructuren. Door
het inpassen van meer landschapselementen wordt ook ingezet op het vergroten van de biodiversiteit in Flora en Fauna.
Zo zullen na een aanzienlijke periode de zonnepanelen uit
het zicht verdwijnen en zal er een duurzame en robuuste
structuur overblijven.

Anno nu

Alle informatie over zonnepark
Broekstraat vindt u vanaf nu ook op:
https://zonneparkbroekstraat.nl/
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de
digitale versie van deze nieuwsbrief.
Let op! Door een technische fout zijn inschrijvingen
helaas niet ingelezen. Kunt u zich a.u.b.
opnieuw voor de nieuwsbrief aanmelden?

Grote robuuste eenheden terug in het landschap

Bij het landschappelijk ontwerp is gekeken naar de ontginningsgeschiedenis. De meest karakteristieke periode wordt hierbij
als waardevol referentiepunt gebruikt. Voor het gebied van de
Broekstraat is dat de overgang van Broeklandschap naar kamerstructuren en zandgronden met een nat karakter. Wegen
en kavelgrenzen zijn beplant,
hierdoor ontstaan kamers.
Deze landschapselementen
zijn in de loop van de 20ste
eeuw verdwenen door o.a.
kavelruil. Met het herstel van
dit landschap wordt het gebied weer gevarieerder en
aantrekkelijker.

Langs de Broekstraat komt een brede zone met kruidenrijk gras en een bosschage van inheemse bomen en heesters. Denk hierbij aan bomen zoals eik, esdoorn, meidoorn
en els, struiken zoals hazelaar, sleedoorn, lijsterbes, hulst
en taxus. Met de soortenkeuze is zowel gekeken
naar hoogte, gebiedseigen
soorten, besdragend en
wintergroene karaktereigenschappen. De houtsingel aan de zuidzijde wordt
verlengd. Op die manier
worden de randen van het
gebied met verschillende
landschapselementen aangezet. Door het midden van het
plangebied loopt een brede plasdraszone. Hier worden
poelen gegraven als verbindingszone voor amfibieën en
reptielen. In het gebied bevindt zich een dassenpijp. Als
eerste wordt met de inrichting van het zonneveld ruime afstand gehouden tot de pijp. Daarnaast foerageren
dassen ’s nachts en oriënteren zij zich aan klein
reliëf. Daarom worden er
lage grondwallen langs de
panelen aangebracht en
zal er een maisveldje gerealiseerd worden als extra
foerageergebied.

Als we inzoomen op het plangebied zijn de huidige kwaliteiten
te vinden in de omliggende gebieden. Bosschages/broekbosjes
van particuliere eigenaren en een houtsingel op de grens met
de percelen ten noorden van het plangebied. In het gebied is
nog een slotenpatroon te herkennen en langs het spoor loopt
een bredere watergang.
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Plangebied Broekstraat, grenzend aan het spoor, De Kar en Broekstraat.
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