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

Energie gerelateerd

Ideeën...

Zon onder windmolenpark in
IJsselmeer

Bedreigingen...

Meningen...

koppeling van
energieproductie
aan
netinfrastructuur
knooppunt 380
KV

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

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

panelen onder hoogspanningsleidingen
extra blokkades
ecologiesche
verbindingen

Bedreigingen...

Meningen...

stuw,
geen
gemaal

zonnepanelen
onder
hoogspanningslei
dingen

Koppeling
biodiversiteit

Blokkade uitzicht door
PV installatie

Revitaliseringspla
ats
gecombineerd
met artistieke
vormen en laad
en energieopslag

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

Bedreigingen...

Meningen...

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

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

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

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

Ideeën...

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

Floating
zonnepark
Ketelmeer

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

koppeling met WUR
onderzoekslocatie
nieuwe energie
(waterstof opslag)

Kansen...

Ideeën...

landschapskunst
werk nieuwe
energie

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

binnenbochten
van taluds
inzetten voor
zon.

Natuurorganisaties

Kansen...

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

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

Anders
Kansen...

Ideeën...

Bedreigingen...

Meningen...

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

Pockets
knoppunten
opvullen met
zonnepanelen

Zonnepark
tussen/langs
landingsbanen,
zoals bij Eelde

Opstellingen zoveel
mogelijk Oost-West

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

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

Automobilisten
Kansen...

Ideeën...

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

Bedreigingen...

Meningen...

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

