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INLEIDING

De Stichting Wadduurzaam is voornemens om

een ecologische zonneweide te exploiteren op

het terrein, dat kadastraal bekend staat onder

nr. URM 001382. Op dit terrein, waar het vml

helofyten filter dienst deed, is de zonneweide

van 2 hectare gepland en ligt 1.000 meter ten

oosten van Lauwersoog .

 

De ontwikkeling daarvan is kostbaar en daarom

vragen wij van uw fonds financiële hulp in het

kader van de vermindering van de

klimaatbelasting door inzet van duurzame

energie voor waterstof-productie op een

natuur inclusieve wijze.

Deze waterstofproductie is van belang voor de

spinoff van van de inzet van waterstof voor

kotters, veerdiensten en recreatievaart  in

Lauwersoog.

SUPPORTERS

Staatsbosbeheer Groningen

De havencoalitie van Lauwersoog

De gemeente het Hogeland

De provincie Groningen

Stichting Middag Humsterland Duurzaam

De Waddenvereniging

Rabobank Groningen

Het intiatief van deze ecologische zonneweide

wordt onder andere ondersteund door:

 



5700 
panelen 330 wp

280.000
kg waterstof per jaar

Het vml helofytenfilter is ingeklemd tussen
de Waddenzeedijk aan de Noordzijde en de
doorgaande N361 aan de zuidzijde. Het is
(vanuit de lucht) herkenbaar vanwege de
rationele structuur van haaks op elkaar
staande dijklichamen als scheiding van de
bekkens. Ook herkenbaar zijn de
waterpartijen aan de noord-, west- en zuid-
zijde en de toegang naar het gebied vanaf de
Kustweg aan
de noordzijde in het midden van het gebied
Een deel van dat water is vanuit het terrein
niet zichtbaar vanwege laag water en
hoog riet.  Aan de oostzijde ligt een sloot
langs de randdijk.

De opstelling is vervolgens in een stack van
3 panelen oost en 3 panelen west met een
samengesteld ondersteuningsframe. Met
verschillende tussenruimtes wordt een
gevarieerde set van belichting onder de
panelen gerealiseerd. Door het terrein van
de
vml filterbekkens na verwijderen van de
bestaande beplanting en enige egalisatie ook
een licht profiel mee te geven ontstaan er
lager gelegen gebieden onder de stacks waar
het water naartoe kan stromen in natte
periodes. Ook die droge en natte gebieden
zorgen voor gevarieerde mogelijkheden
voor beplanting.

KEY
FIGURES
Bezoekers (onder begeleiding) kunnen het park
bekijken, zowel vanaf de dijkjes met een mooi
totaal overzicht als vanaf de
tussenpaden voor een blik op de natuur-
ontwikkeling rond de opgestelde panelen.
 
Daarbij zorgen de panelen ook voor beschutting
tegen weer en wind en bieden daarmee schuil-
plaatsen en ook wellicht broedplaatsen voor
fauna.
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 Jaagt de waterstof economie aan
Ondersteunt verduurzaming

haven Lauwersoog
Helpt bottleneck weg te nemen
voor de beroepsvissers om over

te stappen op waterstof
Locale waterstofproductie

voorkomt transport en kostbare
opslag van waterstof

Ondersteuning uit fonds:

AANJAGEN WATERSTOF

Project aanpak wordt ook door SBB
gezien als een uitrolbaar voorbeeld

voor kwetsbare locaties.  
Publieksparticipatie maakt

onderdeel uit van het project.
Project ontwerp, details en

geactulaiseerd ecologische beheer
worden via websites publiek

toegankelijk.
SBB beoogt periodiek educatieve

excursies te organiseren naar
de zonneweide. 

 

VOORBEELD PROJECT

De breakevenprijs voor waterstof
mag niet boven de 3,50 Euro per kg

uitstijgen. Daarom moet de kWh
prijs inclusief  SDE+ beneden de 2,9

cent blijven. Dat gaat niet lukken
zonder financial support voor deze

unieke zonnenweide.

WATERSTOF

Ruimte voor gewas leidt tot 30%
minder zonnepanelen

Meerkosten bouwrijp maken voor
het in tact houden van bestaande

natuur
Meerkosten ecologische beheer

door ontwerp, inrichting en
monitoring 

T.o.v. reguliere zonneweides is de
explotatie minder gunstig:

 

REALISATIE KOSTBAAR
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DE ENERGIETRANSITIE HEEFT PIONIERS ALS EEN ECOLOGISCHE ZONNEWEIDE NODIG



Wij hebben de informatie beknopt gehouden en ons

beperkt tot de hoofdlijnen.

 

Indien - naar wij hopen - het project kansrijk wordt

geacht voor financiële ondersteuning uit het Nuon

duurzaamheidsfonds, dan zijn onderliggende project

bescheiden uiteraard beschikschikbaar. Daarbij

hopen wij samen met experts van Nuon optimale

ontwerp-condities verder te ontwikkelen voor

rationele waterstofproductie met zonnestroom.

 

Bij vragen bent u uiteraard vrij om contact op te

nemen. Ik sta u meer dan graag te woord.

 

Walther Walraven,

Adviseur voor Stichting Wadduurzaam
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UITNODIGING TOT
SAMENWERKING
 

GEGEVENS
AANVRAGER

Stichting Wadduurzaam

Haven 30 | 9976 VN |Lauwersoog

KvK 632 78 28 | www.wadduurzaam.nl

Correspondentie inzake fondsaanvraag: Ir. W.L.

Walraven

0653 122 571 | walraveninnovation@mac.com

 

 

 

Diegenen, die gek genoeg zijn
om te denken dat ze de wereld
kunnen veranderen, doen dat

ook.
 

"Steve Jobs"


