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Geachte statenleden,

Wij willen graag aan u toelichten waarom wij als verontruste burgers actief zijn t.a.v. de Drentse
Zonneroute A37.
Dit doen we uit betrokkenheid met het wel en wee in de provincie Drenthe, zowel op energie als
milieu gebied. We hechten er als inwoners aan dat de juiste procedure in acht wordt genomen.
Volgens ons is het niet gegaan zoals het behoort te gaan, met de gevolgde procedure voor
inspraak mogelijkheden die de burger behoort te hebben.

Voor informatie en overleg kunt u met onderstaande contactpersonen contact op nemen:
- Peter Niezing,     Erica
- Arjan Goudriaan, Emmen
- Herman Wessel,  Emmen
Zie ook bijgevoegde documenten voor meer achtergrond informatie over de afgelopen periode.

Met vriendelijke groet,

H. Wessel, namens de Werkgroep Toekomstigbestendige A37 
hermanwessel@gmail.com


Onderwerp: 

· Ontwerp rapport of Concept rapport ter inzage

· Afgesproken dubbele bomenrij in middenberm

· Wijzingen zonnepanelen op gedeelte Holsloot – Duitsland

· Kappen houtopstanden

· Erfgoed





1 Ontwerp rapport of Concept rapport, ter inzage? 

Het Ontwerp provinciaal Inpassingsplan gedateerd 7 juni 2021 was niet volledig. 

De bijlagen I t/m XI zijn leeg.

Was het beter geweest om het woord Ontwerp te wijzigen in Concept ?

Opmerkingen

De bijlagen zijn niet ingevuld. Hoe kan dan dit ontwerp rapport ter inzage worden gelegd?

In meerder gesprekken komt naar voren, dat de moderne managers dit project er door willen drukken. Gezien het bovenstaande lijkt het er op, dat bewust is gekozen voor ter inzage tijdens de grote vakantie en vaststelling in de Kerst periode. In een gesprek met de contactpersoon van Provincie gevraagd “Waarom worden er geen informatieavonden georganiseerd. Er is alleen maar digitaal gecommuniceerd en denk dat de meerderheid van de inwoners geen idee hebben van de grote veranderingen van het Drentse Landschap. In een grote sporthal is dit toch mogelijk?” 

Zijn antwoord: “Zou dit ook wel willen, maar projectleider Rijkswaterstaat wil niet.” 

Zie bijlage. Artikel in DvhN (1 dec. 2021) “Ambtenaren zijn druk bezig de ingediende Zienswijzen te 

                    verwerken. Het rapport is in 1e kwartaal klaar en wordt dan in de Staten behandeld.”



2 MER rapport ombouw N37 – A37 betreft compensatie aantasting Drents landschap

Bij de ombouw van N37 naar A37 is ten compensatie van aantasting Drents Landschap afgesproken een dubbele bomenrij in de middenberm te planten, zie MER rapport ombouw N37 naar A37. Hiervoor is een brede middenberm op het gedeelte Hoogeveen – Holsloot aangelegd met greppel. 



Door verschil van inzicht bij Rijkswaterstaat t.a.v. de soort boom is bij aansluitingen (o.a. klaverblad Holsoot) wel beplanting aangebracht, maar geen dubbele rij bomen in middenberm. Betreft het gedeelte Hoogeveen – Holsloot met een weglengte van ca. 20 km, betreft ca. 4.000 bomen. 

Van Drents Landschap kregen wij het antwoord dat er compensatie was uitgevoerd. Dit is niet juist, in het verdere overleg bleek dit te gaan voor de jaren eerder gerealiseerde ongelijkvloerse kruisingen Riegshoogtendijk en Meerboomweg. 



Na overleg met mensen met historische kennis, is het mij duidelijk hoe iets tussen wal en schip kan belanden. Wanneer er geen beplantingsbestek naar de gemeenten wordt gestuurd, kan de gemeente het bestemmingsplan niet aanpassen. Daarom is het niet zichtbaar en ook niet opgenomen in de Quickscan welke in het rapport Drentse Zonneroute A37 is omschreven.



Het Drents Landschap is erg aangetast door ombouw N37 naar A37. Afgesproken is om voor herstel van het landschap een dubbele bomenrij in de middenberm aan te brengen. De middenberm is daardoor breed aangelegd, om de bomen buiten de obstakelvrije zone van 10 m te planten.

Afspraak is afspraak. Wij willen herstel van het aangetaste Drents Landschap en willen een middenberm met bomen.





2.2 Toekomstige situatie -  Zonnepanelen 

In het PIP rapport gedateerd 7 juni 2021, is vermeld  op pag. 16 t/18:

Locaties (Kies als voorbeeld t.a.v. de tegenstrijdigheden  De opgenomen omschrijvingen bij de eerste 2 aansluitingen, Veenoord en Emmen zuid.)



Aansluiting Veenoord De driehoeken en oksels van deze aansluiting worden ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven de bovenkant van het viaduct uitkomt. De maximale hoogte betreft de hoogte van het viaduct. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling. Ook de zuidelijke buitenberm krijgt een lijnopstelling met panelen. Na aansluiting Holsloot worden er geen panelen meer in de middenberm geplaatst. 



Aansluiting Schoonebeek (Emmen-Zuid) Deze aansluiting wordt ingevuld met vlakopstellingen2 . Het knooppunt wordt doorsneden door de voormalige turfsloot de Dikke Wijk, die in stand gehouden wordt. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling.

Opmerking

Bovenstaande wijkt af t.a.v. de in het rapport genoemde Visualisatie beelden. 

Opgemerkt kan worden dat deze visualisatie is bijgewerkt na 7 juni 2021. Op deze datum staat een artikel in DvhN, dat Wakker Emmen voorstel doet om de hoge wand bij Erica te schrappen (moest nog bevestigd worden). In de visualisatie is de hoge wand bij Erica verwijderd.

In mijn beleving had dan het onderstaande ook in de visualisatie bijgewerkt kunnen worden:

· Aansluiting Veenoord geen zonnepanelen.

· Aansluiting Klazienaveen geen zonnepanelen.

· Ook bij aansluitingen Emmen Zuid en Zwartemeer geen zonnepanelen.

· Na besluit dat de hoge wand bij Erica niet doorgaat, bekend gemaakt dat  het inrijden vanuit Duitsland sierlijker wordt door verloop in verticale richting. Niet zichtbaar in Visualisatie.



Brief van B&W aan de raadsleden gemeente Emmen (19 mei 2021), omschreven is waar de zonnepanelen komen, bij de bovengenoemde 4 aansluitingen en kruising Ericasestraat.

Echter hier wordt van afgeweken, de zonnepanelen komen op het gedeelte Holsloot – Duitse grens.  langs de weg tussen de aansluitingen.

Ook is de brief van B&W aan de raadsleden gemeente Emmen, niet vermeld dat de bosschage met heel veel bomen op het gedeelte Zwartemeer – Duitse grens wordt gekapt. Wordt het kappen van bomen uitgevoerd, om verbreding van de berm mogelijk te maken. 

Zie bijlage met foto’s.





4.1 Erfgoed

Aandachtspunt voor de onderstreepte tekst vermeld in PIP rapport.

Voor de Drentse Zonneroute A37 is een QuickScan erfgoed uitgevoerd, dat de aspecten aardkunde en historische geografie omvat. De volledige QuickScan is opgenomen in bijlage I.



In het plangebied is sprake van archeologische verwachtingswaarden. Bij Wachtum ligt een aardkundig waardevol gebied met een hoog beschermingsniveau (es). Ook bij Erica en Klazienaveen (Hondsrug) ligt een aardkundig waardevol gebied. In deze gebieden worden alleen ontwikkelingen toegestaan als aardkundige kwaliteiten en kenmerken worden behouden.



Voor de Drentse Zonneroute A37 is een QuickScan erfgoed uitgevoerd, dat de aspecten aardkunde en historische geografie omvat. De volledige QuickScan is opgenomen in bijlage I.  

Opmerking: De bijlage is niet ingevuld.



Een bijzondere positie wordt ingenomen door het Hondsruggebied, dat de status ‘UNESCO Global Geopark’ heeft. ‘Unesco Global Geoparks’ zijn gebieden van belangrijke internationale geologische waarde die zich richten op erfgoedbeheer, het behoud van lokale tradities en identiteit, en duurzame gebiedsontwikkeling. Om de status van Unesco Global Geopark te krijgen, moet het geologisch erfgoed van het betreffende gebied van internationale waarde zijn en wettelijke bescherming genieten. In het plangebied is geen sprake van kernkwaliteiten cultuurhistorie waarvoor het beleid eisen stelt. Het gaat om beleid respecteren. Wel doorkruist het plangebied verschillende elementen uit de cultuurhistorische hoofdstructuur

Opmerking

Opmerkelijk is welke veranderingen worden voorgesteld.  

Op klaverblad Holsloot worden alle beplanting gekapt. Vervolgens worden de bermen in een andere helling uitgevoerd. 

In rapport is niks vermeld over de omvang van het grondverzet t.b.v. profileren, verbreden van bermen.

Ook is er geen inschatting van het kostenplaatje opgenomen voor het grondwerk.  Vermeld is dat de grondbalans in evenwicht, maar transport over het 42 km lange wegvak is kostbaar. 

N34 is onderdeel van een UNESCO park, houd het wel deze status. De opmerking op infoavond Coevorden was mogelijk eenzijdig, “Men moet maar begrip hebben voor gewijzigde de inzichten.”



4.2.5 Houtopstanden 

In rapport is de onderstaande tekst opgenomen.

Voor de aanleg van de Drentse Zonneroute A37 is het kappen van bomen noodzakelijk. Alleen in enkele knooppunten en aansluitingen is uitgesloten dat hier zonnepanelen komen. Voor het overige geldt: waar panelen komen, worden de bomen gekapt. De bomen worden in restgebieden of in de regio gecompenseerd, volgens de Wnb, voor houtopstanden buiten de bebouwde kom, en gemeentelijke verordeningen, voor houtopstanden binnen de bebouwde kom, en passend bij de wensen in de omgeving. 



Conclusie:

Gekapte bomen worden gecompenseerd. Het aspect houtopstanden vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling.

Opmerkingen:



Opmerkingen:

Het landschap wordt fors aangetast. Blijkbaar heeft men alleen oog gehad voor nog meer m2 zonnepanelen.



In het rapport is niet duidelijk waar deze bomen worden geplant. Rijkswaterstaat heeft in deze regio niet voldoende grond om deze compensatie van het grote aantal bomen te planten. (Bomen moeten buiten de obstakelvrije zone van 10 m worden geplant). 

Verlangen toch voor onze gezondheid dat op name van CO2 in nabije omgeving plaats vind. 

Wanneer deze op provinciaal of gemeentelijke gronden worden geplant, zijn de onderhoudskosten dan ook voor deze overheden?



Opstellers: Herman – Arjan – Peter.






















Veiligheidszone – Vluchtruimte – Vluchtzone in dwarsprofielen



1   De definitie in ROA voorschriften zijn o.a.

 	Obstakelvrije zone: Gebied langs de rijbaan waarin geen obstakels mogen voorkomen. 

Veiligheidszone:      Gebied langs de rijbaan waarin geen of uitsluitend beveiligde obstakels 

voorkomen en ruimte bied aan gestrande voertuigen en voertuigen van hulp en onderhoudsdiensten.

Vluchtruimte:	Ruimte naast de vluchtstrook en direct grenzend aan de verharding, bestemd voor gestrande voertuigen, om de vluchtstrook zoveel mogelijk te kunnen vrijhouden.

Vluchtstrook	Verharde strook langs de rijbaan van een autosnelweg waarop uitsluitend in bijzondere gevallen of in geval van nood mag worden gereden of gestopt.

Vluchtzone	Gebied naast de rijbaan, bestaande uit kantstreep, vluchtstrook en vluchtruimte.

Opmerking: 

De geplande werkzaamheden hebben invloed op de veiligheidszone, vluchtruimte, en vluchtzone. 



ROA voorschriften:

Het dwarsprofiel wordt samengesteld uit ontwerpelementen en uit profielen van ruimten en 

veiligheidszones.

Bij het ontwerp van het dwarsprofiel dienen tevens een aantal veiligheidszone in acht te 

Worden genomen zoals:

· Obstakelvrije zone (10 m uit streep);

· Beplantingsvrije zone;

· Bergingszone;

· Zone voor bermbeveiligingsconstructies.

Opmerking: 

A37 wordt onveiliger autosnelweg met hoog percentage vrachtverkeer. Aantasting van 

obstakelvrije zone en bergingszone.

Geleiderail is bots gevoelig bij koerscorrectie. De A37 zonder geleiderail is veiliger.

Vermeld is dat bij geringe uitbuigingszone, een starre geleiderailconstructie wordt 

aangebracht. In ROA voorschriften is vermeld dat uit analyse blijkt dat starre constructies zware 

verwondingen veroorzaakt.

In 1970 is de flexibele geleiderail constructie geïntroduceerd, geconstateerd werd dat bij 

aanrijding van de starre constructies de verwondering ernstiger waren.

Het woord Vangrail werd Geleiderail, de constructie moest kunnen uitbuigen en het langs    

glijdende voertuig tot stilstand brengen met minder zware verwondingen. 

Vreemd dat provincie op de N34 in zijbermen bij kleine sloten een starre geleiderail constructie    

heeft geplaatst. Een extra plank in de hoogte en extra palen. Een dure constructie.

In het PIP rapport wordt de constructie niet vermeld. De betreffende bijlage is leeg.

De beelden in de visualisatie geven een constructie aan met 1 plank hoog. Blijkbaar speelt geld   

geen rol voor de 110 km genoemde geleiderailconstructie. Of het nu een flexibele of starre constructie wordt is niet duidelijk.



2 Tegenstrijdigheden in het rapport bij dwarsprofielen



 -  Vrije ruimte achter de geleiderail is verschillend, in de opgenomen dwarsprofielen. 

        -  Middenberm Mr. Cramerweg – Holsloot is breder aangelegd dan de in het rapport vermelde 

            maten. De breedte is zodanig gemaakt dat een dubbele bomenrij kan worden aangebracht,        

            buiten de (10 m) obstakelvrije zone.  

       

 -  Het onderstaand dwarsprofiel heeft betrekking op het gedeelte Hoogeveen – Holsloot. 

            Op dit gedeelte is de redresseerstrook 1,50 m i.p.v. genoemde 0,80 m. 

            Er wordt vermeld dat de obstakelafstand 1,50 m wordt. Dus geleiderail komt gelijk met zijkant 

            Asfalt, volgens de ROA richtlijnen kan dit niet. 



- Op het gedeelte Holsloot – Duitse grens is een smaller redresseerstrook 0,75 m aangebracht, langs  

   een smallere middenberm.  Reden er was te weinig budget voor een autosnelweg constructie. 

   Er werd bij wijzigingen van verhardingen  / wegprofiel gekeken of er de komende 15 jaar geen 

  aanpassingen moeten worden uitgevoerd.  

   Is er rekening mee gehouden dat door het hoge percentages vrachtauto’s (en de doortrekking in  

   Duitsland) mogelijk het dwarsprofiel gewijzigd wordt en verbreding aan vluchtstrook zijde moet 

   worden aangebracht? 



  Tijdens de infoavond is gezegd dat voor de zonnepanelen een overeenkomst gemaakt wordt voor  

   25 jaar.  Is met het bovenstaande rekening gehouden ?

   Opvallend is dat in de brief van mei 2021 van B&W aan de raadsleden van de gemeente Emmen  10 

    jaar is vermeld



3 Dwarsprofiel ROA voorschriften  

    Het dwarsprofiel in de bijlage is volgens de ROA Voorschriften. Dit is het gewenste profiel en   

    voldoet aan de veiligheid. 

    Een veilige berm is een vluchtstrook en daarnaast een vluchtruimte voor gestrande 

    automobilisten en bergingsvoertuigen.

    Ook is de 10 m obstakelvrije zone van toepassing. 

   Opmerking:

   Bij plaatsing van zonnepanelen worden de bermen van de A37 onveiliger. De vluchtruimte naast de    

   vluchtstrook wordt kleiner.

   Ook is er niet meer de gewenste 10 m obstakelvrije berm, doordat er een bots obstakel de  

   geleiderail wordt geplaatst.

   In het PIP rapport worden de zaken omgedraaid, er komen zonnepanelen en daarna kijken aan   

   welke minimale voorschriften moet de berm dan voldoen.





4.3 Lichtreflectie

Bij opstellingen van zonne-energieparken moet rekening worden gehouden met mogelijke hinder voor de omgeving door reflectie van zonlicht. De kans bestaat dat verkeersdeelnemers worden verblind door het gereflecteerde zonlicht. Verblinding kan worden omschreven als een witte waas voor de ogen, waardoor de omgeving niet meer kan worden waargenomen. Door verblinding kunnen ook nabeelden ontstaan, waarbij het oog een nabeeld waarneemt, zelfs nadat de schittering is beëindigd. Voor de Drentse Zonneroute A37 worden maatregelen getroffen, waardoor er geen sprake zal zijn van lichthinder. Dit aspect vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

Opmerkingen

Rijkswaterstaat wil 10 pilots op water en weg. 

Er zijn tot op heden 3 locaties. Bij Heerenveen staat ca. 300 m op een geluidswal. Gemeente Ede heeft 2 a 3 km ter beschikking gesteld. Provincie Drenthe schrijft over 42 km Drentse Zonneroute A37, betekent dit dat bij vaststelling de mogelijk wordt verkregen om over de gehele weglengte zonnepanelen te plaatsen?



Het allerbelangrijkste en meest cruciaal in deze fase is dat er eerst een proefopstelling over een beperkt aantal kilometers gemaakt moet worden, waarin met name veiligheid, reflectie, zichtbaarheid, de vluchtstrook situatie, aanrijding simulatie, zicht op de zonnepanelen wel of niet en de beleving van de weggebruiker getest worden



Wat als “Proefopstelling” is gepresenteerd was het tonen van een aantal panelen met diverse kleuren bij het gemeentehuis. Ons inziens heeft dit niets met een werkelijke proefopstelling ter plaatse (langs de weg) te maken.



Dit is geen pilot meer maar een groots project waar fundamentele vragen en antwoorden betreffende eigenaarschap (lokaal eigendom), aanlegkosten, opbrengsten, exploitatie en onderhoud onvoldoende zijn aangegeven.



4.11.2 Verkeersveiligheid

Voor het aspect verkeersveiligheid is een notitie opgesteld, waarin de verkeersveiligheid van het plaatsen van zonnepanelen in de midden- en buitenbermen langs de A37 is beoordeeld. Bij deze beoordeling zijn de Richtlijn Ontwerp Auto(snel)wegen 2019 (ROA 2019) en ROA Veilig Inrichting van Bermen (ROA VIB) gehanteerd. De volledige notitie is opgenomen in bijlage VII.

De veiligheidszone van de buitenberm bestaat uit de toepassing van een uitstapruimte naast de vluchtstrook. De (onverharde) uitstapruimte naast de vluchtstrook bedraagt 0,5 m. Hiernaast wordt een geleiderail aangebracht van 0,8 m breed en een uitbuigruimte van 1,5 m. Binnen deze uitbuigruimte mogen zich geen objecten bevinden. Indien op locaties blijkt dat bij het toepassen van deze buitenberminrichting onvoldoende ruimte is om zonnepanelen te plaatsen, dan kan de uitbuigingsruimte versmald worden als een stijvere geleiderail wordt toegepast.



Conclusie De inrichting van de buiten- en middenberm valt binnen de kaders van de ROA. Het aspect verkeersveiligheid vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling



Opmerkingen

Veiligheid van de weggebruikers: niet /onvoldoende aan de orde gesteld. De gevolgen van aanrijdingen onvoldoende geprognosticeerd. 

Bijlage VII in het rapport is leeg. 

Bovengenoemde maten t.a.v. veiligheidszone wijken af in de diverse dwarsprofielen welke in het rapport zijn op genomen.



Het gedeelte Hoogeveen  - Holsloot is ontworpen met veilige bermen zonder obstakels. Alleen t.p.v. kunstwerken is geleiderail aangebracht.  Dit wordt drastisch gewijzigd ten koste van de verkeersveiligheid.



“Bijlage VII:  BESCHOUWING VERKEERSVEILIGHEID.” Deze bijlage is in het rapport niet ingevuld.



4 Locaties zonnepanelen  

Volgens het rapport worden bij de aansluitingen Veenoord en Klazienaveen zonnepanelen. 

Opmerking: 

De zichtruimten op de gelijkvloerse aansluitingen (ROA), kan mogelijk niet gehandhaafd blijven.

Zonnepanelen komen niet bij de aansluitingen, maar langs weggedeelten tussen aansluitingen.  

In de bijbehorende visualisatie liggen deze er niet.



Opstellers: Arjan – Peter - Herman
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Programma van Eisen

Inleiding

In het voortraject zijn in opdracht van het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat door drie onderzoeksbureaus studies gedaan naar mogelijk routeontwerpen voor de zonne-energie langs de A37. Uit deze eerste ruimtelijke voorverkenningen blijkt dat een substantieel deel van het gebied op en rond de A37 hiervoor zou kunnen worden aangewend. De weg heeft over een grote lengte een brede middenberm en ruime buitenbermen. Daarnaast is de A37 oost west georiënteerd, wat gunstig is voor de opstelling van zonnepanelen. Het grondgebied dat bruikbaar is voor de opwekking van zonne-energie is circa 600 voetbalvelden groot en daarmee substantieel. De A37 is een rijksweg waar de komende 15 jaar geen verbredingen of andere grote ingrepen zijn gepland. De A37 ligt in de provincie Drenthe, een provincie met duidelijk omlijnde ambities op het gebied van duurzame energie. Dit is een belangrijke pré, omdat deze nieuwe ontwikkeling gezamenlijk kan worden opgepakt met gebiedspartners die zelf al ervaringen hebben opgedaan met het ontwikkelen van nieuwe energieconcepten.

Inbreng omwonenden

Inbreng omwonenden In de aanloop naar het opstellen van dit EPVE is door Rijkswaterstaat een aantal bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden van de A37. Deze avonden waren bedoeld om ideeën en suggesties te verzamelen zodat deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp van de Zonneroute. Deze avonden leidden tot meer dan 350 waardevolle opmerkingen en ideeën, onderverdeeld in onderstaande categorieën. 



De grootste hoeveelheid, namelijk 62 van deze opmerkingen, betrof ideeën en wensen over de landschappelijke inpassing van de Zonneroute. Daarbij werden onder andere het behoud van uitzicht over het landschap vanaf de snelweg en het beeld van de snelweg vanuit het landschap als aandachtspunten genoemd. Dit EPVE beantwoordt aan deze opmerkingen door een goede landschappelijke inpassing als uitgangspunt te nemen, en in de verschillende onderdelen van het rapport te benadrukken.



Gerelateerd hieraan werden 13 opmerkingen geplaatst over behoud van waardevolle ecologische elementen, zoals planten, insecten en dieren. In het EPVE is is hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. 

65 opmerkingen betroffen de positie van de panelen ten opzichte van de weg. Daarbij werden onder andere taluds, knooppunten, slechte grond genoemd. Dit EPVE voldoet in grote lijnen aan deze opmerkingen 

Ook werden 24 opmerkingen geplaatst over de veiligheid van de Zonneroute, waarbij onder andere reflecties van zonlicht op de panelen en veiligheid bij botsingen van auto’s met de zonnevelden als zorgpunt werden genoemd. Het EPVE houdt rekening met veiligheid, en de uiteindelijke ontwerpen moeten voldoen aan een breed pakket van veiligheidseisen. 

23 opmerkingen werden gemaakt over beheer en onderhoud, waarbij werd opgemerkt dat een goed aangelegde Zonneroute alleen blijft functioneren als die ook goed onderhouden wordt. Het EPVE stelt onder andere eisen aan de vervangbaarheid van de panelen en het gemak waarmee de bermen onderhouden kunnen worden.



Opmerking: 

Het woord graffiti staat niet in het rapport. Prorail heeft diverse maatregelen genomen en bekend gemaakt dat dit een goed effect heeft.



Verder werden ook losstaande goede ideeën geuit, waaronder de vraag of recreatieve en educatieve plekken over zonne- energie langs de A37 ingericht kunnen worden, of ook zonnepanelen op parkeerterreinen kunnen worden geplaatst, en opmerkingen over beperkingen van het electriciteitsnet. Binnen dit EpvE is de mogelijkheid opengelaten om deze ideeën uit te voeren, zo lang de vormgeving samenhangt met de overige delen van de Zonneroute, en de voldoet aan de algemene eisen in dit document. Tenslotte werd een groot aantal opmerkingen gemaakt over geluid, investeringsvormen, communicatie en alternatieve vervoersmiddelen. Ook deze opmerkingen waren nuttig, maar vallen buiten bestek van dit EPVE, en zullen door RWS op een andere manier verwerkt worden.

Aanleiding: Zonneroute A37

De A37 is een 42 kilometer lange, oost-west georiënteerde snelweg die loopt van Hoogeveen naar de Duitse grens in Drenthe.

Pilot Zonneroute 

In de komende jaren zullen de bermen van de A37 vrijgegeven worden voor het opwekken van zonneenergie door het aanleggen van zonnevelden. De A37 wordt hiermee als een van de eerste snelwegen getransformeerd tot een ‘Zonneroute’. Aan dit voorbeeldproject worden veel eisen gesteld. De zonneakkers mogen geen gevaar vormen voor de gebruikers van de (snel)wegen, de bermen moeten doelmatig te beheren blijven, en de natuurwaarde dient behouden te blijven. Daarnaast mag het Drentse landschap niet aangetast worden. Tegelijk wordt met de aanleg kennis en ervaring verzameld voor het ontwikkelen van zonnevelden langs andere snelwegen in binnen- en buitenland.

2.1. Basisprofielen van de A37

Er kunnen twee verschillende typologieën worden onderscheiden in het basisprofiel van de A37. De westelijke helft van de snelweg heeft een brede middenberm; de oostelijke helft heeft een smalle middenberm die onvoldoende ruimte biedt voor de plaatsing van zonnepanelen. 

Daarnaast is het deel bij Brede middenberm met geluidswal: Brede middenberm: 3.650 meter 6.200 meter Hoogeveen kenmerkend vanwege de hier aanwezige geluidswal. 

Op de delen van de A37 die zijn voorzien van vangrails is achter de rails over het algemeen genoeg ruimte (buiten de uitbuigingzone) om zonenergie op te wekken. In het brede profiel zijn in de huidige situatie geen vangrails aanwezig omdat de berm dient als obstakelvrije zone.



Opmerking: 

In het rapport wordt de functie, obstakelvrije zone in middenberm, herkend maar wordt opgeofferd.



Er is geen rekening gehouden met de afspraak voor de  dubbele bomenrij in de middenberm, ten compensatie van de gekapte bomen t.g.v. ombouw N37 naar A37. Dit is in het MER-rapport vastgelegd. 



De middenberm is zo breed gemaakt om de bomenrijen in de obstakelvrije zone te plaatsen. (10 m uit binnenkant streep).

Blijkbaar is bij niemand de vraag naar voren gekomen, waarom is de middenberm hier zo breed gemaakt?

Ook is niks vermeld over de gemiste CO2 reductie door de duizenden bomen welke geplant moeten worden. 

Op korte termijn, bij behandeling van PIP rapport, moet duidelijk worden wanner de bomen in de middenberm worden geplant. 



Geen ontbossing 

De berm van de A37 heeft weinig dichte begroeiing. Enkele plekken, zoals knooppunt Zwartemeer vormen hierop een uitzondering. Rekening wordt gehouden met waardevolle ecologische elementen die de snelweg doorkruisen. Datzelfde geldt voor verschillende bossages in de bermen.

Opmerking: 

Vreemd in de virtuele presentatie wordt over grote lengte de bosschage met veel bomen aan Noord- en zuidzijde gekapt, tussen Zwartemeer en Duitse grens.

In de brief van B&W aan de raadsleden is niet vermeld het kappen van groenvoorziening.

Ook niet dat op dit gedeelte de berm wordt verbreed. Vraag blijft wat is de reden van het kapplan?

De hoge zonnewand bij Erica komt ter vervallen. In media een artikel dat om het inrijden vanuit Duitsland mooier te maken wordt een verloop in hoogte aangebracht. 



In dit rapport is bij Inbreng omwonenden vermeld dat de grootste hoeveelheid opmerkingen betrekking heeft op de landschappelijke inpassing van de Zonneroute. 

Waarom niet zoals Deelstaat Nedersaksen (3 weken geleden) een bekend making van wijzigingen in de regionale weekbladen? Opvallend dat de Duitser vermelden “In het Openbaar ter inzage voor iedereen en op internet ter beschikking gesteld”.  



Gesloten grondbalans 

Om Zonnepanelen onder een hoek te kunnen leggen worden op sommige plekken langs de Zonneroute aarden taluds aangelegd. Daarvoor moet grond verplaatst worden. Daarbij wordt ernaar gestreefd om de balans van de grondverplaatsingen binnen de Zonneroute gesloten te houden. Deze balans kan bereikt worden in een dwarsprofiel, zodat de grond niet over een grote afstand verplaatst hoeft te worden. Eventueel kan de balans ook per deeltraject of knooppunt worden gerealiseerd.

Opmerking: 

Waarom wordt niet vermeld in het rapport dat op enkele plaatsen de bermen worden verbreed. De gedachten bij inwoners zijn, dat de zonnepanelen op de bestaande grasberm worden geplaatst. De In rapport wordt vermeld dat 110 km geleiderail wordt aangebracht. Dit kost al miljoenen en daar komen ook een miljoenen bedrag bij voor het grondwerk.

Vreemd dat in het rapport geen raming van kosten is vermeld voor bovengenoemde voorbereidende werkzaamheden. 

Vraag blijf wie betaald dit? Het gaat toch niet ten koste van het geld (miljoenen) wat geraamd is voor de dubbele bomenrij in de middenberm?





4.2. Zonnetuinen

4.2.7 aansluiting Veenoord: 

Dit knooppunt wordt ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43. 

Opmerking: In het rapport wordt verwezen naar de bijbehorende visualisatie Drentse Zonneroute A37. Echter bij deze aansluiting zijn geen zonnepanelen opgenomen. 



4.2.8 aansluiting Schoonebeek: 

Dit knooppunt wordt landschappelijke omzoomd met taluds, die aan de zuidzijde bekleed worden met zonnepanelen. Het knooppunt en de taluds worden doorsneden door de voormalige turfsloot de Dikke Wijk, die in stand gehouden wordt. De panelen worden geplaatst in een wandopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43





4.2.9 aansluiting Klazienaveen: 

Dit knooppunt worden ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43.

Opmerking: In het rapport wordt verwezen naar de bijbehorende visualisatie Drentse Zonneroute A37. Echter bij deze aansluiting zijn geen zonnepanelen opgenomen. 



4.2.10 aansluiting Zwartemeer: 

Dit knooppunt wordt ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43. In het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de status van de ecologie in dit knooppunt..



Opmerking gedeelte Holsloot – Duitse grens

Ook bij aansluitingen Emmen zuid en Zwartemeer zijn geen zonnepanelen ingekleurd op de gronden naast de toe- en afritten. De zonnepanelen worden hier geplaatst langs de weggedeelten ter weerszijden van de Ericasestraat. Nabij aansluiting Zwartemeer ook langs het weggedeelte na de aansluiting. Van Zwartemeer tot Duitse grens wordt de bosschage gekapt en de berm breder gemaakt.



In de brief van B&W aan de raadsleden van de gemeente Emmen. komen de genoemde locaties niet overeen met de visualisatie Drentse Zonneroute A37. 



Is dit een voorteken dat na goedkeuring van het PIP rapport / bestemmingsplan later langs de gehele A37 zonnepanelen komen? 

In het rapport wordt genoemd, Drentse Zonneroute van 42 km.





4. Objectgroepen

Bij onderstaande punten zijn in rapport omschreven.

4.1 Grondtoon van lange lijnen

4.2 Zonnetuinen

4.3 Zonnewanden

4.4 Doorkruisingen/oversteken

4.5 Verzorgingsplaatsen

4.6 Totaaloverzicht van objectgroepen.

Opvallend is dat knooppunt Holsloot waar de meeste zonnepanelen komen zo karig is omschreven met de volgende tekst:



4.2.6 knooppunt Holsloot: 

Dit knooppunt wordt ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Daardoor ontstaat ruimtelijke asymmetrie. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De voeten van de taluds kunnen mogelijk uitgegraven worden tot onder grondwaterpeil, waardoor ecologische plas dras gebieden ontstaan. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 44 en 45.

Opmerking.

Alle aangebrachte beplanting aangebracht voor herstel van aangetaste landschap t.g.v. ombouw N37 naar A37, wordt gekapt. 

Het klaverblad Holsloot is gelegen in een UNESCO park. In het rapport is vermeld dat alle beplanting wordt verwijderd en men maar rekening mee moet houden met gewijzigde inzichten.

Dit geldt dan ook voor een gewijzigd inzicht van UNESCO.

Op digitale voorlichtingsavond uit Coevorden heeft de wethouder gezegd. Wij kappen alle beplanting op knooppunt Holsloot en compenseren dit elders. Wij zoeken wel een geschikt plekje. 

Moeten de inwoners van Coevorden dan ook meebetalen voor het jaarlijkse onderhoud?





5.2. Lijnopstellingen achter vangrails





Afstand kant weg – zonnepanelen minimaal 1,50 m. De geleiderail is 0,80 m  breed, blijft 0,70 m over voor gestrande weggebruikers.



 



De maatvoering komt niet overeen met het voorgaande dwarsprofiel.

Er is een vrije ruimte van 0,70 m tussen kant weg en geleiderail. Achter de geleiderail is 1,50 m vrije ruimte voor gestrande weggebruikers.

Welk dwarsprofiel is van toepassing? 





De maatvoering komt niet overeen met de werkelijkheid. 

De redresseerstrook ( maatvoering binnenkant streep – bovenkant kant verharding) is volgens de normen 1,25 – 1,50 m. In het dwarsprofiel 0,80 m.

Heb gemeten waarden ontvangen van gem. 1,30 m.

De aangegeven maat van 3,80 m is dus 4,50 m.





Opmerking: 

In dit dwarsprofiel is in de middenberm en buitenberm de afstand achter de geleiderail 1,50 m.  







Opmerking:

Bij ombouw van N37 naar A37 is op het gedeelte Mr. Cramerweg – klaverblad Holsloot een brede middenberm ontworpen voor het plaatsen van een dubbele bomenrij in de middenberm. Om de bomen in een obstakelvrije zone te kunnen plaatsen, is de middenberm breder aangelegd dan in bovenstaand overzicht is aangegeven. 

De obstakelvrije zone is 10 m uit binnenkantstreep. De middenberm is breder dan 2 x 10 m. 

Opgemerkt kan worden dat om de lengte van de kruisende viaducten te beperken, de middenberm minder breed is aangelegd.



In het rapport wordt geschreven dat de geleiderail in de middenberm wordt uitgebreid. Dit moet dan over grote lengte gebeuren, omdat alleen bij kunstwerken over korte lengte geleiderail is aangebracht.

Dit is een heel hoog kostenplaatje, voor de aan weerszijden aan te brengen geleiderail.



6.4. Veiligheid voor weggebruikers



why 

De maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat de zonnepanelen langs de A37 een gevaar vormen voor de weggebruiker mogen geen detonerende elementen zijn in de Zonneroute of het landschap. Deze elementen worden daarom integraal ontwerpen als onderdeel van de Zonneroute: een eenduidig vormgegeven scenografisch geheel.



how 

De beveiligingsmiddelen moeten worden ontworpen vanuit dezelfde principes als de rest van de Zonneroute A37. Zichtbare en detonerende elementen mogen niet geplaatst worden. Dat betekent dat elementen dezelfde vloeiende vormentaal moeten hebben als de opstellingen van zonnepanelen, of met landschapseigen natuurlijke middelen aan het zicht moeten worden onttrokken. 





Waar mogelijk worden veiligheidsmiddelen met De maatregelen die genomen moeten worden om te natuurlijke, gebiedseigen middelen aan het zicht voorkomen dat de zonnepanelen langs de A37 een onttrokken. gevaar vormen voor de weggebruiker mogen geen detonerende elementen zijn in de l 



what 

Inrijbeveiliging langs de A37 dienen te voldoen aan de volgende eisen. 

6.4.1. Bij voorkeur worden de panelen op trajecten zonder vangrails buiten de obstakelvrije zone 

          geplaatst zodat geen vangrails nodig zijn en het volledige zicht op het landschap behouden 

          blijft. 

Opmerking:

Er is vermeld dat 110 km geleiderail moet worden aangebracht. Dit is toch tegenstrijdig met bovenstaande?



In de visualisatie is een geleiderail constructie  



6.4.2. Bij voorkeur worden zonnepanelen dermate laag in het landschap geplaatst dat ze ook in de 

           obstakelvrije zone kunnen liggen. Met Rijkswaterstaat dient vanuit veiligheidsoverwegingen 

           overlegd te worden over de grootte van de draagkracht van de panelen op deze plekken, en 

           hoe de wrijvingscoëfficiënt tussen band en zonnepanelen dient te zijn in relatie tot de huidige 

           berm. 



6.4.3. De panelen mogen de zon niet hinderlijk kunnen weerkaatsen. Dit zou voorkomen kunnen 

          worden met de toepassing van een nanocoating.



6.4.4. Waar mogelijk worden veiligheidsmiddelen met natuurlijke, gebiedseigen middelen aan het 

           Zicht onttrokken.



Opmerking:

Dit is niet een volledige samenvatting van het rapport, er zijn meer onduidelijkheden. Enkele zijn.

Een overzicht van de geplande zonnepanelen a.h.v. de gebruikelijke kilometrering ontbreekt. 

In het rapport genoemde locaties zijn niet in de visualisatie Drentse Zonneroute A37 opgenomen. Er wordt wel gesproken over een zonneroute van 42 km

Kunnen niet lezen de invloeden door het afgraven / ophogen van de bermen voor de gewenst helling, t.a.v. flora en fauna, de vele wild onderdoorgangen.  

De grote aantasting van het landschap door het kappen van alle beplantingen, welke na de ombouw N37 naar A37, is aangebracht op knooppunt Holsloot.
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Onderwerp: 
- Ontwerp rapport of Concept rapport ter inzage
- Afgesproken dubbele bomenrij in middenberm
- Wijzingen zonnepanelen op gedeelte Holsloot – Duitsland
- Kappen houtopstanden
- Erfgoed

1 Ontwerp rapport of Concept rapport, ter inzage?  
Het Ontwerp provinciaal Inpassingsplan gedateerd 7 juni 2021 was niet volledig.  
De bijlagen I t/m XI zijn leeg. 
Was het beter geweest om het woord Ontwerp te wijzigen in Concept ? 
Opmerkingen 
De bijlagen zijn niet ingevuld. Hoe kan dan dit ontwerp rapport ter inzage worden gelegd? 
In meerder gesprekken komt naar voren, dat de moderne managers dit project er door willen drukken. 
Gezien het bovenstaande lijkt het er op, dat bewust is gekozen voor ter inzage tijdens de grote vakantie 
en vaststelling in de Kerst periode. In een gesprek met de contactpersoon van Provincie gevraagd 
“Waarom worden er geen informatieavonden georganiseerd. Er is alleen maar digitaal gecommuniceerd 
en denk dat de meerderheid van de inwoners geen idee hebben van de grote veranderingen van het 
Drentse Landschap. In een grote sporthal is dit toch mogelijk?”  
Zijn antwoord: “Zou dit ook wel willen, maar projectleider Rijkswaterstaat wil niet.”  
Zie bijlage. Artikel in DvhN (1 dec. 2021) “Ambtenaren zijn druk bezig de ingediende Zienswijzen te  

    verwerken. Het rapport is in 1e kwartaal klaar en wordt dan in de Staten behandeld.” 

2 MER rapport ombouw N37 – A37 betreft compensatie aantasting Drents landschap 
Bij de ombouw van N37 naar A37 is ten compensatie van aantasting Drents Landschap afgesproken een 
dubbele bomenrij in de middenberm te planten, zie MER rapport ombouw N37 naar A37. Hiervoor is een 
brede middenberm op het gedeelte Hoogeveen – Holsloot aangelegd met greppel.  

Door verschil van inzicht bij Rijkswaterstaat t.a.v. de soort boom is bij aansluitingen (o.a. klaverblad 
Holsoot) wel beplanting aangebracht, maar geen dubbele rij bomen in middenberm. Betreft het gedeelte 
Hoogeveen – Holsloot met een weglengte van ca. 20 km, betreft ca. 4.000 bomen.  
Van Drents Landschap kregen wij het antwoord dat er compensatie was uitgevoerd. Dit is niet juist, in het 
verdere overleg bleek dit te gaan voor de jaren eerder gerealiseerde ongelijkvloerse kruisingen 
Riegshoogtendijk en Meerboomweg.  

Na overleg met mensen met historische kennis, is het mij duidelijk hoe iets tussen wal en schip kan 
belanden. Wanneer er geen beplantingsbestek naar de gemeenten wordt gestuurd, kan de gemeente het 
bestemmingsplan niet aanpassen. Daarom is het niet zichtbaar en ook niet opgenomen in de Quickscan 
welke in het rapport Drentse Zonneroute A37 is omschreven. 

Het Drents Landschap is erg aangetast door ombouw N37 naar A37. Afgesproken is om voor herstel van 
het landschap een dubbele bomenrij in de middenberm aan te brengen. De middenberm is daardoor 
breed aangelegd, om de bomen buiten de obstakelvrije zone van 10 m te planten. 
Afspraak is afspraak. Wij willen herstel van het aangetaste Drents Landschap en willen een middenberm 
met bomen. 

2.2 Toekomstige situatie -  Zonnepanelen  
In het PIP rapport gedateerd 7 juni 2021, is vermeld  op pag. 16 t/18: 
Locaties (Kies als voorbeeld t.a.v. de tegenstrijdigheden  De opgenomen omschrijvingen bij de eerste 2 
aansluitingen, Veenoord en Emmen zuid.) 



 
Aansluiting Veenoord De driehoeken en oksels van deze aansluiting worden ingevuld met hellende 
zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden 
gericht. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven de bovenkant van het viaduct 
uitkomt. De maximale hoogte betreft de hoogte van het viaduct. De panelen worden geplaatst in een 
vlakopstelling. Ook de zuidelijke buitenberm krijgt een lijnopstelling met panelen. Na aansluiting Holsloot 
worden er geen panelen meer in de middenberm geplaatst.  
 
Aansluiting Schoonebeek (Emmen-Zuid) Deze aansluiting wordt ingevuld met vlakopstellingen2 . Het 
knooppunt wordt doorsneden door de voormalige turfsloot de Dikke Wijk, die in stand gehouden wordt. 
De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling. 
Opmerking 
Bovenstaande wijkt af t.a.v. de in het rapport genoemde Visualisatie beelden.  
Opgemerkt kan worden dat deze visualisatie is bijgewerkt na 7 juni 2021. Op deze datum staat een artikel 
in DvhN, dat Wakker Emmen voorstel doet om de hoge wand bij Erica te schrappen (moest nog bevestigd 
worden). In de visualisatie is de hoge wand bij Erica verwijderd. 
In mijn beleving had dan het onderstaande ook in de visualisatie bijgewerkt kunnen worden: 

- Aansluiting Veenoord geen zonnepanelen. 
- Aansluiting Klazienaveen geen zonnepanelen. 
- Ook bij aansluitingen Emmen Zuid en Zwartemeer geen zonnepanelen. 
- Na besluit dat de hoge wand bij Erica niet doorgaat, bekend gemaakt dat  het inrijden vanuit 

Duitsland sierlijker wordt door verloop in verticale richting. Niet zichtbaar in Visualisatie. 
 
Brief van B&W aan de raadsleden gemeente Emmen (19 mei 2021), omschreven is waar de zonnepanelen 
komen, bij de bovengenoemde 4 aansluitingen en kruising Ericasestraat. 
Echter hier wordt van afgeweken, de zonnepanelen komen op het gedeelte Holsloot – Duitse grens.  langs 
de weg tussen de aansluitingen. 
Ook is de brief van B&W aan de raadsleden gemeente Emmen, niet vermeld dat de bosschage met heel 
veel bomen op het gedeelte Zwartemeer – Duitse grens wordt gekapt. Wordt het kappen van bomen 
uitgevoerd, om verbreding van de berm mogelijk te maken.  
Zie bijlage met foto’s. 
 
 
4.1 Erfgoed 
Aandachtspunt voor de onderstreepte tekst vermeld in PIP rapport. 
Voor de Drentse Zonneroute A37 is een QuickScan erfgoed uitgevoerd, dat de aspecten aardkunde en 
historische geografie omvat. De volledige QuickScan is opgenomen in bijlage I. 
 
In het plangebied is sprake van archeologische verwachtingswaarden. Bij Wachtum ligt een aardkundig 
waardevol gebied met een hoog beschermingsniveau (es). Ook bij Erica en Klazienaveen (Hondsrug) ligt 
een aardkundig waardevol gebied. In deze gebieden worden alleen ontwikkelingen toegestaan als 
aardkundige kwaliteiten en kenmerken worden behouden. 
 
Voor de Drentse Zonneroute A37 is een QuickScan erfgoed uitgevoerd, dat de aspecten aardkunde en 
historische geografie omvat. De volledige QuickScan is opgenomen in bijlage I.   
Opmerking: De bijlage is niet ingevuld. 
 
Een bijzondere positie wordt ingenomen door het Hondsruggebied, dat de status ‘UNESCO Global 
Geopark’ heeft. ‘Unesco Global Geoparks’ zijn gebieden van belangrijke internationale geologische 
waarde die zich richten op erfgoedbeheer, het behoud van lokale tradities en identiteit, en duurzame 
gebiedsontwikkeling. Om de status van Unesco Global Geopark te krijgen, moet het geologisch erfgoed 
van het betreffende gebied van internationale waarde zijn en wettelijke bescherming genieten. In het 
plangebied is geen sprake van kernkwaliteiten cultuurhistorie waarvoor het beleid eisen stelt. Het gaat om 



beleid respecteren. Wel doorkruist het plangebied verschillende elementen uit de cultuurhistorische 
hoofdstructuur 
Opmerking 
Opmerkelijk is welke veranderingen worden voorgesteld.   
Op klaverblad Holsloot worden alle beplanting gekapt. Vervolgens worden de bermen in een andere 
helling uitgevoerd.  
In rapport is niks vermeld over de omvang van het grondverzet t.b.v. profileren, verbreden van bermen. 
Ook is er geen inschatting van het kostenplaatje opgenomen voor het grondwerk.  Vermeld is dat de 
grondbalans in evenwicht, maar transport over het 42 km lange wegvak is kostbaar.  
N34 is onderdeel van een UNESCO park, houd het wel deze status. De opmerking op infoavond Coevorden 
was mogelijk eenzijdig, “Men moet maar begrip hebben voor gewijzigde de inzichten.” 
 
4.2.5 Houtopstanden  
In rapport is de onderstaande tekst opgenomen. 
Voor de aanleg van de Drentse Zonneroute A37 is het kappen van bomen noodzakelijk. Alleen in enkele 
knooppunten en aansluitingen is uitgesloten dat hier zonnepanelen komen. Voor het overige geldt: waar 
panelen komen, worden de bomen gekapt. De bomen worden in restgebieden of in de regio 
gecompenseerd, volgens de Wnb, voor houtopstanden buiten de bebouwde kom, en gemeentelijke 
verordeningen, voor houtopstanden binnen de bebouwde kom, en passend bij de wensen in de omgeving.  
 
Conclusie: 
Gekapte bomen worden gecompenseerd. Het aspect houtopstanden vormt geen belemmering voor 
voorgenomen ontwikkeling. 
Opmerkingen: 
 
Opmerkingen: 
Het landschap wordt fors aangetast. Blijkbaar heeft men alleen oog gehad voor nog meer m2 
zonnepanelen. 
 
In het rapport is niet duidelijk waar deze bomen worden geplant. Rijkswaterstaat heeft in deze regio niet 
voldoende grond om deze compensatie van het grote aantal bomen te planten. (Bomen moeten buiten de 
obstakelvrije zone van 10 m worden geplant).  
Verlangen toch voor onze gezondheid dat op name van CO2 in nabije omgeving plaats vind.  
Wanneer deze op provinciaal of gemeentelijke gronden worden geplant, zijn de onderhoudskosten dan 
ook voor deze overheden? 
 
Opstellers: Herman – Arjan – Peter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veiligheidszone – Vluchtruimte – Vluchtzone in dwarsprofielen 
 
1   De definitie in ROA voorschriften zijn o.a. 
  Obstakelvrije zone: Gebied langs de rijbaan waarin geen obstakels mogen voorkomen.  

Veiligheidszone:      Gebied langs de rijbaan waarin geen of uitsluitend beveiligde obstakels  
voorkomen en ruimte bied aan gestrande voertuigen en voertuigen van hulp 
en onderhoudsdiensten. 

Vluchtruimte: Ruimte naast de vluchtstrook en direct grenzend aan de verharding, bestemd 
voor gestrande voertuigen, om de vluchtstrook zoveel mogelijk te kunnen 
vrijhouden. 

Vluchtstrook Verharde strook langs de rijbaan van een autosnelweg waarop uitsluitend in 
bijzondere gevallen of in geval van nood mag worden gereden of gestopt. 

Vluchtzone Gebied naast de rijbaan, bestaande uit kantstreep, vluchtstrook en 
vluchtruimte. 

Opmerking:  
De geplande werkzaamheden hebben invloed op de veiligheidszone, vluchtruimte, en vluchtzone.  

 
ROA voorschriften: 
Het dwarsprofiel wordt samengesteld uit ontwerpelementen en uit profielen van ruimten en  
veiligheidszones. 
Bij het ontwerp van het dwarsprofiel dienen tevens een aantal veiligheidszone in acht te  
Worden genomen zoals: 
- Obstakelvrije zone (10 m uit streep); 
- Beplantingsvrije zone; 
- Bergingszone; 
- Zone voor bermbeveiligingsconstructies. 

Opmerking:  
A37 wordt onveiliger autosnelweg met hoog percentage vrachtverkeer. Aantasting van  
obstakelvrije zone en bergingszone. 
Geleiderail is bots gevoelig bij koerscorrectie. De A37 zonder geleiderail is veiliger. 
Vermeld is dat bij geringe uitbuigingszone, een starre geleiderailconstructie wordt  
aangebracht. In ROA voorschriften is vermeld dat uit analyse blijkt dat starre constructies zware  
verwondingen veroorzaakt. 
In 1970 is de flexibele geleiderail constructie geïntroduceerd, geconstateerd werd dat bij  
aanrijding van de starre constructies de verwondering ernstiger waren. 
Het woord Vangrail werd Geleiderail, de constructie moest kunnen uitbuigen en het langs     
glijdende voertuig tot stilstand brengen met minder zware verwondingen.  
Vreemd dat provincie op de N34 in zijbermen bij kleine sloten een starre geleiderail constructie     
heeft geplaatst. Een extra plank in de hoogte en extra palen. Een dure constructie. 
In het PIP rapport wordt de constructie niet vermeld. De betreffende bijlage is leeg. 
De beelden in de visualisatie geven een constructie aan met 1 plank hoog. Blijkbaar speelt geld    
geen rol voor de 110 km genoemde geleiderailconstructie. Of het nu een flexibele of starre 
constructie wordt is niet duidelijk. 
 

2 Tegenstrijdigheden in het rapport bij dwarsprofielen 
 

 -  Vrije ruimte achter de geleiderail is verschillend, in de opgenomen dwarsprofielen.  
        -  Middenberm Mr. Cramerweg – Holsloot is breder aangelegd dan de in het rapport vermelde  
            maten. De breedte is zodanig gemaakt dat een dubbele bomenrij kan worden aangebracht,         
            buiten de (10 m) obstakelvrije zone.   
        
 -  Het onderstaand dwarsprofiel heeft betrekking op het gedeelte Hoogeveen – Holsloot.  
            Op dit gedeelte is de redresseerstrook 1,50 m i.p.v. genoemde 0,80 m.  



            Er wordt vermeld dat de obstakelafstand 1,50 m wordt. Dus geleiderail komt gelijk met zijkant  
            Asfalt, volgens de ROA richtlijnen kan dit niet.  

 
- Op het gedeelte Holsloot – Duitse grens is een smaller redresseerstrook 0,75 m aangebracht, langs   
   een smallere middenberm.  Reden er was te weinig budget voor een autosnelweg constructie.  
   Er werd bij wijzigingen van verhardingen  / wegprofiel gekeken of er de komende 15 jaar geen  
  aanpassingen moeten worden uitgevoerd.   
   Is er rekening mee gehouden dat door het hoge percentages vrachtauto’s (en de doortrekking in   
   Duitsland) mogelijk het dwarsprofiel gewijzigd wordt en verbreding aan vluchtstrook zijde moet  
   worden aangebracht?  
 
  Tijdens de infoavond is gezegd dat voor de zonnepanelen een overeenkomst gemaakt wordt voor   
   25 jaar.  Is met het bovenstaande rekening gehouden ? 
   Opvallend is dat in de brief van mei 2021 van B&W aan de raadsleden van de gemeente Emmen  10  
    jaar is vermeld 
 
3 Dwarsprofiel ROA voorschriften   
    Het dwarsprofiel in de bijlage is volgens de ROA Voorschriften. Dit is het gewenste profiel en    
    voldoet aan de veiligheid.  
    Een veilige berm is een vluchtstrook en daarnaast een vluchtruimte voor gestrande  
    automobilisten en bergingsvoertuigen. 
    Ook is de 10 m obstakelvrije zone van toepassing.  
   Opmerking: 
   Bij plaatsing van zonnepanelen worden de bermen van de A37 onveiliger. De vluchtruimte naast de     
   vluchtstrook wordt kleiner. 
   Ook is er niet meer de gewenste 10 m obstakelvrije berm, doordat er een bots obstakel de   
   geleiderail wordt geplaatst. 
   In het PIP rapport worden de zaken omgedraaid, er komen zonnepanelen en daarna kijken aan    
   welke minimale voorschriften moet de berm dan voldoen. 
 
 
4.3 Lichtreflectie 
Bij opstellingen van zonne-energieparken moet rekening worden gehouden met mogelijke hinder voor de 
omgeving door reflectie van zonlicht. De kans bestaat dat verkeersdeelnemers worden verblind door het 
gereflecteerde zonlicht. Verblinding kan worden omschreven als een witte waas voor de ogen, waardoor 
de omgeving niet meer kan worden waargenomen. Door verblinding kunnen ook nabeelden ontstaan, 
waarbij het oog een nabeeld waarneemt, zelfs nadat de schittering is beëindigd. Voor de Drentse 
Zonneroute A37 worden maatregelen getroffen, waardoor er geen sprake zal zijn van lichthinder. Dit 
aspect vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
Opmerkingen 
Rijkswaterstaat wil 10 pilots op water en weg.  



Er zijn tot op heden 3 locaties. Bij Heerenveen staat ca. 300 m op een geluidswal. Gemeente Ede heeft 2 a 
3 km ter beschikking gesteld. Provincie Drenthe schrijft over 42 km Drentse Zonneroute A37, betekent dit 
dat bij vaststelling de mogelijk wordt verkregen om over de gehele weglengte zonnepanelen te plaatsen? 
 
Het allerbelangrijkste en meest cruciaal in deze fase is dat er eerst een proefopstelling over een 
beperkt aantal kilometers gemaakt moet worden, waarin met name veiligheid, reflectie, zichtbaarheid, 
de vluchtstrook situatie, aanrijding simulatie, zicht op de zonnepanelen wel of niet en de beleving van 
de weggebruiker getest worden 
 
Wat als “Proefopstelling” is gepresenteerd was het tonen van een aantal panelen met diverse kleuren 
bij het gemeentehuis. Ons inziens heeft dit niets met een werkelijke proefopstelling ter plaatse (langs 
de weg) te maken. 
 
Dit is geen pilot meer maar een groots project waar fundamentele vragen en antwoorden betreffende 
eigenaarschap (lokaal eigendom), aanlegkosten, opbrengsten, exploitatie en onderhoud onvoldoende 
zijn aangegeven. 
 
4.11.2 Verkeersveiligheid 
Voor het aspect verkeersveiligheid is een notitie opgesteld, waarin de verkeersveiligheid van het plaatsen 
van zonnepanelen in de midden- en buitenbermen langs de A37 is beoordeeld. Bij deze beoordeling zijn 
de Richtlijn Ontwerp Auto(snel)wegen 2019 (ROA 2019) en ROA Veilig Inrichting van Bermen (ROA VIB) 
gehanteerd. De volledige notitie is opgenomen in bijlage VII. 
De veiligheidszone van de buitenberm bestaat uit de toepassing van een uitstapruimte naast de 
vluchtstrook. De (onverharde) uitstapruimte naast de vluchtstrook bedraagt 0,5 m. Hiernaast wordt een 
geleiderail aangebracht van 0,8 m breed en een uitbuigruimte van 1,5 m. Binnen deze uitbuigruimte 
mogen zich geen objecten bevinden. Indien op locaties blijkt dat bij het toepassen van deze 
buitenberminrichting onvoldoende ruimte is om zonnepanelen te plaatsen, dan kan de uitbuigingsruimte 
versmald worden als een stijvere geleiderail wordt toegepast. 
 
Conclusie De inrichting van de buiten- en middenberm valt binnen de kaders van de ROA. Het aspect 
verkeersveiligheid vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling 
 
Opmerkingen 
Veiligheid van de weggebruikers: niet /onvoldoende aan de orde gesteld. De gevolgen van aanrijdingen 
onvoldoende geprognosticeerd.  
Bijlage VII in het rapport is leeg.  
Bovengenoemde maten t.a.v. veiligheidszone wijken af in de diverse dwarsprofielen welke in het rapport 
zijn op genomen. 
 
Het gedeelte Hoogeveen  - Holsloot is ontworpen met veilige bermen zonder obstakels. Alleen t.p.v. 
kunstwerken is geleiderail aangebracht.  Dit wordt drastisch gewijzigd ten koste van de 
verkeersveiligheid. 
 
“Bijlage VII:  BESCHOUWING VERKEERSVEILIGHEID.” Deze bijlage is in het rapport niet ingevuld. 
 
4 Locaties zonnepanelen   
Volgens het rapport worden bij de aansluitingen Veenoord en Klazienaveen zonnepanelen.  
Opmerking:  
De zichtruimten op de gelijkvloerse aansluitingen (ROA), kan mogelijk niet gehandhaafd blijven. 
Zonnepanelen komen niet bij de aansluitingen, maar langs weggedeelten tussen aansluitingen.   
In de bijbehorende visualisatie liggen deze er niet. 

 
Opstellers: Arjan – Peter - Herman 



Programma van Eisen 

Inleiding 
In het voortraject zijn in opdracht van het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat door drie 
onderzoeksbureaus studies gedaan naar mogelijk routeontwerpen voor de zonne-energie langs de 
A37. Uit deze eerste ruimtelijke voorverkenningen blijkt dat een substantieel deel van het gebied 
op en rond de A37 hiervoor zou kunnen worden aangewend. De weg heeft over een grote lengte 
een brede middenberm en ruime buitenbermen. Daarnaast is de A37 oost west georiënteerd, wat 
gunstig is voor de opstelling van zonnepanelen. Het grondgebied dat bruikbaar is voor de opwekking 
van zonne-energie is circa 600 voetbalvelden groot en daarmee substantieel. De A37 is een rijksweg 
waar de komende 15 jaar geen verbredingen of andere grote ingrepen zijn gepland. De A37 ligt in de 
provincie Drenthe, een provincie met duidelijk omlijnde ambities op het gebied van duurzame 
energie. Dit is een belangrijke pré, omdat deze nieuwe ontwikkeling gezamenlijk kan worden 
opgepakt met gebiedspartners die zelf al ervaringen hebben opgedaan met het ontwikkelen van 
nieuwe energieconcepten. 

Inbreng omwonenden 
Inbreng omwonenden In de aanloop naar het opstellen van dit EPVE is door Rijkswaterstaat een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden van de A37. Deze avonden waren bedoeld 
om ideeën en suggesties te verzamelen zodat deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp van 
de Zonneroute. Deze avonden leidden tot meer dan 350 waardevolle opmerkingen en ideeën, 
onderverdeeld in onderstaande categorieën.  
 
De grootste hoeveelheid, namelijk 62 van deze opmerkingen, betrof ideeën en wensen over de 
landschappelijke inpassing van de Zonneroute. Daarbij werden onder andere het behoud van 
uitzicht over het landschap vanaf de snelweg en het beeld van de snelweg vanuit het landschap als 
aandachtspunten genoemd. Dit EPVE beantwoordt aan deze opmerkingen door een goede 
landschappelijke inpassing als uitgangspunt te nemen, en in de verschillende onderdelen van het 
rapport te benadrukken. 
 
Gerelateerd hieraan werden 13 opmerkingen geplaatst over behoud van waardevolle ecologische 
elementen, zoals planten, insecten en dieren. In het EPVE is is hier zo veel mogelijk rekening mee 
gehouden.  

65 opmerkingen betroffen de positie van de panelen ten opzichte van de weg. Daarbij werden onder 
andere taluds, knooppunten, slechte grond genoemd. Dit EPVE voldoet in grote lijnen aan deze 
opmerkingen  

Ook werden 24 opmerkingen geplaatst over de veiligheid van de Zonneroute, waarbij onder 
andere reflecties van zonlicht op de panelen en veiligheid bij botsingen van auto’s met de 
zonnevelden als zorgpunt werden genoemd. Het EPVE houdt rekening met veiligheid, en de 
uiteindelijke ontwerpen moeten voldoen aan een breed pakket van veiligheidseisen.  

23 opmerkingen werden gemaakt over beheer en onderhoud, waarbij werd opgemerkt dat een goed 
aangelegde Zonneroute alleen blijft functioneren als die ook goed onderhouden wordt. Het EPVE 
stelt onder andere eisen aan de vervangbaarheid van de panelen en het gemak waarmee de bermen 
onderhouden kunnen worden. 
 
Opmerking:  
Het woord graffiti staat niet in het rapport. Prorail heeft diverse maatregelen genomen en bekend 
gemaakt dat dit een goed effect heeft. 



 
Verder werden ook losstaande goede ideeën geuit, waaronder de vraag of recreatieve en educatieve 
plekken over zonne- energie langs de A37 ingericht kunnen worden, of ook zonnepanelen op 
parkeerterreinen kunnen worden geplaatst, en opmerkingen over beperkingen van het 
electriciteitsnet. Binnen dit EpvE is de mogelijkheid opengelaten om deze ideeën uit te voeren, zo 
lang de vormgeving samenhangt met de overige delen van de Zonneroute, en de voldoet aan de 
algemene eisen in dit document. Tenslotte werd een groot aantal opmerkingen gemaakt over geluid, 
investeringsvormen, communicatie en alternatieve vervoersmiddelen. Ook deze opmerkingen waren 
nuttig, maar vallen buiten bestek van dit EPVE, en zullen door RWS op een andere manier verwerkt 
worden. 

Aanleiding: Zonneroute A37 
De A37 is een 42 kilometer lange, oost-west georiënteerde snelweg die loopt van Hoogeveen naar de 
Duitse grens in Drenthe. 

Pilot Zonneroute  
In de komende jaren zullen de bermen van de A37 vrijgegeven worden voor het opwekken van 
zonneenergie door het aanleggen van zonnevelden. De A37 wordt hiermee als een van de eerste 
snelwegen getransformeerd tot een ‘Zonneroute’. Aan dit voorbeeldproject worden veel eisen 
gesteld. De zonneakkers mogen geen gevaar vormen voor de gebruikers van de (snel)wegen, de 
bermen moeten doelmatig te beheren blijven, en de natuurwaarde dient behouden te blijven. 
Daarnaast mag het Drentse landschap niet aangetast worden. Tegelijk wordt met de aanleg kennis en 
ervaring verzameld voor het ontwikkelen van zonnevelden langs andere snelwegen in binnen- en 
buitenland. 

2.1. Basisprofielen van de A37 
Er kunnen twee verschillende typologieën worden onderscheiden in het basisprofiel van de A37. De 
westelijke helft van de snelweg heeft een brede middenberm; de oostelijke helft heeft een smalle 
middenberm die onvoldoende ruimte biedt voor de plaatsing van zonnepanelen.  
Daarnaast is het deel bij Brede middenberm met geluidswal: Brede middenberm: 3.650 meter 6.200 
meter Hoogeveen kenmerkend vanwege de hier aanwezige geluidswal.  
Op de delen van de A37 die zijn voorzien van vangrails is achter de rails over het algemeen genoeg 
ruimte (buiten de uitbuigingzone) om zonenergie op te wekken. In het brede profiel zijn in de 
huidige situatie geen vangrails aanwezig omdat de berm dient als obstakelvrije zone. 
 
Opmerking:  
In het rapport wordt de functie, obstakelvrije zone in middenberm, herkend maar wordt opgeofferd. 
 
Er is geen rekening gehouden met de afspraak voor de  dubbele bomenrij in de middenberm, ten 
compensatie van de gekapte bomen t.g.v. ombouw N37 naar A37. Dit is in het MER-rapport 
vastgelegd.  
 
De middenberm is zo breed gemaakt om de bomenrijen in de obstakelvrije zone te plaatsen. (10 m 
uit binnenkant streep). 
Blijkbaar is bij niemand de vraag naar voren gekomen, waarom is de middenberm hier zo breed 
gemaakt? 
Ook is niks vermeld over de gemiste CO2 reductie door de duizenden bomen welke geplant moeten 
worden.  
Op korte termijn, bij behandeling van PIP rapport, moet duidelijk worden wanner de bomen in de 
middenberm worden geplant.  
 



Geen ontbossing  
De berm van de A37 heeft weinig dichte begroeiing. Enkele plekken, zoals knooppunt Zwartemeer 
vormen hierop een uitzondering. Rekening wordt gehouden met waardevolle ecologische elementen 
die de snelweg doorkruisen. Datzelfde geldt voor verschillende bossages in de bermen. 
Opmerking:  
Vreemd in de virtuele presentatie wordt over grote lengte de bosschage met veel bomen aan Noord- 
en zuidzijde gekapt, tussen Zwartemeer en Duitse grens. 
In de brief van B&W aan de raadsleden is niet vermeld het kappen van groenvoorziening. 
Ook niet dat op dit gedeelte de berm wordt verbreed. Vraag blijft wat is de reden van het kapplan? 
De hoge zonnewand bij Erica komt ter vervallen. In media een artikel dat om het inrijden vanuit 
Duitsland mooier te maken wordt een verloop in hoogte aangebracht.  
 
In dit rapport is bij Inbreng omwonenden vermeld dat de grootste hoeveelheid opmerkingen 
betrekking heeft op de landschappelijke inpassing van de Zonneroute.  
Waarom niet zoals Deelstaat Nedersaksen (3 weken geleden) een bekend making van wijzigingen in 
de regionale weekbladen? Opvallend dat de Duitser vermelden “In het Openbaar ter inzage voor 
iedereen en op internet ter beschikking gesteld”.   
 
Gesloten grondbalans  
Om Zonnepanelen onder een hoek te kunnen leggen worden op sommige plekken langs de 
Zonneroute aarden taluds aangelegd. Daarvoor moet grond verplaatst worden. Daarbij wordt ernaar 
gestreefd om de balans van de grondverplaatsingen binnen de Zonneroute gesloten te houden. Deze 
balans kan bereikt worden in een dwarsprofiel, zodat de grond niet over een grote afstand verplaatst 
hoeft te worden. Eventueel kan de balans ook per deeltraject of knooppunt worden gerealiseerd. 
Opmerking:  
Waarom wordt niet vermeld in het rapport dat op enkele plaatsen de bermen worden verbreed. De 
gedachten bij inwoners zijn, dat de zonnepanelen op de bestaande grasberm worden geplaatst. De In 
rapport wordt vermeld dat 110 km geleiderail wordt aangebracht. Dit kost al miljoenen en daar 
komen ook een miljoenen bedrag bij voor het grondwerk. 
Vreemd dat in het rapport geen raming van kosten is vermeld voor bovengenoemde voorbereidende 
werkzaamheden.  
Vraag blijf wie betaald dit? Het gaat toch niet ten koste van het geld (miljoenen) wat geraamd is voor 
de dubbele bomenrij in de middenberm? 
 
 
4.2. Zonnetuinen 
4.2.7 aansluiting Veenoord:  
Dit knooppunt wordt ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan 
weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn 
dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De panelen worden geplaatst in een 
vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43.  
Opmerking: In het rapport wordt verwezen naar de bijbehorende visualisatie Drentse Zonneroute 
A37. Echter bij deze aansluiting zijn geen zonnepanelen opgenomen.  
 
4.2.8 aansluiting Schoonebeek:  
Dit knooppunt wordt landschappelijke omzoomd met taluds, die aan de zuidzijde bekleed worden 
met zonnepanelen. Het knooppunt en de taluds worden doorsneden door de voormalige turfsloot de 
Dikke Wijk, die in stand gehouden wordt. De panelen worden geplaatst in een wandopstelling, zie 
hoofdstuk 5 en p. 42 en 43 
 
 



4.2.9 aansluiting Klazienaveen:  
Dit knooppunt worden ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan 
weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn 
dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De panelen worden geplaatst in een 
vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43. 
Opmerking: In het rapport wordt verwezen naar de bijbehorende visualisatie Drentse Zonneroute 
A37. Echter bij deze aansluiting zijn geen zonnepanelen opgenomen.  

4.2.10 aansluiting Zwartemeer:  
Dit knooppunt wordt ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan 
weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Het talud moet dermate flauw zijn 
dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. De panelen worden geplaatst in een 
vlakopstelling, zie hoofdstuk 5 en p. 42 en 43. In het ontwerp dient rekening gehouden te worden 
met de status van de ecologie in dit knooppunt.. 

Opmerking gedeelte Holsloot – Duitse grens 
Ook bij aansluitingen Emmen zuid en Zwartemeer zijn geen zonnepanelen ingekleurd op de gronden 
naast de toe- en afritten. De zonnepanelen worden hier geplaatst langs de weggedeelten ter 
weerszijden van de Ericasestraat. Nabij aansluiting Zwartemeer ook langs het weggedeelte na de 
aansluiting. Van Zwartemeer tot Duitse grens wordt de bosschage gekapt en de berm breder 
gemaakt. 

In de brief van B&W aan de raadsleden van de gemeente Emmen. komen de genoemde locaties niet 
overeen met de visualisatie Drentse Zonneroute A37.  

Is dit een voorteken dat na goedkeuring van het PIP rapport / bestemmingsplan later langs de gehele 
A37 zonnepanelen komen?  
In het rapport wordt genoemd, Drentse Zonneroute van 42 km. 

4. Objectgroepen
Bij onderstaande punten zijn in rapport omschreven. 
4.1 Grondtoon van lange lijnen 
4.2 Zonnetuinen 
4.3 Zonnewanden 
4.4 Doorkruisingen/oversteken 
4.5 Verzorgingsplaatsen 
4.6 Totaaloverzicht van objectgroepen. 
Opvallend is dat knooppunt Holsloot waar de meeste zonnepanelen komen zo karig is omschreven 
met de volgende tekst: 

4.2.6 knooppunt Holsloot:  
Dit knooppunt wordt ingevuld met hellende zonnevelden. Deze vlakken bevinden zich aan 
weerszijden van de snelweg en zijn allen op het zuiden gericht. Daardoor ontstaat ruimtelijke 
asymmetrie. Het talud moet dermate flauw zijn dat het hoogste punt niet boven het viaduct uitkomt. 
De voeten van de taluds kunnen mogelijk uitgegraven worden tot onder grondwaterpeil, waardoor 
ecologische plas dras gebieden ontstaan. De panelen worden geplaatst in een vlakopstelling, zie 
hoofdstuk 5 en p. 44 en 45. 
Opmerking. 
Alle aangebrachte beplanting aangebracht voor herstel van aangetaste landschap t.g.v. ombouw N37 
naar A37, wordt gekapt.  



Het klaverblad Holsloot is gelegen in een UNESCO park. In het rapport is vermeld dat alle beplanting 
wordt verwijderd en men maar rekening mee moet houden met gewijzigde inzichten. 
Dit geldt dan ook voor een gewijzigd inzicht van UNESCO. 
Op digitale voorlichtingsavond uit Coevorden heeft de wethouder gezegd. Wij kappen alle beplanting 
op knooppunt Holsloot en compenseren dit elders. Wij zoeken wel een geschikt plekje.  
Moeten de inwoners van Coevorden dan ook meebetalen voor het jaarlijkse onderhoud? 
 
 
5.2. Lijnopstellingen achter vangrails 
 

 
Afstand kant weg – zonnepanelen minimaal 1,50 m. De geleiderail is 0,80 m  breed, blijft 0,70 m over 
voor gestrande weggebruikers. 
 

  



 
De maatvoering komt niet overeen met het voorgaande dwarsprofiel. 
Er is een vrije ruimte van 0,70 m tussen kant weg en geleiderail. Achter de geleiderail is 1,50 m vrije 
ruimte voor gestrande weggebruikers. 
Welk dwarsprofiel is van toepassing?  
 

 
De maatvoering komt niet overeen met de werkelijkheid.  
De redresseerstrook ( maatvoering binnenkant streep – bovenkant kant verharding) is volgens de 
normen 1,25 – 1,50 m. In het dwarsprofiel 0,80 m. 
Heb gemeten waarden ontvangen van gem. 1,30 m. 
De aangegeven maat van 3,80 m is dus 4,50 m. 
 

 
Opmerking:  
In dit dwarsprofiel is in de middenberm en buitenberm de afstand achter de geleiderail 1,50 m.   
 
 



 
Opmerking: 
Bij ombouw van N37 naar A37 is op het gedeelte Mr. Cramerweg – klaverblad Holsloot een 
brede middenberm ontworpen voor het plaatsen van een dubbele bomenrij in de 
middenberm. Om de bomen in een obstakelvrije zone te kunnen plaatsen, is de middenberm 
breder aangelegd dan in bovenstaand overzicht is aangegeven.  
De obstakelvrije zone is 10 m uit binnenkantstreep. De middenberm is breder dan 2 x 10 m.  
Opgemerkt kan worden dat om de lengte van de kruisende viaducten te beperken, de 
middenberm minder breed is aangelegd. 
 
In het rapport wordt geschreven dat de geleiderail in de middenberm wordt uitgebreid. Dit 
moet dan over grote lengte gebeuren, omdat alleen bij kunstwerken over korte lengte 
geleiderail is aangebracht. 
Dit is een heel hoog kostenplaatje, voor de aan weerszijden aan te brengen geleiderail. 
 
6.4. Veiligheid voor weggebruikers 
 
why  
De maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat de zonnepanelen langs de A37 
een gevaar vormen voor de weggebruiker mogen geen detonerende elementen zijn in de 
Zonneroute of het landschap. Deze elementen worden daarom integraal ontwerpen als onderdeel 
van de Zonneroute: een eenduidig vormgegeven scenografisch geheel. 
 
how  
De beveiligingsmiddelen moeten worden ontworpen vanuit dezelfde principes als de rest van de 
Zonneroute A37. Zichtbare en detonerende elementen mogen niet geplaatst worden. Dat betekent 



dat elementen dezelfde vloeiende vormentaal moeten hebben als de opstellingen van zonnepanelen, 
of met landschapseigen natuurlijke middelen aan het zicht moeten worden onttrokken.  
 
 
Waar mogelijk worden veiligheidsmiddelen met De maatregelen die genomen moeten worden om te 
natuurlijke, gebiedseigen middelen aan het zicht voorkomen dat de zonnepanelen langs de A37 een 
onttrokken. gevaar vormen voor de weggebruiker mogen geen detonerende elementen zijn in de l  
 
what  
Inrijbeveiliging langs de A37 dienen te voldoen aan de volgende eisen.  
6.4.1. Bij voorkeur worden de panelen op trajecten zonder vangrails buiten de obstakelvrije zone  
          geplaatst zodat geen vangrails nodig zijn en het volledige zicht op het landschap behouden  
          blijft.  
Opmerking: 
Er is vermeld dat 110 km geleiderail moet worden aangebracht. Dit is toch tegenstrijdig met 
bovenstaande? 
 
In de visualisatie is een geleiderail constructie   
 
6.4.2. Bij voorkeur worden zonnepanelen dermate laag in het landschap geplaatst dat ze ook in de  
           obstakelvrije zone kunnen liggen. Met Rijkswaterstaat dient vanuit veiligheidsoverwegingen  
           overlegd te worden over de grootte van de draagkracht van de panelen op deze plekken, en  
           hoe de wrijvingscoëfficiënt tussen band en zonnepanelen dient te zijn in relatie tot de huidige  
           berm.  
 
6.4.3. De panelen mogen de zon niet hinderlijk kunnen weerkaatsen. Dit zou voorkomen kunnen  
          worden met de toepassing van een nanocoating. 
 
6.4.4. Waar mogelijk worden veiligheidsmiddelen met natuurlijke, gebiedseigen middelen aan het  
           Zicht onttrokken. 
 
Opmerking: 
Dit is niet een volledige samenvatting van het rapport, er zijn meer onduidelijkheden. Enkele 
zijn. 
Een overzicht van de geplande zonnepanelen a.h.v. de gebruikelijke kilometrering ontbreekt.  
In het rapport genoemde locaties zijn niet in de visualisatie Drentse Zonneroute A37 
opgenomen. Er wordt wel gesproken over een zonneroute van 42 km 
Kunnen niet lezen de invloeden door het afgraven / ophogen van de bermen voor de 
gewenst helling, t.a.v. flora en fauna, de vele wild onderdoorgangen.   
De grote aantasting van het landschap door het kappen van alle beplantingen, welke na de 
ombouw N37 naar A37, is aangebracht op knooppunt Holsloot. 
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