
Realisatie 
inrichtingsplan
Na de aanvoer van de laatste partij, hebben we een 
half jaar de tijd om het inrichtingsplan te realiseren 
en het depot af te ronden. 

Op het gehele depot wordt een afdeklaag (de 
zogenaamde leeflaag) van een halve meter aangebracht. 
Vervolgens richten we het depot in conform het 
model de ‘hoge weide’. Als gezegd verwachten we het 
inrichtingsplan aan het eind van de zomer afgerond te 
hebben. Daarna gaat het beheer van de locatie over naar 
de provincie Groningen.

Even bijpraten
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de afronding 
van het depot. Tot circa eind januari worden er 
nog partijen grond en waterbodem (baggerspecie) 
toegepast in het depot. Vervolgens realiseren we het 
uiteindelijke inrichtingsplan. Wij streven ernaar dat aan 
het eind van komende zomer alle werkzaamheden zijn 
afgerond. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag over 
dat wat er de afgelopen tijd is gedaan, wat de stand van 
zaken is en kijken we alvast vooruit.
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Afronding depot
Sinds 2006 zijn wij bezig met de uitvoering van het depot, dat 
tot de jaren ’90 door de provincie is gebruikt als baggerdepot. 
Wij zorgen voor een goede afwerking van het depot. Het depot 
was de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie voor 
herbruikbare baggerspecie uit het project Winschoterdiep, 
Van Starkenborghkanaal en diverse grote projecten in de stad 
Groningen. In het depot wordt alleen materiaal toegepast dat 
voldoet aan de hergebruiksnormen voor grond en bagger zoals 
deze in het Besluit Bodemkwaliteit zijn gedefinieerd. 2019 
was een van de drukste jaren als het gaat om de aanvoer van 
partijen grond en waterbodem. In de omgeving zijn er veel 
projecten waarbij grond en baggerspecie vrij komen die op 
het depot kunnen worden toegepast. Zo komt er bijvoorbeeld 
grond naar Dorkwerd uit de aanleg van de verdiepte ring A7. 

Opslag in bakken
Een deel van de toegepaste partijen is, voordat het definitief 
toegepast wordt, in bakken/bassins op het depot gelegd. 
Dit is gedaan omdat deze partijen erg nat zijn. Dit zijn partijen 
die vrij komen bij bijvoorbeeld het uitbaggeren van kanalen 
om ze goed bevaarbaar te houden, en uit vijvers, beken en 
sloten om ervoor te zorgen dat er voldoende water kan worden 
afgevoerd in natte perioden. In de bakken kunnen de partijen 
drogen, waarna ze worden toegepast op het depot. Uiteindelijk 
wordt het inrichtingsplan ‘Hoge Weide’, een vlakke weide 
(grasland) op hoogte, hiermee gemaakt. Het overtollige water 
dat uit de partijen komt, loopt via het depot naar het Van 
Starkenborghkanaal. Hiervoor is door het Waterschap 
een vergunning afgegeven.
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Zonthermiepark
Na afronding van het depot door GrondbankGMG gaan 
we verder met de realisatie van een zonthermiepark op 
tweederde deel van het depot. Dat doen we samen met 
Solarfields. K3 (waar GrondbankGMG onderdeel van is) 
en Solarfields maakten in 2018 samen met de provincie 
Groningen afspraken over de doorontwikkeling van het 
depot voor ontwikkeling van een zonthermiepark. Het 
initiatief voor een zonthermiepark op het baggerdepot 
komt voort uit een warmtevraag van Warmtestad. 
Warmtestad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente 
Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven 
en inwoners van de stad duurzame warmte biedt.

Warmtestad
Warmtestad ontwikkelt op het Zerniketerrein (onderdeel 
van Universiteit Groningen) een warmtenet dat 10.000 

huishoudens van duurzame warmte gaat voorzien. Het depot 
waarop het zonthermiepark is voorzien, ligt direct naast het 
Zerniketerrein; een ideale locatie. De bedoeling is dat het 
zonthermiepark warmte (dus geen elektriciteit) opwekt voor 
het warmtenet. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden 
door ongeveer 2.500 aangesloten huishoudens in de stad 
Groningen. De definitieve vergunning is hiervoor aangevraagd 
en verleend. Ook is er in het najaar van 2019 een SDE-subsidie 
(stimulering duurzame energie) aangevraagd. We verwachten 
op zijn vroegst in 2021 te kunnen starten met de bouw van 
het zonthermiepark. Dit is afhankelijk van de afstemming 
met Warmtestad en de toekenning van de SDE-subsidie.

Ecologische inpassing van het zonthermiepark
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom de 
ecologische waarde van het zonthermiepark. Een aantal 

omwonenden vraagt om aandacht voor voldoende 
ruimte voor de natuur. Via deze weg willen wij nogmaals 
benadrukken dat er zeker ruimte is voor natuur. Bij het plan 
voor het zonthermiepark worden zelfs meer ecologische 
waarden gerealiseerd dan bij een hoge weide. 

Samen met Solarfields hebben we een ecologie-onderzoek 
uitgevoerd om de huidige ecologische waarden in kaart te 
brengen. Bij de inrichting van het park willen we een positief 
effect realiseren op de ecologie in het gebied. Zo wordt er in 
ieder geval een bloemrijk grasland aangelegd tussen de vier 
meter uit elkaar staande zonnepanelen. Ook worden samen 
met de lokale imkervereniging ‘Bij-o-divers’ de mogelijkheden 
onderzocht voor een voor wilde bijen optimale inrichting, 
onder ander door te kijken naar de keuze voor bepaalde 
planten en bloemen.
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Contact

Voor vragen over het baggerdepot:
Ronald Agelink | GrondbankGMG
r.agelink@grondbankgmg.nl | 06 52 39 45 13

Voor vragen over de ontwikkeling 
van het zonthermiepark: 
Marloes Sprong-Ariëns | K3 
m.ariens@k3.nl | 024 348 88 27

Ecologisch beheer- en inrichtingsplan

Op dit moment wordt er in samenspraak met 
afvaardigingen van de wijkverenigingen Reitdiep en 
Dorkwerd, de gemeente en de provincie gewerkt aan 
het opstellen van een ecologisch beheer- en inrichtingsplan 
voor het hele depot. Hierbij wordt dus niet alleen naar de 
inpassing gekeken van het zonthermiepark, maar ook  
naar de inpassing voor het overige deel van het depot. 

Tijdens de bewonersavond van 20 november 2019 in 
Dorkwerd is hier aandacht aan besteed en was een 
ecologe van Bureau Waardenburg, een ecologisch 
adviesbureau, aanwezig die hiermee aan de slag gaat. 

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het gehele 
depot, inclusief het zonthermiepark, dusdanig in te richten 
en te beheren zodat de ecologie op locatie wordt versterkt. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij de stedelijke 
ecologische structuren van de gemeente. In januari vindt 
hierover een afstemmingsoverleg plaats met alle partijen. 
We verwachten dit plan in februari af te ronden. 

Heel graag blijven we ook de komende tijd met 
iedereen in gesprek om gezamenlijk tot een goede 
inpassing te komen van het zonthermiepark.

Een impressie van de inpassing van het zonthermiepark 
vindt u op www.k3.nl/projecten/dorkwerd


