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voorwoord
Een waardevolle verbinding met het publiek
Een compleet dierenpark verhuizen, dat doe je maar één keer.
Op de nieuwe plek, de Noordbargeres, moet het dierenpark
weer tientallen jaren het visitekaartje van Emmen kunnen zijn.
Een moment dus waar je niet alleen even bij stil mag staan, maar
zelfs moet staan. Zorgen dat je alle kansen in één keer benut.
De charrette is in Emmen een uitstekend instrument geweest
om die verkenning uit te voeren, de kansen in kaart te brengen.
Wij zijn blij met de eigen ambities van het park om volledig
klimaatbestendig nieuw te bouwen. Het zou mooi zijn als dat
aspect in het nieuwe park tot “kunst” verheven wordt. Daarmee
hebben we bij de revitalisering van ons eigen provinciehuis
bedoeld om de duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar te maken.
Het dierenpark heeft zo’n anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Een uitgelezen kans om die duurzaamheid
tot informatieve en educatieve component te maken. Het Emmer dierenpark is hierin altijd vooruitstrevend geweest, ze hebben er in 1993 onder het motto Zoo-schoon zelfs de milieu- en toerismeprijs mee
gewonnen. Dit eerste klimaatneutrale dierenpark geeft alle aanleiding om die positie voort te zetten. Het
dierenpark vormt een waardevolle verbinding met het publiek.
Participatie is naast energiemaatregelen en ruimtelijk beleid een belangrijke pijler in ons programma
Klimaat en Energie. Daar is bewustwording voor nodig. Niet alleen bewustwording van het feit dat wij
niet achterover mogen leunen inzake klimaatverandering, maar ook van het feit dat een stevig energie- en
klimaatbeleid onze economische ontwikkeling een flinke stimulans kan geven. Zuidoost-Drenthe heeft
bijvoorbeeld uitstekende mogelijkheden voor regionale duurzame energieopwekking, zowel boven- als
ondergronds: aardwarmte, bio-energie. Bovendien hebben we (bijna) lege gasvelden waar we bijvoorbeeld
aardgas, CO2 of groengas kunnen opslaan.
Ik ben blij dat het dierenpark Emmen, samen met anderen, bij ons aan tafel zit om van Zuidoost-Drenthe
een dynamische energieproeftuin te maken. Het dierenpark bepaalt voor een belangrijk deel het imago van
Emmen. Het heeft zijn uitstraling in ons hele land en ver daarbuiten. Het zou mooi zijn als het dierenpark
niet alleen weer het visitekaartje kan worden van Emmen, maar ook een visitekaartje voor de energiehotspot Zuidoost-Drenthe en van een energieke provincie Drenthe.
Tanja Klip-Martin
gedeputeerde in de provincie Drenthe
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inleiding
1.1

Aanleiding

Het Dierenpark Emmen wordt verplaatst naar de
Noordbargeres. Het verplaatsen van het dierenpark is een “once in a lifetime” gebeurtenis en biedt
unieke kansen, niet alleen voor het dierenpark
maar ook voor Emmen en haar omgeving! Het
nieuwe Dierenpark laat niet alleen de dieren in hun
leefomgeving zien, maar omvat met de ontwikkeling van een nieuw theater een totaal, integraal
Cultuur-Natuur concept.
Het dierenpark heeft bovendien de ambitie uitgesproken om klimaatneutraal te willen zijn. Het eerste
klimaatneutrale dierenpark ter wereld! Een dierenpark waar tevens ruim aandacht zal zijn voor de
toepassing van het Cradle to Cradle (C2C) concept:
Afval bestaat straks niet meer, afval is voedsel! Deze
ambitie was voor het dierenpark, de gemeente
Emmen en de provincie Drenthe aanleiding om in
een Charrette de mogelijkheden voor het uitwerken
van deze ambitie te onderzoeken. Op 22 en 23 april
2008 is door meer dan 40 deelnemers, met zeer
diverse achtergronden en expertise, gewerkt aan
het bedenken van mogelijkheden om het dierenpark klimaatneutraal in te richten en om het nieuwe
dierenpark met recht het predicaat “volhoudbaar”
mee te geven. Volhoudbaar, niet alleen in de zin van
een duurzame bedrijfsvoering maar ook in de zin van
een in zo veel mogelijk opzichten duurzame
uitstraling.
De verwachting is dat het onderscheidend vermogen
van het nieuwe Dierenpark als “eerste klimaatneutrale dierenpark te wereld” aanzienlijk zal zijn. De
toeristische attractiewaarde neemt ongetwijfeld toe,
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zeker als nieuwe, duurzame energieconcepten en
Cradle to Cradle principes zichtbaar worden gemaakt
voor het publiek. Hiermee krijgt het park, naast de
al bestaande, hoge attractiewaarde, een proeftuin- en
voorlichtingsfunctie voor sleuteltechnologie dat zal
bijdragen aan een duurzame toekomst.
In dit boekje worden de belangrijkste uitkomsten
van de Charrette gepresenteerd. De uitkomsten zijn
geen gedetailleerd uitgewerkte plannen, dat lukt niet
in twee dagen. De resultaten zijn ideeën, concepten,
ontwerpen en schetsen die kunnen bijdragen aan
het realiseren van een uniek dierenpark in Emmen.
Nadere uitwerking van deze
ideeën is nodig om een sluitende businesscase
te kunnen maken. We hopen dat de uitkomsten
voldoende inspiratie bieden om de ambities te verwezenlijken.

1.2

Wat is een Charrette?

Het Franse woord “Charrette” betekent letterlijk kar.
Een Charrette was een kar met twee wielen waar in
het 19e eeuws Parijs de werkstukken van de studenten
van de École des Beaux Arts mee werden opgehaald
om ze naar de examencommissie te brengen. Het
verhaal gaat dat de studenten kunst en architectuur
tijdens die rit probeerden met een laatste ‘finishing
touch’ de werkstukken af te ronden. Het woord
Charrette staat dus voor een laatste inspanning om
vlak voor het verstrijken van de deadline een zo goed
mogelijk resultaat te bereiken. De naam ‘Charrette’
dekt daarmee de lading van de ontwerpbijeenkomst:
In korte tijd met een duidelijke deadline met deelne-
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mers vanuit verschillende achtergronden werken aan
een integraal ontwerp.
Ontwerpprocessen zijn vaak ingewikkeld. Vaak
worden in een ontwerpproces keuzes gemaakt die
lange tijd, vaak decennia, doorwerken. Maar de
bestaande oplossingen blijken niet altijd voldoende
om tegemoet te komen aan veranderende omstandigheden. Zo vraagt het energie- en klimaatvraagstuk om
‘toekomstbestendige’ bedrijven en woningen die vele
malen minder energie gebruiken dan de huidige. Dat
geldt ook voor dierenparken. De verwachting is dat
het energiegebruik ten minste dient te worden gehalveerd in de komende decennia willen we de gevolgen
van de klimaatveranderingen enigszins binnen de
perken houden. Toekomstbestendig bouwen betekent
daarom energie-efficiënt bouwen.
Een Charrette biedt de mogelijkheid om met mensen
met verschillende expertise, (planners, ontwerpers,
architecten, stedenbouwkundigen, energiedeskundigen, water-specialisten, landschapsarchitecten)
helemaal aan het begin van het ontwerpproces na
te denken over dergelijke vragen en te komen met
voorstellen voor integrale oplossingen in plaats van
deeloplossingen die later toch niet zo goed blijken te
voldoen omdat er met bepaalde aspecten onvoldoende
rekening is gehouden.
Tijdens de Charrette worden ideeën verzameld,
gesorteerd en op bruikbaarheid getoetst. Een
Charrette is ook een ontmoeting tussen partijen
die elkaar in één ontwerpsetting normaal niet zo
snel zouden ontmoeten. De gemeente, adviseurs en

bestuurders kunnen allen een bijdrage leveren en
horen van elkaar wat ze belangrijk vinden. Dit draagt
bij aan wederzijds begrip en dus draagvlak voor de
uiteindelijk plannen.

1.3

De opgave

De centrale opgave voor de deelnemers aan de
Charrette was:
• Ontwerp een klimaatneutraal dierenpark
• Geef aan welke C2C-aspecten kunnen worden
meegenomen
Denk daarbij niet alleen aan de mogelijkheden die in
het dierenpark kunnen worden genomen maar betrek
ook de omgeving van het dierenpark bij de beantwoording van de opdracht en ga na op welke wijze
maatregelen kunnen bijdragen aan de educatieve
doelstellingen van het park.
Voorts is het van belang rekening te houden met
het gegeven dat voor een duurzaam dierenpark een
gezonde bedrijfseconomische basis essentieel is.

1.4

Werkwijze

De Charrette dierenpark was een Charrette als geen
ander. Niet alleen om het onderwerp, maar zeker ook
omdat het dierenpark een buitengewoon complex
geheel is. Op de koop toe werden de discussies
vattend verbeeld in cartoons en werd er ’s avonds
gedroomd over Gaia.
Een complexe Charrette vraagt om veel deskundigheid en diverse discussiegroepen. De groepen werden
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ingedeeld volgens het schema hiernaast.
De klimaat groepen kregen de opdracht mee de
opties voor een klimaatneutraal dierenpark in kaart
te brengen. Daarin werden de mogelijkheden op het
park zelf in de groep intern onder de loep genomen.
In de groep extern werd voornamelijk het transport
van de bezoekers bekeken.
De groep Cradle to Cradle intern richtte zich op het
sluiten van kringlopen in het dierenpark zelf. Een
soort “klein Gaia” comité. De groep People, Planet,
Profit (PPP) extern ontfermde zich over duurzaamheid en een duurzame relatie tussen het dierenpark en
haar omgeving.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 3 wordt een beknopt overzicht geboden
van duurzaamheidsopties op het gebied van energie
en Cradle to Cradle principes. In de hoofdstukken
4 – 7 doet iedere groep verslag van haar bevindingen.
Omdat de auteurs hun verhaal zo compleet mogelijk
wilden houden, zullen sommige items, weliswaar
vanuit een verschillende invalshoek, meerdere keren
terugkomen.
In hoofdstuk 8 zien we vervolgens de ruimtelijke
ontwerpschets waarin rekening is gehouden met de
inpasbaarheid van de aangedragen mogelijkheden.
Het boekje eindigt met conclusies & aanbevelingen in
hoofdstuk 9.
… maar we beginnen met een verslag van het avondprogramma: Een droomavond in Emmen.

11

11

e e n droomavond in Emmen
In het Gaia concept van James Lovelock wordt de
aardse biosfeer opgevat als een levend systeem. Als
men de atmosferen van de “dode” planeten Venus en
Mars vergelijkt met die van de levende planeet Aarde
blijkt dat de huidige aardatmosfeer fundamenteel
afwijkt van een atmosfeer op een “dode” Aarde. Zo
zou een dode aardatmosfeer bijna volledig uit kooldioxide bestaan, zouden de kringlopen van koolstof,
zuurstof en stikstof heel anders zijn en zou de aarde
een oppervlakte temperatuur hebben van zo’n 300°C.

2

waren van de planten en dieren in de “voedsel verdiepingen” onder hen. Natuurlijk waren water en andere
stofstromen in de flat netjes gesloten. In een andere
groep werd het oude Park herontwikkeld tot een
nieuw NS Station en kreeg Emmen een zweefbaan
tussen Station en Dierenpark, een extra
attractie met de bedoeling de automobiliteit te
beperken. De droomavond werd creatief in beeld
werd gebracht door de cartoonist Herman Roozen.

Op de avond van dinsdag 22 april, toevallig ook
de 39e Earth Day, werden de deelnemers door Ton
Schoot Uiterkamp, hoogleraar Milieuwetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgedaagd te
dromen over aard, nut en noodzaak van een mogelijk
Gaia Park naast het Dierenpark Emmen.
Een duurzaam Dierenpark realiseren is al een enorme
uitdaging maar een kernvraag blijft waar trek je
de duurzaamheidsgrenzen van zo’n park. In een
duurzaam Dierenpark kun je zeer energiezuinig
handelen en kun je prima water recyclen. Het sluiten
van de stikstof- en fosforkringlopen en het duurzaam
én op educatief aantrekkelijke wijze zichtbaar maken
van de voedselketens die ten grondslag liggen aan
het voer van de dieren is echter moeilijk te realiseren
binnen de grenzen van het park. Vandaar de opdracht
om groepsgewijs een Gaia Park te ontwerpen en ook
na te denken over de fysieke, logistieke en educatieve
aspecten ervan. De deelnemers betoonden zich vaak
buitengewoon creatief. Een interessant idee was het
ontwerp voor een “voedselketen flat” waarin de
tijgers op het dak zich tegoed deden aan de dieren die
weer de producten
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m e n u k a a r t duurzaamheidsopti es
3.1

Inleiding

Het palet aan mogelijkheden om het uitgangspunt van
een duurzame inrichting van het nieuwe dierenpark
concreet invulling te geven in de ontwerpfase is groot.
In dit hoofdstuk worden de verschillende mogelijkheden om duurzaamheidaspecten terug te laten
komen in de ontwerpen kort besproken. Achtereenvolgens komen Cradle to Cradle principes en energie
kort aan de orde. Deze thema’s worden vervolgens
per ontwerp meer uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.

3.2

Cradle to Cradle als ontwerp 		
principe

de nieuwe River Rouge autofabriek van Ford. Dit
fabrieksterrein zuivert water en grond, biedt habitat
aan vogels én produceert ook nog auto’s.
In plaats van de gangbare gedachte dat de
maatschappij grondstoffen nodig heeft en afval
produceert, gaat Cradle to Cradle uit van een circulaire economie. Afval bestaat niet, afval is voedsel!
Dit is bij uitstek een uitdagend uitgangspunt voor het
ontwerpen van een nieuw dierenpark.
De Charrette heeft een menukaart voor duurzaamheidopties opgeleverd. Er zijn volop keuzemogelijkheden om in het vervolgtraject uitwerking te geven
aan duurzaamheid. Een aantal uitgangspunten is
leidend geweest bij de Charrette:
•

Cradle to Cradle (kortweg C2C) is een nieuwe
manier van duurzaam ontwerpen. In plaats van de
klassieke manier van duurzaam ontwerpen – proberen
de milieu-impact binnen de perken te houden – moet
een ontwerp juist bijdragen aan een beter milieu.
Probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn!
Toepassing van C2C principes geeft een nieuwe
dimensie aan duurzaam bouwen. Ontwerpen volgens
het Cradle to Cradle principe betekent dat kringlopen
gesloten moeten worden. De essentie van Cradle to
Cradle is dat alle materialen volledig afbreekbaar zijn.
Giftige stoffen zijn dus uit den boze. Niet alleen bij
de bouwmaterialen is dit belangrijk, maar ook bij het
afvalbeheer. GFT-afval en mest kan bijvoorbeeld goed
lokaal worden verwerkt tot nutriënten en groene
energie.
Een voorbeeld van een Cradle to Cradle ontwerp is
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•
•
•
•

We streven naar een klimaatneutrale energievoorziening
Er dient sprake te zijn van duurzaam waterbeheer
Kringlopen dienen zoveel mogelijk gesloten te
worden
We houden rekening met landschappelijke
waarden
We vinden een goede relatie tussen stad en park
van groot belang
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3.3

Opties voor een duurzame 		
energiehuishouding

De Trias Energetica biedt een eerste handvat om
keuzes te maken: je moet eerst je aandacht richten
op preventie, vervolgens op het goed gebruiken van
hernieuwbare energiebronnen en pas in laatste plaats
op het efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen.
De Trias Energetica zegt echter niet op welke schaal
deze drie stappen moeten worden beschouwd:
moeten b.v. de hernieuwbare bronnen op gebouwniveau worden benut, of juist op het niveau van het
hele dierenpark, of misschien op de omgeving van het
dierenpark? Om optimale keuzes te kunnen maken,
moeten we daarom niet alleen naar mogelijkheden
op gebouwniveau kijken maar ook naar de andere
schaalniveaus. Omdat we streven naar een klimaatneutraal dierenpark waarin het gebruik van fossiele
energie niet past kiezen we voor de Duo Energetica:
het zoveel mogelijk beperken van de vraag en de inzet
van hernieuwbare energiebronnen om in die vraag te
voorzien.
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e e n k l i m a atneutraal dierenpa rk
4.1

Kernpunten

Een klimaatneutraal dierenpark ontwerpen is geen
sinecure. Er gebeurt namelijk veel op een relatief
kleine oppervlakte: gebouwen moeten verwarmd
worden, personen moeten getransporteerd worden
en patat moet gebakken worden. Om maar een paar
voorbeelden te noemen.
Een klimaatneutraal dierenpark stoot netto geen
broeikasgassen uit. Daarbij moeten we denken aan
CO2, maar ook aan methaan en lachgas. Methaan en
lachgas zijn sterke broeikasgassen. Methaan komt
bijvoorbeeld vrij in de veelteelt en wel in die mate
dat de uitstoot van methaan van de veeteelt sector
meegenomen wordt in de nationale statistieken.
Lachgas komt vrij bij de zuivering van afvalwater. De
hoeveelheden methaan en lachgas zijn relatief klein
ten opzichte van de uitstoot van CO2 maar het effect
per gram is tientallen malen groter.
In de Charrette hebben we ons vooral gericht op de
CO2 uitstoot van het dierenpark. De door de mensen
veroorzaakte CO2-uitstoot wordt (vrijwel) geheel
veroorzaakt door het gebruik van energie. Daarom
speelt energie een belangrijke rol in dit hoofdstuk.
Om een goede schatting te krijgen van de
CO2-uitstoot door energiegebruik van het nieuwe
dierenpark, kijken we eerst naar de CO2-uitstoot van
het huidige dierenpark. Het is direct zichtbaar dat een
dierentuin geen woonwijk is. Aan verwarming (en
koken) wordt relatief weinig gedaan. Maar er wordt
wel veel elektriciteit gebruikt.
Voor een klimaatneutraal dierenpark is energie-
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gebruik niet het enige belangrijke aspect. Er moet
namelijk ook energie worden opgewekt. Omdat we in
deze Charrette ook met Cradle to Cradle bezig zijn
ligt het hergebruik van reststromen voor de hand. De
reststromen in het dierenpark bestaan voornamelijk
uit mest.

4.2

Doelen en kaders

De hoofdopdracht van deze Charrette is “Ontwerp
een klimaatneutraal dierenpark”. Zoals hierboven
aangegeven vertalen we dat vooral in: CO2 neutraal.
De doelstelling is om te komen tot een park dat netto
geen CO2 uitstoot. Daarnaast zal ook de uitstoot
van andere broeikasgassen geminimaliseerd moeten
worden. We richten ons daarbij op lokale maatregelen. Dit is namelijk controleerbaar en zorgt er
voor dat de investeringen tot lokale baten leiden.
Hernieuwbare energie in het dierenpark wordt zo een
stimulans voor de Emmense economie.
Klimaat is een belangrijk thema voor het nieuwe park.
Maatregelen die binnen dit thema genomen worden,
zullen zoveel mogelijk onderdeel moeten zijn van het
educatieve programma.
Tijdens de plenaire bijeenkomsten is de lat nog wat
hoger gelegd: het park zou niet alleen klimaatneutraal
moeten zijn maar bij moeten dragen aan een betere
wereld.

Duo energetica
Volgens de duo energetica richten we ons primair op
energiebesparing en secundair op het opwekken van
hernieuwbare energie.
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Gebruikmaken van de omgeving
Het dierenpark Emmen is geen geïsoleerd systeem,
maar juist zeer open. Er is veel interactie met de
omgeving: er zijn immers 15.000 bezoekers op
een drukke dag! Daarom is het niet logisch om
geïsoleerde autarkie na te streven. Het klimaatneutrale dierenpark mag daarom het elektriciteitsnet

bron: adviesbureau Duinn

gebruiken voor buffering: als er meer energie wordt
geproduceerd dan gevraagd, kan het overschot aan
energie aan het publieke net worden geleverd waarna
het er weer aan kan worden onttrokken als het nodig
is.

4.3

Mogelijke maatregelen

Het energieteam gebruikt de Duo Energetica (zie
hoofdstuk 3) als leidend ontwerpprincipe. Dit
betekent dat energiebesparing de allerhoogste
prioriteit heeft. Alle nog benodigde energie wordt
duurzaam opgewekt. Er zijn voor de ontwerpers twee
soorten energie van belang, namelijk:
• Warmte en koude
• Elektriciteit
Een vraag die als een rode draad door deze Charrette
loopt is: Geven we de voorkeur aan efficiency of
educatie? Om een voorbeeld te noemen, de mestopbrengst van het dierenpark is wat aan de lage kant
voor een mestvergister. Het zou daarom efficiënt
zijn om de mest af te voeren en elders te vergisten.
Maar dit maakt de vergister onzichtbaar. Daarom zou
je er vanuit educatief oogpunt voor kunnen kiezen
om juist wél lokaal te gaan vergisten. Dan moet de
vergister natuurlijk wel toegankelijk voor het publiek
zijn.

1

Ruimtelijk ordenen

De Duo Energetica leert ons dat we moeten beginnen
met besparen. De discussies in dit team gingen
direct over het ruimtelijk ontwerp van het park. Een
enigszins gewijzigd ontwerpplan kan veel energie

bron: adviesbureau Duinn
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besparen. Het energieteam verwacht namelijk dat het
“treintje” en de “kabelbaan” zwaar zullen drukken op
het energiegebruik van het park. Het verplaatsen van
de ingang kan de hoeveelheid transport en daarmee
het energiegebruik van het dierenpark fors beperken.
Een ander aspect van ruimtelijke ordening is het
clusteren van functies. Bijvoorbeeld door warm en
koud naast elkaar te zetten. Zo kan één warmtepomp
aan twee vragen voldoen. Ook is het mogelijk de
geplande iglo ondergronds te bouwen zodat gebruik
gemaakt wordt van de koude- en warmtecapaciteit
van de bodem.

2

Actief bouwen

De gebouwen en stallen worden natuurlijk goed
geïsoleerd en zo ontworpen dat er minimale energie
nodig is voor verwarmen en koelen. We gaan nog een
stap verder door de gebouwen actief te maken. Dat
betekent dat we de gebouwen gaan gebruiken voor
energieopslag en zelfs energieopwekking. Dit kan
door gebruik te maken van materialen met een hoge
warmtecapaciteit en warmtepompen. De gebouwen
worden verder ingezet om energie op te wekken.
Warmte wordt met zonnecollectoren opgewekt en
elektriciteit met zonnecellen. Tevens worden de
gebouwen aangepast aan de klimaatzone. In de “ijzige
koude” worden andere maatregelen genomen dan in
de “vochtige warmte”.

3

• Dag & nacht
• Zomer & winter
De zon schijnt overdag en dan wordt elektriciteit
geproduceerd met zonnecellen. Maar als het donker
wordt hebben we juist extra stroom nodig. De actieve
gebouwen produceren ’s zomers warmte. Maar in de
winter hebben zij juist warmte nodig. Deze ritmes
zorgen er dus voor dat we energie moeten kunnen
opslaan. Met elektriciteit is dat simpel: we gebruiken
het elektriciteitsnet als buffer. Voor warmte is dit
lastiger en moeten we denken aan bijvoorbeeld
ondergrondse opslag of aan opslag in materialen met
een zeer hoge warmtecapaciteit.

Optimalisatie energiestromen in de 		
tijd

Het is bij energie belangrijk om niet alleen naar
totalen te kijken, maar ook naar de dynamiek van de
vraag en het aanbod. Belangrijke ritmes zijn:

4

Warmtenet

Het dierenpark is geen geïsoleerde entiteit. Daarom
kijken we ook goed naar de omgeving. De aanleg
van een warmtenet is op dit moment een “hot” topic
in Emmen. Restwarmte van het EmmTec terrein
kan worden gebruikt voor de stadsverwarming van
Emmen. Dan is het natuurlijk niet gek om te kijken
of dit warmtenet kan worden doorgetrokken naar het
dierenpark.
Het warmtenet kan niet alleen worden gebruikt voor
verwarmen, maar juist ook voor koelen! Door middel
van absorptiekoeling kan ook goed gevroren worden.
Dit betekent dat in het verwarmen en koelen van het
dierenpark kan worden voorzien uit restwarmte van
EmmTec.

5

Windmolen + zonnecellen

Het elektriciteitsvraagstuk is beduidend lastiger dan
warmte en koude. Om aan de verwachte elektriciteitsvraag te voldoen is ondermeer een flinke windturbine

23

23

(3MW) nodig. Het energieteam is van mening dat de
plaatsing van de turbine op locatie beter is dan plaatsing elders (bijvoorbeeld in de Eemshaven) omdat er
nu een duidelijk zichtbare koppeling is tussen vraag
en aanbod. De electriciteit van de windmolen zal
aangevuld worden met electriciteit uit zonnecellen en
omgekeerd.

6

Biovergister

Het lokaal verwerken van reststromen kan ook
bijdragen aan de opwekking van duurzame energie.
De biovergister verwerkt de mest en het GFT-afval.
Het geproduceerde biogas is voldoende om het
treintje op te laten lopen. Op deze manier kan de hele
keten zichtbaar worden gemaakt.

7

Waterzuivering

De relatie tussen waterzuivering en klimaat is
drieledig:
•
•
•

De zuivering verbruikt energie (warmte en
electriciteit)
De zuivering produceert broeikasgassen (CO2,
Lachgas)
De zuivering kan energie opleveren.

Een minimale energiebehoefte en een maximale
energieproductie wordt bereikt door afvalwaterstromen waar mogelijk gescheiden en geconcentreerd
aan te leveren en door gebruik te maken van zoveel
mogelijk biologische processen. Anaerobe microbiologische processen, helofytenfilters (riet), algen en
watervlooien spelen daarbij een rol. De energie die
nodig is voor de membraanbioreactor-installatie in

de huidige livingmachine zou bijvoorkeur lokaal met
zonnepanelen moeten worden opgewekt.

8

Verlichting

Verlichting kan niet alleen een mogelijke post zijn om
op te besparen, maar kan ook heel veel bijdragen aan
de beleving. Er is in Nederland veel expertise op dit
gebied en men kan bijvoorbeeld met de juiste verlichting de situatie op de Zuidpool perfect nabootsen.
Zorg er voor dat in de ontwerpfase met licht rekening
gehouden wordt.

9

De opties per klimaatzone

In het kader van educatie kan er verder aan gedacht
worden om per klimaatzone typische energieopwekkers te plaatsen. Dit worden kleine schaal uitvoeringen. Dit betekent dat de feitelijke bijdrage klein zal
zijn, maar de educatieve waarde groot.
Maak energie zichtbaar! Aanbevolen wordt partners
te zoeken in Emmen om in het eerste klimaatneutrale
dierenpark innovatieve energie te etaleren. Dit opent
ook deuren voor sponsoring.

4.4

Aanbevelingen

Het is goed mogelijk het dierenpark klimaatneutraal
in te richten. Maar met het huidige ontwerp betekent
dat wel dat de plaatsing van een windturbine nodig is
om voldoende hernieuwbare energie op te wekken.
Het energieteam beveelt dan ook aan om het ontwerp
op dit punt te herzien. Door te optimaliseren op
transport en slim te koppelen kan het energiegebruik
behoorlijk naar beneden.
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k l i m a a trelatie met omgeving
5.1

Kernpunten
•

Wat is de zin van een klimaatneutrale dierentuin
als het grootste deel van de klimaatbelasting wordt
veroorzaakt door het vervoer van de bezoekers naar
het park? Is het dan niet veel effectiever de maatregelen juist buiten het park te nemen? 80% van de
milieubelasting van het Dierenpark kan worden
toegeschreven aan het vervoer van bezoekers naar het
Dierenpark. Van die bezoekers komt in de huidige
situatie ongeveer 95% met de auto, terwijl zo’n 5%
met het Openbaar Vervoer naar het Dierenpark komt.

5.2

Doel en werkwijze

Het doel is om de CO2 uitstoot als gevolg van de
transportbewegingen te beperken. Daarbij ligt de
focus op de bezoekers maar er zal ook worden
gekeken naar bijvoorbeeld goederen en diensten.
Tijdens de Charrette zijn met name door de C2C
werkgroepen aanbevelingen gedaan ten aanzien van
de relatie tussen park en omgeving, park en onderwijs etcetera. In dezelfde zin denken wij dat ook het
vervoer van de bezoekers (per openbaar vervoer) een
toegevoegde waarde voor het park en voor de bezoekers zou moeten hebben. Het openbaar vervoer moet
deel gaan uit maken van de attractie.
Tegen de achtergrond van deze doelen zijn de
volgende stappen doorlopen:
• Het benoemen van verschillende stromen en per
stroom de mogelijkheden voor ingrijpen nagaan

•

5

(besparingen, aanpassingen, hergebruik, enz.)
maatregelen genereren op basis van mogelijkheden
evaluatie van de maatregelen gelet op haalbaarheid

5.3

Maatregelen

1

Trein

In relatie tot de toekomstplannen van het Dierenpark lijkt het buitengewoon interessant om vanuit
de gedachte van light rail meerdere halteplaatsen in
Emmen te creëren. Eén van die halteplaatsen kan bij
uitstek gesitueerd worden op de plek waar nu nog
het Dierenpark gevestigd is, in het stadscentrum van
Emmen. De verbinding tussen deze halteplaats en het
nieuwe Dierenpark loopt via een kabelbaan over de
stad Emmen. In de gondels van de kabelbaan wordt
door middel van innovatieve communicatiemiddelen
de bezoeker voorbereid op al het moois dat hem te
wachten staat. Deze kabelbaan is alleen beschikbaar
voor personen die met de trein naar Emmen komen
en is zodoende feitelijk een exclusief product.
De idee is dat het bovenstaande met name voor
kinderen aantrekkelijk zal blijken te zijn en dat
het op deze manier kan gaan werken als een pull
strategie. Kinderen zullen enthousiast zijn over de
extra attractie die de tocht met de kabelbaan naar
het Dierenparkpark is. Waar ouders onder ‘normale
omstandigheden’ wellicht liever de auto gebruiken
om naar het Dierenpark te komen, kan dit concept
een zodanige aantrekkingskracht uitoefenen dat
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ouders eerder genegen zijn om te gaan kiezen voor de
trein.
De voorgestelde maatregelen wat betreft de trein
worden samengevat in de figuur op pagina 30.

2

Bus

Voor de bezoekers waarvoor het gebruik van de trein
niet direct voor de hand ligt is de bus een geschikt
alternatief voor de auto. Het voorstel is om hierbij in
te zetten op het gebruik van biobussen. De brandstof
voor deze bussen zal zoveel mogelijk op basis van
lokale stromen moeten worden geproduceerd. En
aantrekkelijke optie is om de bussen te laten lopen op
biogas gemaakt van mest, deels wellicht afkomstig uit
het Dierenpark en andere reststromen uit de directe
omgeving van Emmen.
Om het gebruik van (bio)bussen verder te vergroten
kan worden voortgebouwd op reeds bestaande
afspraken en regelingen met recreatieondernemers in
de omgeving van Emmen. Deze houden in dat op een
vaste dag in de week bezoekers aan het Dierenpark
vanaf hun verblijfplaats met korting op het toegangskaartje worden opgepikt door de bus.
Collectief vervoer van personen op deze manier
kan bovendien erg goed worden gecombineerd met
het vervoer van lokaal geproduceerde goederen,
zoals bijvoorbeeld lokale vruchtendranken, naar het
Dierenpark. Hierop wordt verder teruggekomen in
het onderdeel over duurzaam inkopen.
De voorgestelde maatregelen wat betreft de bus
worden samengevat in de figuur op pagina 28.

3

Automobiliteit

Het stimuleren van het trein- en busgebruik via
bovengenoemde acties en maatregelen, laat onverlet
dat ook in de toekomst een aanzienlijk deel van
de bezoekers de auto zal blijven gebruiken om het
Dierenpark te bereiken. Voor deze doelgroep is
het voorstel om op een aantal strategische locaties
zogenaamde Green Planet tankstations in het leven
te roepen. Dergelijke tankstations bieden nieuwe, en
vaak ook innovatieve, milieuvriendelijke(re) brandstoffen, zoals aardgas. Hiervan kan ook gebruik
worden gemaakt ten behoeve van de voertuigen van
het Dierenpark zelf. De aanwezigheid van de tankstations in de nabijheid van het park bieden de mogelijkheid om acties te bedenken die er op gericht zijn om
het gebruik de aangeboden milieuvriendelijke(re)
brandstoffen te doen toenemen.
Naast de maatregelen die hierboven zijn benoemd en
die een directe relatie hebben met het personenvervoer van en naar het Dierenpark, worden de volgende
richtingen als perspectiefvol gezien waar het gaat
om het terugdringen van de milieubelasting van het
Dierenpark:
• Duurzaam inkopen
• Innovatielaboratoria
• Virtuele koppelingen

4

Lokaal inkopen

Think local, act global, is een bekende slogan uit de
hoek van duurzaam ondernemen. Ook het Dierenpark kan hier een rol in spelen. Door een combinatie
te leggen met de (bio)bussen die bezoekers ophalen
bij de recreatieondernemingen in de omgeving én het
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ophalen van lokaal geproduceerde goederen kunnen
de vervoerskosten worden teruggebracht, zowel
uitgedrukt in financiële termen als in termen van
milieubelasting.
Bovendien wordt hierdoor de lokale economie gestimuleerd. Wat betreft de op te halen goederen kan het
zowel gaan om goederen die voor de dieren bestemd
zijn als om goederen voor menselijk gebruik en/of
consumptie.

5

Virtuele koppelingen

De klimaatzones binnen het park worden gekoppeld door middel van live videobeelden aan feitelijke
plaatsen binnen deze klimaatzones ergens op de
wereld. Op schermen is te zien hoe het er daar in
werkelijkheid aan toe gaat. Hiermee wordt een alternatief geboden voor het daadwerkelijk afreizen naar
dergelijk gebieden, wat vaak per vliegtuig zal moeten
plaatsvinden. Ook op kleinere schaal is een virtuele
koppeling mogelijk. Zo kunnen in de binnenstad van
Emmen op schermen actuele beelden over de klimaatzones en het Dierenpark worden getoond.

5.4

•

•

•
•

te onderzoeken;
Het bestaande systeem van busvervoer in
Zuidoost-Drenthe langs recreatie-ondernemingen, om daar bezoekers van het Dierenpark
op te pikken, uitbreiden en vergroenen door te
kiezen voor busvervoer op basis van bijvoorbeeld
biogas;
Een plan de campagne ontwikkelen om te komen
tot een netwerk van Green Planet tankstations in
en rond Emmen;
Duurzaam inkopen centraal stellen als uitgangspunt voor alle inkoop binnen het Dierenpark;
Samen met Stenden Hogeschool/Kennis Expertise Centrum opzetten van een strategie om
binnen het Dierenpark te komen tot innovatielaboratoria.

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om:
• Het concept Openbaar Vervoer onderdeel van de
attractie als uitgangspunt voor de relatie van het
Dierenpark met haar omgeving formeel vast te
leggen;
• In overleg met in het bijzonder de gemeente
Emmen en de provincie Drenthe de gepresenteerde maatregelen ten aanzien van de trein nader
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d u u r z a a m dierenpark (C 2 C inte rn )
6.1

Kernpunten

Een duurzaam ingericht en functionerend park
voldoet aan het Cradle to Cradle (C2C) beginsel.
“Afval bestaat niet, afval is namelijk voedsel”. Dat
geldt zowel voor de kort cyclische (voedsel, verpakkingen) als voor de lang cyclische (bouwmaterialen)
stromen. Kringlopen worden gesloten, materialen en
energie zijn in balans.
Een duurzaam park is afgestemd op haar omgeving.
De lokale ruimtelijke kwaliteiten, de lokale materialen, de lokale energie worden optimaal benut. Het
park met de componenten lucht, grond en water,
zorgt voor een gezonde omgeving voor mens, plant
en dier, nu en in de toekomst.
Een duurzaam park zorgt voor een meerwaarde ten
opzichte van de huidige situatie. Die meerwaarde
moet ook tot uitdrukking komen in een economische
duurzaamheid. Uiteindelijk zullen de investeringen in
het park zich terug moeten verdienen.
De drie P’s People, Planet, Profit zijn gezamenlijk de
drie pijlers onder een duurzaam dierenpark Emmen.

6.2

Doelen

Een duurzaam dierenpark richt zich al snel op het
sluiten van kringlopen, op het beperken van emissies
en op het gebruik van verantwoorde materialen.
Vergaande zuivering en hergebruik van afvalwater ligt
dan al snel voor de hand. Evenals bijvoorbeeld het
gebruik van FSC-hout en het vermijden van zink en
koper. Maar C2C gaat een stap verder. Hoe zorg je
ervoor dat het dierenpark echt C2C wordt? Wat moet

6

je doen om partijen zover te krijgen dat ze daarin
met je mee denken. En hoe doe je dat zodanig dat het
bedrijfseconomisch risico niet bij het park komt te
liggen?
De Charrette heeft de lat nog wat hoger gelegd:
het park zou niet alleen zelf CO2-neutraal, C2C en
duurzaam moeten zijn maar ook nog eens bij moeten
dragen aan een betere wereld. Het goede voorbeeld
geven, daadwerkelijk milieuwinst boeken en dit ook
nog eens uitdragen. Dat is de ontwerpopgave.

6.3

Mogelijke maatregelen

Bij de uitwerking heeft de werkgroep duurzaam
intern zich in eerste instantie vooral gericht op de
verschillende stofstromen.
Wetende dat een inhoudelijke uitwerking op dit
niveau niet mogelijk was is daarna als aanbeveling
geformuleerd hoe kan worden georganiseerd dat een
brede alliantie aan partijen bij gaat dragen aan een
duurzaam park met een uitstraling naar de verdere
omgeving.
Er zijn vier belangrijke cycli namelijk:
• De voedsel – mest cyclus
• De verpakkingsmaterialen – afval cyclus
• De bouwmaterialen – afval cyclus
• De water – afvalwater cyclus.

1

Kringlopen buiten het park sluiten

In het kader van de voedsel – mest cyclus wordt
vastgesteld dat het park sowieso te klein is om
volledig in eigen voedsel te kunnen voorzien. Dat
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betekent dat de kringloop buiten het park gesloten
moet worden. Mest zou naar de omliggende
landbouwbedrijven kunnen gaan waar ruwvoer voor
het park wordt geproduceerd. En dat geldt ook voor
het menselijke voedsel dat in het park wordt geconsumeerd. De aardappelen voor de patat kunnen goed op
nabijgelegen veenkolonialegronden worden geteeld
en bemest met afvalwater. Waar mogelijk zal het park
ook zelf een bijdrage moeten leveren aan de voedselproductie. Bij de beplantingskeuze in het park zal
steeds de vraag moeten worden gesteld hoe bepaalde
planten bijdragen aan de voedselbehoefte in het park.

2

Meer herbivoren – minder carnivoren

Carnivoren hebben een grotere “ecologische
footprint” dan herbivoren. Hoe meer carnivoren dus,
hoe lastiger het wordt om de voedselvoorziening
duurzaam te maken. Het zou een goed idee zijn om
in het park dezelfde verhouding tussen herbivoren
en carnivoren aan te brengen als ook in de natuur
aanwezig is. Dat biedt ook educatief goede aanknopingspunten.

3

Sluiten voedsel – mest kringloop

Mens en dier produceren afval in de vorm van feces
en urine. De feces bestaan vooral uit (on)verteerde
organische stof en bacteriën. De urine is vooral een
hele geconcentreerde afvalwaterstroom met daarin
de meeste nutriënten (N,P en K) en medicijnen en
hormonen. Het principe C2C toegepast zou er toe
leiden dat feces en urine worden hergebruikt. Uit de
feces kan energie worden opgewekt (door vergisting ontstaat methaan dat in een verbrandingsmotor
kan worden verbrand). De organische stof in de

feces kan ook als bodemverbeteraar aan humusarme
zandgronden worden toegevoegd. Dat kan als mest of
na compostering als compost.
De urine kan direct als meststof op het land worden
gebracht of worden verwerkt tot een vloeibaar
mestconcentraat toe te passen in de glastuinbouw of
kassen in het park of tot droge (kunst)mestkorrels.

4

Aas als voedsel

Dieren sterven. Dode dieren kunnen aan aaseters
worden gevoerd. Is dat niet mogelijk dan kunnen de
kadavers in een madenkwekerij worden verwerkt tot
maden. Voedselbron voor veel kleinere dieren in het
park.

5

Mest als bouwmateriaal

Mest van grote herbivoren wordt in aride gebieden
ook gedroogd en gebruikt als brandstof of zelfs als
bouwmateriaal. De toepassingsmogelijkheden op dit
vlak zijn binnen het park echter niet reëel.

6

Wegwerpafval??

In het kader van de verpakkingsmaterialen – afval
cyclus wordt vastgesteld dat er legio mogelijkheden
zijn zoals de geestelijk vaders van C2C ook reeds
hebben aangegeven. Het is echter de vraag of het
gewenst is dat mensen binnen het park ijsverpakkingen overal mogen weggooien terwijl dat elders
in de maatschappij ongewenst gedrag is. Het kan
de discussie aanwakkeren en zo C2C op de agenda
zetten; het kan ook tot onnodige verwarring en
onbegrip leiden.
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7

Afbreekbare / herbruikbare
verpakkingen

Uitgangspunt in het park zou moeten zijn dat alle
materialen die het park inkomen biologisch afbreekbaar zou moeten zijn. Geen plastic, geen blik. Ook
geen onnodige verpakkingen (het kostte immers
wel energie om het te produceren), wel verpakkingen die in het park kunnen worden gebruikt.
Dozen van strokarton zouden door een hakselaar tot
bodembedekking in nachtverblijven kunnen worden
omgevormd.

8

Eigen verantwoordelijkheid afval

Bezoekers nemen hun eigen verpakkingen mee. Dit
afval zal apart moeten worden ingezameld. Daar is
men zelf verantwoordelijk voor, ook voor de afvoer.
Het aanbieden van een beperkt aantal “eigen afvalinzamelpunten” kan dat bewustzijn versterken. Het
verzamelen ervan in een grote doorzichtige zuil kan
mensen bewust maken van het afvalprobleem. Dit
gemengde, niet afbreekbare afval zal moeten worden
afgevoerd.

9

Demontabele bouwmaterialen

Bij de bouwmaterialen – afval cyclus zijn verschillende opties mogelijk.
Het gebruik van demontabele bouwmaterialen zorgt
voor enerzijds flexibiliteit in de inrichting, anderzijds kunnen materialen eindeloos opnieuw worden
hergebruikt.
Bouwmaterialen zouden zo veel mogelijk moeten
bestaan uit hernieuwbare en lokale grondstoffen.
Verduurzaamd hout (warmte behandeling) van
populier, berk en wilg lijken goede mogelijkheden te

bieden. Bouwtechnieken met stro en leem leiden tot
gebouwen met een hoge isolatiewaarde.

10

Hergebruik bouwmaterialen

De oude dierentuin is dan wellicht economisch
afgeschreven, de daar gebruikte bouwmaterialen
zouden heel goed een tweede leven kunnen krijgen.
Bouwmaterialen kunnen uiteraard alleen opnieuw
worden gebruikt als zij gedurende hun functioneren
ook goed onderhouden zijn. Een nog zo’n duurzaam
gebouw zal niet duurzaam blijken als geen onderhoud wordt gepleegd. Efficiënt en effectief onderhoud is wellicht de beste garantie voor een duurzame
bouwmaterialen cyclus.

11

Hergebruik afvalwater

Met een duurzame watercyclus heeft het park met
“de living machine” al de nodige ervaring. Het
afvalwater volgens een proces van opeenvolgende
biologische zuiveringsstappen, waarbij planten in
moerassystemen (ook wel helofytenfilters genaamd)
een belangrijke zuiverende rol spelen. Het afvalwater
wordt zodanig gezuiverd dat het als schoon water
terug kan worden gebracht in de bassins.

12

Gesloten watersysteem

Water komt in het park in verschillende vormen
voor. Schoon water komt binnen als neerslag (netto
zo’n 300 mm per jaar) en als drinkwater (van de
WMD). Water bevindt zich verder in de aquaria en de
verschillende openwaterbassins, deze kunnen zoet- of
zoutwater bevatten. Tot slot is er het afvalwater. Dat
kan neerslagwater zijn dat over een verontreinigd
oppervlak is afgestroomd. Het is water uit de bassins
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en aquaria dat vervuild is met uitwerpselen en periodiek wordt ververst. En het is water van toiletten,
de keuken en het schoonspuiten van de stallen. In
principe kan, als het systeem eenmaal gevuld is,
de waterkringloop worden gesloten. Er is genoeg
aanvoer om de verdamping op te vangen. Er zal zelfs
water te veel zijn dat weg zal stromen langs de es.
Het sluiten van de waterkringloop begint bij het
voorkomen dat water vervuilt raakt. Een nijlpaard
kun je niet verbieden om in het water te poepen maar
het onbewust wegspoelen van 250 g fecaliën of 200 ml
urine met 10 l water is een onnodige vorm van water
gebruik en leidt tot een onevenredig grote hoeveelheid afvalwater. Scheiden bij de bron staat aan het
begin van een duurzame waterkringloop.

13

Functiecombinaties

De natuur is uitstekend in staat vervuild water schoon
te maken. Planten en bacteriën spelen een belangrijke rol. De moerassystemen die hiervoor nodig zijn
kunnen ook andere doelen dienen. Als voedingsplanten voor vlinders en insecten, als leefgebied voor
alligators en slangen of simpelweg net buiten het
park voor de productie van ruwvoer (rietscheuten en
wilgentenen). Een slimme inrichting en combinatie
van functies zal hier het toverwoord zijn.

6.4

Aanbevelingen

De mogelijkheden voor een duurzaam en C2C
ingericht park zijn legio. De hiervoor genoemde
voorbeelden maken dat duidelijk. Maar hoe zorg je

ervoor dat de juiste voorstellen worden ontwikkeld?
Dat ook andere maatschappelijke partijen zich verantwoordelijk gaan voelen? Dat het bedrijfseconomisch
risico niet geheel bij het park ligt? Dat bezoekers zich
mede verantwoordelijk gaan voelen en zo bijdragen
aan een C2C dierenpark? Op weg naar een C2C
dierenpark was voor de werkgroep de belangrijkste
vraag: Hoe organiseren we een brede maatschappelijke beweging die zich verantwoordelijk voelt voor
de doelen die we ons stellen?
Ons antwoord:
De waarden van Emmen! Of: de Emmer Values. De
Emmer Values zijn een begrip in duurzaam Nederland. Zij weerspiegelen de waarden die we na streven.
De Emmer Values betekenen dat:
• Geen fossiele energie is verbruikt
• CO2 in het productieproces is vastgelegd
• Alle onderdelen herbruikbaar zijn
• Geen (onbruikbare) afvalstoffen worden geproduceerd
• Menselijke waarden hoog worden gehouden
• Transport tot een minimum wordt beperkt
• Een eerlijke prijs wordt betaald
• Welzijn van het dier in gevangenschap voorop
staat.
Voldoen aan de Emmer Values betekent een keurmerk
van de eerste orde.
In al haar relaties zal het dierenpark streven naar
een zo hoog mogelijke invulling van de Emmer
Values. Leveranciers die hier aan voldoen krijgen de
voorkeur. In ruil mogen zij het kwaliteitskeur voeren.
Concurrentie zal ontstaan om steeds verder en steeds
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hoger bij de ultieme doelen te komen. Het nadenken
over de meest duurzame manier om de leeuwen te
voeren zal niet meer door het dierenpark gebeuren
maar door de leverancier van het vlees. Hij moet
immers bewijzen dat zijn vlees binnen alle mogelijkheden het meest duurzaam is geproduceerd.

de Emmer Values. Het zoeken naar steeds duurzamer
beheersmogelijkheden is onderdeel van het werk.
In jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt het
aantal ideeën getoetst en is mede basis voor verdere
doorgroei binnen het bedrijf.

Het hanteren van de Emmer Values heeft gevolgen
voor de relaties met bezoekers, leveranciers, bouwers
en medewerkers.
Een bezoeker is niet langer slechts een gast die
vermaakt moet worden maar is ook een partner. Hij
kan de dierentuin aanspreken op niet voldoen aan
de Emmer Values. Maar hij kan ook aangesproken
worden op ongewenst gedrag. Positieve kritiek en
goede ideeën worden beloond, bij zeer waardevolle
ideeën met een jaarkaart voor het volgende seizoen.
De bezoekers vormen mede de denktank voor een
steeds duurzamer park.
Leveranciers en bouwers veelal uit de omgeving
zijn professionals die niet slechts uit voeren of een
dienst verlenen maar zelf ook iets willen bereiken. Bij
voorkeur wordt een lange termijn vertrouwensrelatie
aangegaan. Schouder aan schouder worden oplossingen bedacht voor nieuwe en alledaagse problemen.
De Emmer Values worden nagestreefd binnen het
eigen bedrijf en bij de diensten aan het park.
Medewerkers zijn gastheren. De menselijke waarden
houden zij hoog, in het contact met de gast, met
elkaar en met de bedrijfsleiding. Ook hij kan de
dierentuin aanspreken en aangesproken worden op
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i n g e b e d i n omgeving (C 2 C e xte rn)
7.1

Kernpunten

De duurzaamheid van het dierenpark wordt sterk
bevorderd wanneer zij sterke relaties heeft met haar
omgeving en deze relaties zelf ook een duurzaam
karakter hebben.
Die relaties kunnen betrekking hebben op:
• Alle in- en uitgaande (stof)stromen (goederen,
afval, energie, water etc.)
• Handelsrelaties (leveranciers (ook van kennis en
diensten), afnemers, verwante bedrijven, etc.)
• Sociale banden (samenwerking met zorginstellingen, culturele instellingen, openbare publieksfuncties, etc.)
• Bezoekersstromen (transport, gedrag)
• Landschappelijke inbedding (herkenbaarheid,
inpassing. etc.)
Goede en sterke onderlinge relaties moeten er voor
zorgen dat het dierenpark geen vreemde eend in de
bijt wordt en zij moeten er voor zorgen dat de milieuwinst die bereikt wordt met een duurzaam ingericht
park niet teniet wordt gedaan met onduurzaam
gedrag buiten het park.

7.2

Doelen

Het dierenpark heeft een sterke educatieve functie. Zij
wil zich daarbij niet uitsluitend richten op de natuur
(de dieren) maar met name ook op de maatschappelijke thema’s die daar invloed op hebben. Klimaatverandering en duurzaamheid zijn daarbij belangrijk.
Goed voorbeeld doet goed volgen! Enerzijds gaat het

7

er om zelf het goede voorbeeld te geven, anderzijds
om aanvullend via educatie en communicatie het
gedachtegoed te verspreiden.
In de Charrette is opgeroepen de ambitie daarbij
hoog te leggen. Het dierenpark zou bij moeten
dragen aan een betere wereld. Een toegevoegde
waarde moeten hebben voor haar omgeving. Schoon
water moeten leveren aan haar omgeving, bijdragen
aan de afname van de CO2, een landschappelijke
meerwaarde moeten creëren, de lokale economie
moeten stimuleren én producenten moeten bewegen
meer duurzame producten te ontwikkelen. Zowaar
geen geringe opgave.

7.3

Mogelijke maatregelen

1

Sluiten kringlopen

Het in de omgeving van het park sluiten van stof- ,
water- en energie kringlopen die niet binnen het
park zelf kunnen worden gesloten. Dat betekent
dat de directe omgeving een bijdrage levert aan de
verwerking van afval (afval is voedsel) en feitelijk alle
producten levert die het dierenpark niet zelf binnen
haar grenzen kan produceren. Behalve dat daarmee
de stofstromen in een kringloop worden gebracht en
daarmee duurzaam worden gemaakt, leidt dit ook
tot intensieve handels- en samenwerkingsrelaties met
velerlei bedrijven en mogelijk ook sociale instellingen.
Een primaire keuze om alle kringlopen binnen een
straal van 5 km te sluiten leidt bovendien tot een
enorme beperking van het transport.
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2

Voorlichting

Het nadrukkelijk geven van informatie en educatie
over de maatregelen die het dierenpark neemt/heeft
genomen op het gebied van duurzaamheid en C2C.
Mede onder het mom van goed voorbeeld doet goed
volgen zou die voorlichting er vooral ook op gericht
moeten zijn hoe bezoekers zelf op een soortgelijke
manier in hun eigen omgeving maatregelen kunnen
treffen. Juist door zo’n multipliereffect draagt het
park ook daadwerkelijk bij aan die betere wereld.

3

Bezoekers invloed geven

Bezoekers het gevoel geven dat ze door hun bezoek
aan de dierentuin een bijdrage leveren aan een betere
wereld. Dat kan bijvoorbeeld door in het bedrijfsrestaurant aan de gasten te laten zien dat door dat eisen
zijn gesteld aan de cateraar deze ten opzichte van een
aantal jaren geleden een veel duurzamer assortiment
is gaan voeren. Het kan ook door bezoekers milieuvouchers te laten kopen die zij bij de verschillende
attracties kunnen achter laten. Met bij de ijsberen
verzamelde vouchers kunnen dan bijvoorbeeld
klimaatprojecten worden gestimuleerd.

4

Landschappelijke inbedding

Het creëren van natuurlijke overgangen tussen
enerzijds het park en de stad en anderzijds het park
en het Drentse eslandschap vinden wij belangrijk.
Natuurlijke overgangen zorgen ervoor dat het park
als het ware bij de stad Emmen hoort, de aanwezigheid van het park wordt als vanzelfsprekend ervaren.
Op de grens van park en stad kunnen nieuwe activiteiten ontstaan waar park en stad beiden voordeel bij
hebben.

5

Warmte uit de omgeving

Gebruik maken van de restwarmte die geproduceerd
wordt door Emmtec. Het park heeft waarschijnlijk
meer energie nodig dan zij zelf kan opwekken. Als
dan toch van de energie uit de omgeving gebruik
moet worden gemaakt dan lijkt de restwarmte van
Emmtec een logische en duurzame oplossing.

6

Multifunctioneel parkeerterrein

Als het merendeel van de bezoekers met de auto blijft
komen dan blijft ook een groot parkeerterrein nodig.
Multifunctioneel gebruik van de ruimte is één van de
pijlers van duurzaam ruimtegebruik. Waterberging,
energieopwekking of het creëren van groene ruimte
zouden kunnen worden gecombineerd. Voor de
waterberging kunnen onder het parkeerdek waterkelders worden aangelegd. Boven de parkeerplaats
kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook kan de
parkeerplaats volledig worden overkapt en voorzien
van een aantrekkelijke beplanting.

7

Invloed via leveranciers

Het park is een grootverbruiker en kan door haar
gedrag en de communicatie daarover invloed hebben
op haar maatschappelijke omgeving. Door gebruik
te maken van duurzaam geproduceerde lokale
producten worden leveranciers gedwongen dit soort
producten in hun assortiment op te nemen. Lokale
producten stimuleren bovendien de lokale economie
en dragen op die manier weer bij aan de inbedding van het park in de omgeving. “Made in China”
is “Out of Order” , behalve misschien als er een
Reuzenpanda kan worden verworven.
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8

Bezoekers vasthouden

Het nieuwe park is zo opgezet dat bezoekers er
meerdere dagen achtereen naartoe kunnen gaan
zonder hetzelfde te zien. Dat zou echter niet moeten
leiden tot meer autokilometers. Door samen met andere ondernemers
verblijfsarrangementen aan te bieden kunnen bezoekers tijdens een midweek of langweekend arrangement enkele malen het park en andere attracties/
evenementen bezoeken. Deze arrangementen kunnen
extra aantrekkelijk worden gemaakt door exclusieve aanbiedingen (een uilen excursie om 22.00 uur
‘s avonds of kinderen die tussen 8.00 en 10.00 met
de oppasser mee mogen). Nabij het park zouden
bijvoorbeeld een ecohotel of ecolodges kunnen
worden gebouwd.

9

Maatschappelijke functies

Het park zou een sociaal-maatschappelijke functie
moeten vervullen. Het zou een bijdrage kunnen
leveren aan de sociale werkvoorziening of zou kleine
vergaderruimten beschikbaar kunnen stellen voor
lokale non-profit organisaties.

10

Onderdeel kennisinfrastructuur

Noord Nederland zet sterk in op de kennisindustrie.
Het park kan daarbij een belangrijke speler worden
door samen met kennis- en onderwijsinstituten en
het bedrijfsleven allianties aangaan. Het park zou
ruimte kunnen bieden voor het toepassen van kennis.
Het park wordt als het ware een groot openluchtlaboratorium. Interessante samenwerkingspartijen zijn
bijvoorbeeld Hogeschool Drenthe, Wetsus, Universiteit Wageningen (dierwetenschappen etc.), NHL
Diermanagement, RUG, Hanze hogeschool, Kennis-

campus Emmen, Kenniscentra in Duitsland, Emmtec,
ECN (Energie Centrum Nederland).

11

Onderdeel lokaal netwerk

Het park kan ook samen met de kennisinstellingen,
lokale ondernemers, agrariërs en tuinders een netwerk
(of een gilde) duurzaam ondernemen oprichten. Een
dergelijk netwerk zal voortdurend impulsen geven
om de eigen duurzaamheid van het park te vergroten
maar leidt er ook toe dat duurzaam ondernemen
in de omgeving nadrukkelijk gestalte krijgt. Als
voorbeeld zou samen met lokale landbouwers kunnen
worden gezocht naar de meest duurzame vorm van
stalstrooisel, om dit vervolgens in de omgeving te
laten verbouwen. Bijvoorbeeld hennep verbouwen
dat verwerkt wordt tot kleding of knuffelbeesten
die in het park verkocht gaan worden, restproduct
gebruiken als stalstrooisel.

12

Beeldmerk Emmen

Het dierenpark wordt de plaats voor het lanceren van
nieuwe producten en nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid/C2C. Bedrijven in Emmen
willen zich verbinden aan het park. Denk je aan het
dierenpark, dan denk je aan Emmen én denk je aan
duurzaamheid. Emmen als duurzame stad, Emmen
als dierenstad.

13

Centrale plaats voor bedrijfsleven

Met het inrichten van een “Ondernemerskamer”
met uitzicht op het park en het bieden van aanvullende vergaderfaciliteiten wordt het park wordt een
ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven.
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14

Vasthouden bezoekers

De stad Emmen zou de bezoekers aan het park
moeten uitnodigen om de stad in te gaan, bijvoorbeeld door informatie te geven over wat er zoal te
doen is of waar nog een hapje kan worden gegeten
etc.

7.4

Aanbevelingen

Denk goed na over de koppeling en interactie tussen
het dierenpark en haar omgeving. Hier liggen kansen
die benut kunnen worden. Kansen voor de stad, maar
ook kansen voor de regio. Het dierenpark kan (city)
markteting-technisch de stad Emmen en de regio een
enorme impuls geven. Niet alleen op economisch
en ecologisch gebied, maar ook zeker op sociaal en
maatschappelijk gebied. De dierentuin verbinden
aan duurzaamheid en Cradle to Cradle is een mooi
manier om Emmen via de dierentuin als Cradle
to Cradle-stad te ontwikkelen. Maar het begrip
duurzaamheid kan op meerdere manieren dan alleen
via de dierentuin naar voren worden gebracht. De
Kenniscampus en het bedrijvenpark Emmtec zouden
zich hier goed voor lenen. De kennis en technieken
die hier worden ontwikkeld, zouden in het kader van
‘Emmen, kennisstad voor duurzaamheid’ uitgedragen
kunnen worden.

elkaar te verbinden is een goeddoordacht ontwerp
nodig voor dit schakelgebied. Het schakelgebied
zou als podium kunnen fungeren voor innovaties,
nieuwe duurzame technieken, maar ook voor lokale
producten. Een ‘kennis- en innovatiestrip’, als schakel
tussen dierenpark en stad. Bezoekers kunnen van
begin af aan duurzaamheid ‘beleven’. De conclusie is,
dat het schakelgebied grote aandacht vraagt, om de
meerwaarde van het dierenpark voor de stad tot een
succes te laten zijn. Zonder dierenpark geen Emmen,
maar zonder Emmen ook geen dierenpark. De link
met de voorzieningen in de stad (hotels, bioscopen,
restaurants, café’s) is van doorslaggevend belang om
de bezoekers langer dan één dag(deel) in de stad te
houden.

De ruimte tussen de stad en het dierenpark is een
belangrijke schakel: de schakel tussen het ‘paradepaardje’, de dierentuin, en de binnenstad. De binnenstad is nu als het ware met de rug naar de nieuwe
dierenparklocatie gekeerd. Om beide gebieden met
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aflopende es richting kanaal

zicht op de dierentuin vanaf de es

verbonden met Emmen
8.1

Koppeling aan het stadshart

Het ontwerp van de dierentuin is ontworpen vanuit
de bezoeker. De toekomstige bezoeker treedt bij
het passeren van de poort een andere wereld in, de
wereld van de wonderbaarlijke natuur. Deze natuur is
onderverdeeld in vier klimaatzones met elk een eigen
fauna en flora. Dit heeft geresulteerd in een perfect
ontworpen dierentuin.
De dierentuin op zichzelf is misschien een goed
ontworpen dierentuin, maar de relatie met de
omgeving kan beter. Deze dierentuin zou ook in
Florida of Nieuw Zeeland kunnen liggen. Hier
worden kansen gemist voor Emmen, het landschap en
voor de dierentuin zelf.
Door een sterke koppeling van de dierentuin aan
het stadshart van Emmen kunnen beiden van elkaar
profiteren. Door een sterk programma te combineren
met het theater, de dierentuin ontstaan onverwachte
kongies. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een
kenniscampus, een koppeling van gedegen, moderne
studiemogelijkheden met hoogwaardige, duurzame
bedrijven.

8.2

Kenmerk huidige landschap

De locatie voor de nieuwe dierentuin is de Noordbargeres. Deze es is opbollend en kent van oorsprong
een grote openheid. De hoogteverschillen zijn
indrukwekkend, namelijk 6 meter tussen het Oranjekanaal en de stad. De es is thans niet meer zo open als
in het verleden. Diverse ontwikkelingen hebben de
es minder ruimtelijk gemaakt. Zo zijn er enkele jaren

8

geleden meerdere bossen aangeplant tussen het dorp
Westeresch en de locatie. Ook is de eerste uitbreiding
gebouwd en dat heeft een behoorlijke impact op de
es.
De es wordt aan de westzijde begrensd door het
Oranjekanaal met prachtige beplantte dijken aan
weerszijden, twee rijen eiken met onderbeplanting
in de taluds. Aan de andere zijde van de es ligt het
stadshart van Emmen. Tussen het stadshart en de
locatie liggen de Hondsrugweg, een verzorgingshuis en vele parkeerterreinen. Aan de zuidzijde ligt
de Ermerweg. Dit is een oude uitvalsweg van Erm
naar Emmen die op een ontspannen wijze door het
landschap slingert. Vanaf de weg is de es nog steeds
ervaarbaar als een mooie open ruimte.

8.3

Enkele noties / aanbevelingen 		
aangaande het ruimtelijke 		
ontwerp:

1

De entree – op één plek of in een
strip

De entree ligt op de meest logische plek, nabij het
stadshart, nabij de doorsteek naar de oude locatie.
Dat is logisch omdat een deel van de nieuwe dierentuin al gerealiseerd is en samen opengesteld is met
de bestaande dierentuin. Hier is een brug gemaakt
over de Hondsrugweg, de Traverse. Het nadeel van
deze plek is, dat het de smalste plek is in de verste
uithoek van het terrein. Op deze plek wordt ook nog
een nieuw theater gebouwd. Dit maakt dat er veel
stromen bij elkaar komen en dat het ingewikkeld zal

51

51

zicht over de es op centrum Emmen

Oranjekanaal

de traverse

ven aan de westzijde van de locatie
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worden dit goed te ontwerpen.
Door de entreepartij niet te concentreren op één plek,
kunnen de diverse stromen beter begeleid worden.
Bijvoorbeeld door het uit te rekken als een strip,
ontstaat er meer ruimte om de verschillende werelden
te bereiken. Zo kan ook het theater een eigen plek
krijgen aan de strip.
De plek van de entree is goed. Hier is het mogelijk
een verbinding te leggen met het NS station, de
bestaande dierentuinlocatie, het stadshart en het
nieuwe plein. Deze “lifeline” genereert nieuwe kansen
voor het centrum van Emmen.

2

Routing – alles vanuit één punt of 		
vanuit een strip

De routing is vanuit het entree(ontmoetings)plein
vormgegeven. Vanaf dit plein gaat men een wereld
(klimaatzone) in en komt men er ook weer uit. Dat
maakt het punt extra druk. Door het ontmoetingsplein uit te rekken tot een strip wordt het mogelijk
meer ruimte te maken bij de entrees van de klimaatzones. Elke klimaatzone kan zijn eigen plek krijgen
aan deze strip. Daarbij is het de vraag of er ook
niet een groep bezoekers (denk aan backpackers
en abonnementhouders) die graag een shortcut zal
maken tussen de verschillende werelden.

3

Volgorde der werelden

In het huidige ontwerp liggen de werelden van zuid
naar noord als volgt: ijzige koude, hete droogte,
waterig nat en vochtige warmte. Energetisch is er
voordeel te behalen als de werelden van ijzige koude
en vochtige warmte dichtbij elkaar liggen. Dat kan
bereikt worden door ijzige koude en hete droogte

om te draaien. Dan komt het open savanne(woestijn)
landschap langs de Ermerweg te liggen en de IJzige
koude naast de vochtige warmte. In de uitwerking
kunnen de koudste onderdelen en de warmste onderdelen naast elkaar gepositioneerd worden.

4

Uiterlijk van de dierentuin
1– inpassing stedenbouwkundig

De dierentuin kent drie verschillende zijden, namelijk
de stadszijde, de ermerwegzijde en de eszijde.
In het huidige ontwerp zijn alle zijden op dezelfde
gesloten manier behandeld. Alleen de entree is anders
behandeld, alle andere zijden zijn onbestemd en
afgeplant.
De randen bieden een gigantisch kans! De rand met
de stad maakt het mogelijk om het stadshart van
Emmen echt en goed te vervlechten met de dierentuin. Laat beide werelden maar van elkaar profiteren. Dit sluit ook goed aan bij de plannen om de
Hondsrugweg gedeeltelijk onder de grond te leggen.
Hierover kan een parklandschap de verbinding
vormen tussen het stadshart en de dierentuin. Hierbij
zou ook het bestaande parkeerterrein integraal mee
ontworpen moeten worden, door bijvoorbeeld een
opgetild maaiveld met gebouwen aan de dierentuin. Dit biedt grote kansen voor een bijzonder
programma, een hotelkamer met uitzicht op de
savanne…. In een ruimtelijk ontwerp kan de inpassing van het bestaande verzorgingshuis integraal mee
ontworpen worden.
Een deel van de bezoekers van het dierenpark zal
langs de Ermerweg binnenkomen. Dit is een uitge-
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vochtige
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helofytenfilters

toekomstig
theater
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centrum van
Emmen

waterig nat
bestaand
gebouw
ijzige koude

hete droogte
gebouwen op
parkeren

lezen kans om iets van de dierentuin te laten zien.
Hier kan een opbollende es met monumentale esrand
het beeld zijn. Een schale droge akker die opbolt
geflankeerd door boomweides van eiken. Tussen de
eikenstammen door heeft de passant soms zicht op
exotische diersoorten.
Aan de eszijde kan gebruik gemaakt worden van de
ruimtelijkheid van het landschap. Door zichtlijnen
te formeren tot diep in het landschap wordt de
dierentuin visueel groter dan die is. Het landschap
van een es kan naadloos overgaan in het landschap
van de hete droogte. Dit maakt het ook mogelijk
om met de randen ruimtelijk meer te anticiperen op
de omgeving, bijvoorbeeld door het inpassen van
bestaande bosopstanden.

5

Uiterlijk van de dierentuin
2 - inpassing landschappelijk

De es is een opbollend landschap. Dit gegeven kan
inspireren tot een passende ontwerpbenadering. Door
de opbolling te overdrijven kan een prima inpassing
gerealiseerd worden. De opbollende grondlichamen
bepalen het beeld langs de wegen rondom. Deze
hoogteverschillen kunnen gebruikt worden om de
andere werelden optimaal in te bedden. Bijvoorbeeld
kan de ijzige koude extra koud gehouden worden
onder de grond, hier is energetisch voordeel te
behalen.

6

Watersysteem

In het huidige ontwerp staat een grote waterfabriek.
In de plannen voor het perceel grond aanpalend
aan de nieuwe locatie kan gezocht worden naar een

logische plek voor helofytenfilters. Het laagste punt
langs het kanaal zou een landschappelijk logische
locatie zijn. Helofytenfilters zijn een natuurlijke
manier om het water te zuiveren. Aangezien het
waterwingebied is, is het van groot belang het
uitspoelen van nutriënten en gebiedsvreemde stoffen
te voorkomen.

8.4

De schets

In de schets zijn de hiervoor genoemde uitgangspunten verwerkt tot één ontwerpschets. Dit is niet
bedoeld als blauwdruk, maar geeft op een ontworpen
manier weer wat de implicaties van de verschillende
noties kunnen zijn.
De schets gaat uit van een strip als entreepartij.
Deze heeft vorm gekregen als een eikenblad. Op
elke lob van het blad is de entree naar een wereld
gepositioneerd met een entreegebouw waarin diverse
commerciële functies gevestigd kunnen worden. De
strip begint bij de aanlanding van de Traverse en de
plek van het theater en eindigt in de parkeergarage
op de hoek van de Hondsrugweg en de Ermerweg.
Aan de strip zijn de diverse vervoersmodaliteiten van
de dierentuin gevestigd. De bootjes voor vochtige
warmte bijvoorbeeld zijn gesitueerd aan de strip.
Aan de andere zijde van de strip is het verzorgingshuis mee ontworpen. Het is net verbouwd of gaat
net verbouwen en zal voorlopig niet echt verbouwd
gaan worden. In het plan zijn twee wintertuinen
ontworpen die gebouwen en strip vervlechten. Ook
kan hier de kantoorfunctie van de dierentuin integraal
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meegenomen worden.
Langs de Hondsrugweg is het parkeren onder de
savanne geplaatst. Op het parkeren en dus in de
savanne staan gebouwen. Deze gebouwen staan op
poten en hebben zicht op de savanne. In het ontwerp
is het van essentieel belang dat de bezoeker van het
park niet steeds de gebouwen in het beeld heeft. De
gebouwen geven een enorme kans om extra functies
en mogelijkheden te benutten. Denk hierbij aan de
kenniscampus, bedrijvigheid, hotels en wonen.

tussen ijzige kou en hete droogte. Door de hoogteverschillen tussen deze werelden is het goed mogelijk om
beide te koppelen zonder dat een bezoeker dat in de
gaten heeft, alhoewel, het is misschien ook wel aardig
om in hete droogte een glimp op te kunnen vangen
van de ijzige koude.
In de verschillende hoofdstukken zijn reeds aanbevelingen gedaan op basis van de bevindingen van de
verschillende werkgroepen. We vatten de belangrijkste conclusies hier samen:

Langs de Ermerweg wordt een opbollende es het
uitzicht. De randen worden beplant met eiken die een
stevige esrand gaan vormen, zoals vroeger gebruikelijk. De eikenrand integreert alle randen met elkaar, de
rand langs de stad, langs de Ermerweg en de bebouwing langs de Ermerweg.
De overgang met de es is enigszins geopend. Zodat
vanuit de dierentuin er zicht is op de es en de hoogteverschillen richting kanaal. Dit is gedaan door de
dierenverblijven de draaien en de omzoming te
openen. Ook kan de dierentuin naar de randen toe
oplopen, waardoor zicht ontstaat over het landschap.
In de dierentuin zelf zijn twee werelden omgedraaid
en is niet ontworpen op de werelden zelf. Twee zaken
worden meegegeven:
De warmste watercirkel is ruimtelijk gekoppeld
aan de koudste cirkel. Dat maakt dat beide trekkers
achterin de wereld staan.
Indien mogelijk is het energetisch handig gebouwen
te koppelen. Dit is in de schets één keer gedaan,
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c o n c l u sies en aanbevelingen
Conclusies:

Aanbevelingen:

•

•

•

Het is goed mogelijk het nieuwe dierenpark
klimaatneutraal in te richten. Bovendien bevat
een klimaatneutraal dierenpark veel kansen. Maar
de maatregelen die buiten het park genomen
moeten worden zijn minstens zo belangrijk als de
maatregelen binnen het park
Vele Cradle to Cradle oplossingen liggen binnen
het bereik van het dierenpark. In de uitwerking
van het ruimtelijk ontwerp dienen deze oplossingen een prominente plaats te krijgen.

•
•

Het park biedt voldoende aanknopingspunten voor
een goede maatschappelijke inbedding binnen de
gemeente; het park voegt veel toe aan de omgeving,
de omgeving kan veel toevoegen aan het park.
•

•

•

De thema’s waar de meeste winst op te behalen
is zijn energie, CO2, water en het sluiten van
stofkringlopen.
Transport is een belangrijke energievrager.
Werk daarom de mogelijkheden voor duurzame
mobiliteit samen met de gemeente, de provincie
en het OV bureau verder uit en maak het concept
Openbaar Vervoer een onderdeel van de attractie.
Integreer het park met haar omgeving. Hier
kunnen kansen worden benut voor Emmen,
het landschap en voor de dierentuin zelf. Door
een sterke koppeling van de dierentuin aan het
stadshart van Emmen kunnen beiden van elkaar
profiteren. Door een sterk programma te combineren met het theater ontstaan onverwachte
kansen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een
kenniscampus, een koppeling van gedegen,
moderne studiemogelijkheden met hoogwaardige, duurzame bedrijven.

•

9

De ontwikkeling van het nieuwe dierenpark
biedt kansen voor het lokale/regionale bedrijfsleven. Betrek daarom marktpartijen in een vroeg
stadium bij de uitwerking van de plannen.
Betrek hierbij tevens nadrukkelijk de herontwikkeling van het centrum van Emmen.
Geef een vervolg aan de Charrette en werk de
ideeën die kunnen rekenen op de steunen van de
opdrachtgevers gedetailleerd uit. Een goede vorm
hiervoor is het oprichten van een “Gilde” waarin
toptalenten van de Stender Hogeschool, de
Rijksuniversiteit en andere relevante opleidingen
samen met “meesters”uit de markt, overheden en
het dierenpark gezamenlijk werken aan een plan
van aanpak.
Ontwikkel, samen met partners, de “Waarden
van Emmen” als een toonaangevend keurmerk.
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b i j l a g e 1 : f i nancieringsmogelijkheden
Inleiding
In de charrette lag de focus op klimaat neutraal en op
duurzaamheid. Thema’s die op zowel Europese als
nationale schaal actueel zijn en daarom ook vanuit
verschillende invalshoeken kunnen rekenen op
financiële ondersteuning. Subsidies horen daar ook
bij. In dit hoofdstuk willen wij een doorkijkje geven
in twee belangrijke subsidieprogramma’s. Wij willen
daarbij ook op hoofdlijnen en bij wijze van voorbeeld
aangeven welke kansen er liggen voor het dierenpark,
aansluitend op de thematiek uit de charrette. Duidelijk mag zijn dat het niet de bedoeling is om hier in
deze context een concreet overzicht te geven van alle
kansen. Daarvoor is het subsidielandschap (Europese,
nationale en regionale subsidies) te divers en ook te
afhankelijk van projectkeuzes en projectdefinities.
Wat we dus wel willen doen is twee belangrijke regionale programma’s kort toelichten. Het gaat daarbij
om de volgende subsidieprogramma’s:
• Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, uitgevoerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
• Koers Noord / Pieken in de Delta (uitgevoerd
door Ministerie van Economische Zaken en
SNN).

SUBSIDIE
PROGRAMMA
Looptijd
Budget

EFRO (op Noord–Nederland)
Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
2007 – 2013
€ 170 miljoen

Prioriteiten
Kennis en
Innovatie

Budget
€ 95
miljoen

Attractieve regio’s

€ 34
miljoen

Attractieve steden

€ 34
miljoen

Actielijnen
Versterking kennispositie en innovatie
Versterking MKB
Stimulering ondernemerschap
Versterking arbeidsmarktinfrastructuur
Aantrekkelijk landelijk gebied
Bereikbaarheid en
mobiliteit
Opwaardering
bedrijfslocaties
Opwaardering
stedelijke voorzieningen
Locaties kennisgeoriënteerde bedrijvigheid

Toelichting EFRO en Koers Noord
1. EFRO 2007 – 2013
De Europese Unie zet met haar regionaal beleid in op:
• versterking van concurrentievermogen;
• economische groei;
• innovatie en duurzame ontwikkeling.
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Dat heeft zich voor Noord Nederland vertaald in een
Operationeel Programma. Centrale doelstelling voor
het Operationeel Programma EFRO Noord Nederland is:
Transitie naar een kenniseconomie waarin de ontwikkeling en implementatie van innovatie en technologie
samengaan met een versterking van de ruimtelijke
kwaliteiten in stad en platteland.

2. Koers Noord 2007 – 2010
Ter versterking van de ruimtelijke economische structuur is voor Noord-Nederland het programma Koers
Noord opgesteld: het noordelijke programma van het
Pieken in de Delta programma dat het Ministerie van
Economische Zaken in zes regio’s heeft geïnitieerd.
Het programma richt zich op het versterken van de

SUBSIDIEPROGRAMMA
Looptijd
Budget

KOERS NOORD,
op weg naar pieken
2007 – 2010
€ 120 miljoen

Pieken /
speerpunten
energie
sensor- technologie
water
agribusiness
life science
toerisme

programmalijnen
regionale clustervorming
en profilering
toepassing van kennis/
technologie
aanwezigheid kenniswerkers
ontwikkeling productmarktcombinaties

aanwezige kracht, in plaats van op het wegwerken van
achterstanden. In Noord-Nederland zijn daarvoor
drie clusters van groot belang: water, energie en
sensortechnologie.
Doel van het Koers Noord programma is om concurrentiekracht van de regio te versterken via:
• Uitbouw van de pieken van nationaal belang,
energie, water en sensortechnologie;
• Transitie naar een meer kennisintensieve en
innovatief bedrijfsleven in belangrijke sectoren;
• Realiseren van een algehele transitie naar een
meer hoogwaardige kenniseconomie.

Kansen Dierenpark
Zowel vanuit de invalshoek “opwaarderen van stedelijke voorzieningen en verbeteren van infrastructuur”,
als de invalshoek “kennis en innovatie” kan aansluiting worden gezocht met bovenstaande programma’s.
Denk wat dat laatste betreft aan positionering van
de dierentuin als één grote proeftuin ! Proeftuin
voor innovatieprojecten rond de Noord Nederlandse
sleutelgebieden energie, water en sensortechnologie. Dierenpark Emmen, het park waar diverse
innovatieve energieprojecten worden ontwikkeld en
uitgevoerd: waar verbinding wordt gelegd met lokale
bedrijven, zoals Emmtec (benutting restwarmte),
waar de klimaatzones (koude zone en de warmte
zone) elkaar versterken en elkaar optimaal benutten.
Waar bijvoorbeeld ook dedicated toepassingen op het
gebied van sensortechnologie worden ontwikkeld en
aangeboden: in de informatievoorziening over klimaat
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en energie over flora en fauna, in de routing en
bewegwijzering in het dierenpark en in de omgeving.
Maar bijvoorbeeld ook in de echte ‘beleving’ van
de klimaatzones. Denk ook aan de dierentuin als
showcase of onderzoeksobject voor diverse waterprojecten (zuivering, energieopwekking etc). Om zo
maar eens een paar voorbeelden te noemen. Kennis
ontwikkelen, toepassen, circuleren en vermarkten.

•

Kennis en innovatie zijn sleutelbegrippen voor
zowel de dierentuin als de twee genoemde subsidieprogramma’s. Dus daar ligt al een duidelijke match.
Datzelfde geldt voor de gewenste samenwerking
tussen overheden, kennisinstellingen en onderwijs,
en bedrijfsleven. Tenslotte zijn thema’s als water,
energie en sensortechnologie uitstekend te verbinden
met een innovatieve dierentuin. Kortom: er ligt
een rechtstreekse uitnodiging en kans om regionale
programma’s te benutten bij de financiering van
onderdelen van het project. En: daar kan nu al mee
worden gestart!

•

•
•

•

•

Dierenpark Emmen als grote proeftuin voor
innovatie (demonstratieplek en lab )
Dierenpark als één groot kenniscentrum
Actieve allianties tussen Dierenpark en onderwijs- en kennisinstellingen (Wageningen Universiteit, Wetsus, Universiteit Twente, Alterra, AOC
Terra, Drenthe college, Stenden etc.)
Actieve allianties met lokaal en regionaal
bedrijfsleven
Diverse demonstratieprojecten in het Dierenpark
(en dus nieuwe publieksattracties) rond speerpunten energie / sensortechnologie / water.
Ontwikkeling dierenpark integraal met andere
ontwikkelingen in omgeving die het project en
het concept Dierenpark versterken: o.a. Centrumontwikkeling / Wild Life Park.
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b i j l a ge 2: lijst van aanwe zigen
Ko Henneman			
Wouter Schrik			
Wijnand Bouw			
Antonno Versteeg			
Nynke Jukema			
Rene Cornellise			
Rob Staal				
Roelof Roosien			
Diederik Visser			
Jan van Duinen			
Leonie Ringers			
Henk Hiddingh (deels) 		
Henk Leentjes			
Eric Olde				
Henk Doornbos			
Wim Mallon			
Piet Ottens			
Rudi Gengler			
Melinda Loonstra			
Gerrit Koller			
Gea Winter			
Erik Luijendijk			
Bjartur Swart			
Herman Roozen			
Margre de Vos			
Lyn Coleman			
Niels Schenk			
Klaas Jan Noorman			
Stefan Verhees			
Michiel Haas			
Jan Hendrik van Tuil			
Kim van Rosmalen			
Rene Donkerbroek			
Jan Koops				
Piet Hurkmans			
Herman Pieter Ubbens		
Ton Schoot Uiterkamp		
Henk Seinen			
Charlie Kock			
Cees van Straaten			
Rob Woudman			
Jean Frantzen			
Henry Legtenberg			
Geertje Enting			
Nico van der Moot			

Ability Alliance
Arcadis
Bosch Slabbers
Cartesius
Cartesius
CSS
Dierenpark Emmen
Dierenpark Emmen
Dierenpark Emmen
Dierenpark Emmen
Dierenpark Emmen
Dierenpark Emmen
Emmtec Services bv
Emmtec Services bv
Emmtec Services bv
Energy Valley
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Grontmij
Grontmij
Grontmij
Herman Roozen Tekst en Tekeningen
Kennis Campus Emmen
Kennis Campus Emmen
KNN
KNN
Nibe
Nibe
NOM
Philips Professional Lightning Nederland
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
RUG
RUG
Seinen Project Development
SenterNovem
SenterNovem
Teijin Aramid BV
TRIAM
Velt en Vecht
WMD
WMD
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