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afbeelding 1. Topografische ligging zonnepark 
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1. INTRODUCTIE
1.1. Opgave

TPSolar is voornemens een zonnepark te realiseren in het buitengebied ten noorden 
van Someren. Het zonnepark bestaat uit een veldopstelling van zonnepanelen 
met bijbehorende infrastructuur. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan 
de duurzaamheidsdoelstellingenvan gemeente Someren. Momenteel wordt het 
ontwikkelingsplan verder uitgewerkt. Onderdeel van de benodigde bescheiden vormt het 
landschappelijke inventarisatie en visie. 

LabelTIEN staat met uitgebreide kennis van actueel beleid en het landschap, waarin het 
zonnepark is gelegen, opdrachtgevers bij met een landschappelijke inpassing. Per definitie 
wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt advies gegeven, passend bij het 
landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. LabelTIEN varieert in 
het geven van aanwijzingen ten aanzien van de uitstraling van het zonnepark, tot ruimtelijke 
inpassing, ontwerp en beplantingsplan van een zonnepark. De kenmerken van het omliggende 
landschap vormt de inspiratie voor de visie en/of inpassing van een zonnepark. Hierbij 
gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies, rekening houdend met 
oorspronkelijke cultuurhistorische waarden.

1.2. Uitgangspunten

Dit plan bestaat uit een plankaart van het landschap. Er wordt duidelijk gemaakt waar 
en hoe investeringen in het landschap vorm krijgen en hoe de ruimtelijke kwaliteit wordt 
gewaarborgd na inpassing. Middels een korte onderbouwing op basis van een analyse van het 
landschap, het toetsen van beleid en het analyseren van de streekeigen kenmerken worden 
handvaten gepresenteerd die fungeren als leidraad voor een inpassingsplan. De visie zou 
moeten aansluiten op het beleid (Structuurvisie Ruimtelijke ordening en Verordening Ruimte 
-  Provincie Noord-Brabant,Landschapsontwikkelingsplan De Peel, Beeldkwaliteitsplan en 
Structuurvisie 2028, Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel van Aa – gemeente 
Someren) en de streekeigen kenmerken van het landschap.
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2.VIGEREND BELEID
2.1. Rijksbeleid

De minister van Infrastructuur en Ruimte heeft de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De visie stelt het 
(integrale) kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau in Nederland. In de nota staat dat de verstedelijkings- en 
landschapsbeleid wordt overgelaten aan gemeenten en provincies. 

2.2. Provinciaal beleid

Structuurvisie Ruimtelijke ordening 
De provincie Noord-Brabant legt in deze structuurvisie de hoofdlijnen 
van het provinciaal ruimtelijk beleid vast. De snelveranderende 
maatschappij zorgt ervoor dat de gestelde visie geen einddoel is, maar 
een richting biedt waar de provincie naar toe wil. 

Om de visie te bewerkstelligen, maakt Noord-Brabant onderscheid op 
4 hoofdopgaven: 
• Werken aan de Brabantse energietransitie;
• Werken aan een klimaatproof Brabant;
• Werken aan de slimme netwerkstad; (n.v.t.)
• Werken aan een concurrerende, duurzame economie. 

De 4 hoofdopgaven hebben een grote ruimtelijke impact. Meerwaarde 
creatie en meervoudig slim ruimtegebruik is noodzakelijk. 

Werken aan de Brabantse energietransitie
Doel 2050: Duurzame energie, grotendeels afkomstig uit Noord-
Brabant.
Doel 2030: Tenminste 50% reductie van broeikasgassen van uitlaat ten 
opzichte van 1990 en tenminste 50% duurzame energie. 

Wat wil de provincie: 
• Het opstellen van een heldere koers samen met de regio;
• Noord-Brabant sluit aan bij de Nationale energieagenda;
• De opgave wordt in beginsel niet op de omgeving afgewenteld;
• Het verbinden van de energieopgave met zoveel mogelijk andere maatschappelijke doelen;
• Het uitgaan van meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik;
• Onder voorwaarden energieopwekking in NNB mogelijk maken;
• Rekening houden met de ondergrond. 

Werken aan een klimaatproof Brabant
Doel 2050: Brabant is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. 
Doel 2030: Brabant handelt al sinds 2020 klimaatbestendig en waterrobuust; in 2030 zijn de eerste grote 
gebiedsopgaven daartoe al gerealiseerd. 

Wat wil de provincie:
• Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting;
• Herontwikkeling van het beeklandschap; 
• Ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van nieuwe teelten en teeltsystemen;
• Het werken aan een robuust aantrekkelijk rivierlandschap bij Maas en Merwede. 

Werken aan een concurrerende, duurzame energie
Doel 2050: Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. Producten, materialen en grondstoffen worden op alle 
onderdelen van de Brabantse economie in verregaande mate hergebruikt. Het streven naar waardecreatie voor mens, 
natuur en economie gaan hand in hand. 
Doel 2030: Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. De provincie werkt aan een circulaire economie door 
duurzamer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en natuurlijke bronnen. 

Wat wil de provincie: 
• Innovatie voor een circulariecirculaire economie;
• Digitalisering; 
• Aantrekkelijk vestigingsklimaat;
• Agrofood;
• Oog voor sociale impact;
• Goede voorbeeld. 
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Verordening Ruimte 
In deze verordening vertaalt de provincie de kaderstellende 
elementen uit het provinciaal beleid naar regels die van toepassing 
zijn op (gemeentelijk) bestemmingsplannen. 

Nieuwe ontwikkelingen bieden een kans voor behoud en 
ontwikkeling van het landschap. De hoofdregel is dat de 
ontwikkelruimte dient bij te dragen aan het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit. Het ontwikkelen van het landschap reikt 
verder dan vasthouden aan wat er is, ontwikkelen van het 
landschap gaat dan ook om het toevoegen van nieuwe kwaliteiten. 
De zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteiten bepaalt dat: 
• Er zorgvuldig wordt omgegaan met het ruimtegebruik;
• Er rekening wordt gehouden met de omgeving;
• De ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de provincie dat de 
initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het 
landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te 
beperken. Concreet betekent dit dat passende functies zich 
kunnen ontwikkelen als er ook een prestatie voor het landschap 
tegenover staat. Daardoor wordt aantasting van de basiskwaliteit 
en verlies van ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden voorkomen. Ontwikkelingen die passen bij de aard, 
schaal en functie van het landelijk gebied zijn mogelijk. In principe 
gaat de provincie uit van de realisering van een fysieke prestatie 
op de projectlocatie en/of directe projectomgeving. Indien dat 
niet mogelijk is, is de vorming van gemeentelijk of regionaal 
landschapsfonds een optie. 

Het is aan de gemeenten om invulling te geven aan 
ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau. Als uitgangspunt zijn de 
gebiedspaspoorten. Hierin geeft de provincie aan wat zij van belang 
vindt voor de kwaliteit van een gebied of landschapstype. 

Het plangebied ligt in het gebiedspaspoort: ‘De Peelrand’ 
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De Peelrand is een overwegend oud en gevarieerd zandlandschap met een kralensnoer van 
agrarische nederzettingen, akkercomplexen, weilanden en bossen. Tussen de dorpen liggen 
vaak oude bebouwingslinten, van waaruit het gebied is ontgonnen.

De ambitie: 
1. Versterken kleinschalig en afwisselend karakter van het landschap van de Peelrand. Dit 

kan door:

2. De cultuurhistorische waarden van de Peelrand in hun samenhang verder ontwikkelen, 
beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten;

3. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief;
4. Aandacht voor behoud en herstel van het voor Brabant unieke verschijnsel wijst en de 

zichtbaarheid daarvan in het landschap. Dit kan door bij ontwikkelingen en bij inrichting- 
en beheersmaatregelen in de Peelrand, de Peel en de Maashorst rekening te houden met 
het verschijnsel wijst;.

5. Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te 
behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende 
plant- en diersoorten van halfopen landschap met bomenlanen (zoals de geelgors, de 

• Ontwikkeling van het provinciale landschap gericht op versterking van natuur- en 
landschapswaarden in samenhang met de ontwikkeling van nieuwe economische 
dragers, een betere recreatieve toegankelijkheid en verbinding met omliggende 
natuurgebieden;

• Ruimte te geven aan verbreding van de landbouw, recreatie, landgoedontwikkeling 
en andere vormen van wonen binnen de oude zandontginningen en met name in 
agrarische bebouwingslinten in combinatie met investeringen in het kleinschalige 
karakter van het landschap;

• Ruimte te geven aan ontwikkeling van intensieve vormen van landbouw (boomteelt, 
intensieve veehouderij) en het verbeteren van de agrarische structuur in combinatie 
met investeringen in het kleinschalige karakter van het landschap;

• Het versterken van de recreatieve verbindingen tussen de bosgebieden en de 
omliggende kernen; 

• Het patroon van oostwest lopende stroomgeulen en waterlopen tegenover noord-
zuid lopende wegen en linten als basis te nemen bij ontwikkelingen, met zorg 
voor groene overgangen tussen stad en land, in kernrandzones en agrarische 
bebouwingslinten;

• In het oostelijk deel van de Peelrand het kleinschalige karakter van de kernen en 
linten als uitgangspunt te nemen bij nieuwe ontwikkelingen;.

• Herstel van de natuurlijke processen in bovenloop en brongebied van het 
beeksysteem van de Aa.

akkerleeuwenbek en de knoflookpad), het kleinschalig besloten landschap (zoals de 
nachtegaal en de das) en sloten en vaarten (kroeskarper) goede indicatoren zijn. 

2.3. Gemeentelijk beleid

Landschapsontwikkelingsplan 
Het landschap is de leefomgeving van mensen. Het is een afspiegeling van de wijze waarop 
de samenleving zijn natuurlijke milieu gebruikt en vormgeeft. Het plangebied ligt in het oude 
kampenlandschap. 

afbeelding 3. Analyse landschapstypen - plangebied:rood (indicatief weergegeven)
bron: LOP - gemeente Someren
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De ontwikkelingsrichting
In het kampenlandschap wordt de kleinschaligheid versterkt 
door het instandhouden en versterken van het
groene casco (houtwallen en singels). Tussen de houtwallen 
zijn allerlei ontwikkelingen mogelijk, van diverse vormen van 
landbouw tot minicamping of een landgoed. Deze gebieden 
zijn relatief hoog gelegen waardoor infiltratie van water aan 
de randen goed toepasbaar is.  

Maatregelen
Het stimuleren van aanleg van landschapselementen zoals 
laanbeplanting, houtwallen, singels en erfbeplanting. 
Door de werking van de houtwallen en singels ontstaat 
er een 'coulissenlandschap' met kamers van ca. 100x100. 
Mogelijkheden bestaan om het recreatief netwerk verder uit 
te werken. 

Beeldkwaliteitsplan buitengebied 
De gemeente Someren wil met het beeldkwaliteitsplan voor 
haar buitengebied de dynamiek en de landschappelijke 
kwaliteit van het buitengebied op een positieve wijze 
met elkaar verbinden zodat veranderingsprocessen in het 
landelijk gebied op een liefst eenvoudige en bijna natuurlijke 
wijze bijdragen aan een duurzame ruimtelijke kwaliteit en 
diversiteit. 

Het landschap in Someren wordt onderverdeeld in 5 
landschapstypen. Het plangebied ligt binnen een tweetal 
landschapstypes: 
• Kampenlandschap;
• Beekdallandschap/broekgebieden. 

Kampenlandschap 
Het van oorsprong onregelmatige, kleinschalige en halfopen 
kampenlandschap heeft veel landschappelijke
structuurelementen (zoals houtwallen, hagen, boomsingels, 
onregelmatige bosjes en beplanting op de erfgrenzen) 
verloren. Te grootschalige bebouwde ontwikkelingen afbeelding 4. Uitsnede gebiedsindeling landschap - plangebied:rood 

bron: Beeldkwaliteitsplan - gemeente Someren
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passen echter niet in dit kleinschalige gebied. Door meer 
groenaanplant in het kampenlandschap kunnen ook de 
akkerzones als open gebieden beter herkenbaar zijn.
Deze oude akkers horen vrij van bebouwing en groen te 
blijven. Rond om de akker heen kan wel bebouwing met 
een groene inpassing voorkomen. Deze hoort niet te 
grootschalig te zijn. Belangrijk voor het kampenlandschap is 
ook het behoud van de nog aanwezige steilrandjes tussen 
akkerpercelen.

Richtlijnen structuur van het landschap:
• Waardeer en bescherm de cultuurhistorisch en 

landschappelijk waardevolle oude akkergebieden;
• Behoud de nog aanwezige steilrandjes in de 

akkergebieden en ploeg er niet overheen;
• Behoud en versterk de lanen en singels langs wegen;
• Versterking van de kleinschaligheid van het landschap 

door het verbinden van bestaande groenstructuren 
met nieuwe van landschappelijke elementen als 
kleinschalige bosjes, houtwallen, boomgaarden (fruit / 
eiken), lagere heggen, solitaire bomen;

• Behoud en herstel oude werk- en kerkenpaden met 
extensief onderhouden, kruiden- en bloemrijke 
bermen.

Richtlijnen inrichting van het landschap:
• Versterk de kleinschaligheid door landschappelijke 

elementen op erf- en perceelsgrenzen (houtwallen, 
singels, kruidenberm) te planten en sluit hierbij aan 
op al bestaande groenstructuren. Dat verrijkt het 
landschap;

• Inpassen van de achterkanten van de bedrijven met 
kleine bosjes of boomgroepen (gebruikmaken van 
“overhoeken”);

• Zijkanten begeleiden met boomgaarden, houtwallen of 
vrij groeiende hagen;

• Inrichting van kleinschalige biotopen (solitaire bomen, 
inheemse bessenstruiken en (wilde) fruitbomen afbeelding 5. Uitsnede streefbeeld kampenlandschap 

bron: Beeldkwaliteitsplan - gemeente Someren
afbeelding 6. Uitsnede streefbeeld beekdallandschap/broekgebieden
bron: Beeldkwaliteitsplan - gemeente Someren
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voor bijen en vogels, natuurvriendelijke oevers langs sloten, bloem- en kruidenrijke 
perceelsranden door extensief beheer).

Beekdallandschap/Broekgebieden
Beekherstel, plaatselijke hermeandering, behoud van bestaande beekbegeleidende 
bosstructuren en aanleg van beekbegeleidende groenstructuren zoals elzensingeltjes haaks 
op de beek, natuurvriendelijke oevers en solitaire bomen of boomgroepen langs de beek 
om de waterloop in het landschap te kenmerken zijn gewenste verbeteringen voor het 
beekdallandschap. Ook het verschralen en vernatten van graslanden met extensief beheer is 
wenselijk in dit landschapsdeel.

Richtlijnen structuur van het landschap:
• Bescherm en respecteer de natte natuurparels en hun attentiegebied;
• Houd beekdalen zo veel mogelijk vrij van bebouwing;
• Herstel rechtgetrokken beken met plaatselijke hermeandering en inrichting van 

natuurvriendelijke oevers;
• Plaatselijk kunnen graslanden extensief beheerd worden (minder waterafvoer en geen 

bemesting);
• Inrichten van ecologische verbindingzones (de Kleine Aa, Vliet- en Goorloop);
• Beekbegeleidende beplanting middels solitaire bomen of kleine boomgroepen in de 

lengte van de beek, bosstroken en boomsingels van elzen of (knot)wilgen haaks op de 
beek zorgen voor een herkenbaar landschap.

Richtlijnen inrichting van het landschap:
• Behoud en versterk de lanenstructuur;
• Inrichting van kleinschalige biotopen (bospercelen, poeltjes, natuurvriendelijke oevers 

langs sloten, natuurvriendelijke inrichting van regenwater retentievijvers, bloem- en 
kruidenrijke perceelsranden door extensief beheer).

Structuurvisie 2028 (april 2013)
De gemeente Someren is een gemeente waarin veel ruimtelijke ontwikkelingen gaande 
zijn en/of gaan voordoen. De druk op de ruimte en de wens om de bestaande ruimtelijke 
kwaliteiten te behouden en daar waar het kan te versterken, vraagt om een samenhangende 
visie op ruimtelijke ontwikkelingen. 

Landschap
Gebaseerd op de indeling uit het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied komen in 
Someren vijf verschillende landschapstypen voor: heidegebieden met vennen als enclaves in 
bossen, het beekdallandschap/ broekgebieden, het kampenlandschap met akkercomplexen, 
de oudere heideontginningen en de jongere ontginningen.

De akkercomplexen zijn een onderdeel van het kampenlandschap. Deze oude akkers 
horen vrij van bebouwing en groen te blijven. Door meer groenaanplant is het mogelijk 
om de akkerzones als open gebied beter herkenbaar in het landschap te laten liggen. 
De gewenste verbeteringen in een beekdallandschap ligt met name bij het beekherstel 
en beekbegeleidende groenstructuren, natuurvriendelijke oevers en solitaire bomen of 
boomgroepen langs de beek. Het verschralen en vernatten van graslanden met extensief 
beheer is wenselijk. 

Cultuurhistorie
Het verantwoord omgaan met cultuurhistorie heeft een positieve invloed op de toeristisch-
recreatieve aantrekkingskracht en daarmee de lokale economie van de gemeente. Dit maakt 
dat de gemeente Someren in principe inzet op het beschermen en indien mogelijk versterken 
van cultuurhistorische elementen en/of ensembles. 

Duurzaamheid 
De gemeente Someren voert een klimaatbeleid. Tendens vanuit het buitenland zijn gronden 
vol zonnecollectoren. Dergelijke initiatieven worden niet passend geacht in de Somerense 
landschapstypen. Belemmeringen om zonnecollectoren op daken te bevestigen zijn er niet. 
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Beleid zonneparken in het buitengebied 2017
Duurzaamheid is in dit beleid een belangrijk speerpunt. Uit recente studies is gebleken dat 
er alléén door het gebruik van of windenergie, of zonne-energie of energieopwekking uit 
biomassa niet voldaan kan worden aan de klimaatdoelstellingen. Alle vormen van duurzame 
energieopwekking moeten dan ook worden overwogen om de doelstellingen te behalen. Dit 
beleidsdocument richt zich specifiek op de mogelijkheden voor het realiseren van zelfstandige 
opstellingen voor zonne-energie buiten het zoekgebied voor verstedelijking.
Uit de uitgevoerde studies blijkt echter dat alleen het plaatsen van zonnepanelen op daken 
niet voldoende is om aan de toenemende energiebehoefte te voorzien. Het realiseren van 
grondgebonden zonneparken is één van de mogelijkheden om nader invulling te geven in de 
toegenomen energiebehoefte en het op een duurzame manier voorzien in een oplossing.
Zonneparken hebben echter invloed op de beleving van het landschap. Ondanks dit 
belangrijke neveneffect, vindt de gemeente Someren het aanvaardbaar om op een deel van de 
beschikbare grond in het buitengebied het ontwikkelen van zonneparken toe te staan. 

De overwegingen om het ontwikkelen van zonneparken toe te staan zijn:
• Er is een urgentie om versneld de achterstand in de energietransitie ten opzichte van 

andere Europese landen in te halen;
• De gemeente Someren neemt verantwoordelijkheid in het behalen van de 

klimaatdoelstellingen die van hogerhand zijn afgesproken en daarnaast in het behalen van 
de eigen ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn;

• Er is een relatief gering ruimtebeslag nodig in verhouding tot de oppervlakte van de 
gemeente om toch substantiële stappen te kunnen zetten;

• De impact van een zonnepark op de omgeving is geringer dan bij een windpark, omdat de 
stellages een stuk lager zijn en er met een goede locatiekeuze en inpassing de invloed op 
de omgeving nog meer beperkt kan worden;

• Het opwekken van duurzame energie draagt bij aan het duurzame imago van de 
gemeente Someren;

• Een zonnepark heeft een omkeerbaar en flexibel karakter, doordat de grond na 25 jaar 
weer moet worden teruggebracht in (minimaal) de oorspronkelijke staat, maar waar 
mogelijk met verbeteringen.

De ruimtelijke uitstraling van zonneparken is een heel belangrijk aandachtspunt. Er moet 
daarom gezocht worden naar een balans in de welbekende ‘driehoek’ People-Planet-
Profit. Het spreekt voor zich dat het vanuit economisch oogpunt wenselijk is om zoveel 
mogelijk zonnepanelen te plaatsen, omdat daarmee een zo hoog mogelijk rendement 
wordt gegenereerd (‘profit’). Dit draagt echter niet bij aan de ruimtelijke kwaliteit (planet), 
de uitstraling en de belevingswaarde van het buitengebied voor inwoners en recreanten 

(people). De uitstraling van de zonneparken moet voor bewoners en gebruikers van het 
buitengebied op een zodanige manier worden vormgegeven dat er nog steeds sprake is van 
een aantrekkelijk gebied, waar mensen plezierig kunnen leven, hun bedrijf uitvoeren en 
recreëren. Dit geldt uiteraard ook voor de flora en fauna die hun natuurlijke leefomgeving 
hebben in het buitengebied. Mogelijk zijn er effecten op de flora en fauna, maar deze moeten 
zoveel mogelijk worden beperkt en er moet naar kansen worden gezocht om de vormgeving 
van een zonnepark op een zodanige manier te doen dat er profijt ontstaat voor planten- en 
diersoorten.

Er moet sprake zijn van meervoudig ruimtegebruik. Dat is voor de provincie ook een belangrijk 
speerpunt. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om dit vorm te geven. Waar 
mogelijk kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden gecombineerd met het oplossen van 
bijvoorbeeld waterproblematiek. Ook kan gedacht worden aan het laten grazen van schapen 
onder de zonnepanelen, het creëren van natuur of recreatieve routes.

Voor zonneparken die groter zijn dan 5.000 m2 moet een bijdrage worden geleverd aan 
maatschappelijke doelen. Dit is ook een eis die de Verordening ruimte stelt. Hierbij kan 
gedacht worden aan het betrekken van een lokale energiecoöperatie, die de revenuen van een 
zonnepark aanwendt ten behoeve van haar leden die in Someren wonen.

Wat verder nog een optie zou kunnen zijn, is om de gebruiker in het buitengebied juist meer 
te betrekken bij manieren om duurzame energie op te wekken. Het zou bijvoorbeeld een 
optie kunnen zijn om een ‘ommetje’ of ander soort van recreatieve (fiets- of wandel)route te 
bedenken die langs voorzieningen als een zonnepark of windmolenpark leidt.

Landschappelijke inpassing
De gemeente Someren heeft een nadere afweging opgenomen voor een aantal 
landschapstypen. Grondgebonden zonneparken zijn niet passend bij het beekdallandschap en 
de heide-, bos- en natuurgebieden. Mogelijkheden voor een grondgebonden zonnepark zijn 
dan passend binnen de jonge- en oude heideontginningen en het kampenlandschap. 
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Een zonnepark heeft invloed op de omgeving. De zichtbaarheid van het zonnepark 
bepaalt de mate van beïnvloeding. In het beeldkwaliteitsplan Buitengebied zijn meerdere 
landschapstypen onderscheiden. Deze landschapstypen hebben ieder hun eigen kenmerken 
en dynamiek, waarbinnen een zonnepark zal moeten worden ingepast. Daarnaast zijn er 
meerdere ontwerpprincipes opgesteld:
• Zonnepanelen mogen een maximale hoogte hebben van 1,80 m (incl. constructie);
• Voorkom zicht op de achterkant van de zonnepanelen;
• Minimaal 10% van de oppervlakte van het perceel dient landschappelijk ingepast worden. 

Kenmerken kampenlandschap
Het van oorsprong kleinschalige en onregelmatig verkavelde kampenlandschap heeft veel
landschappelijke structuurelementen verloren. Denk daarbij aan houtwallen, hagen, singels en
onregelmatige bosjes. Het landschap heeft door het verdwijnen van deze elementen een meer 
open karakter gekregen. 

Randvoorwaarden
• De omvang van de zonnevelden wordt bepaald door het verkavelingspatroon en de 

mogelijkheden voor het behoud en de versterking van het landschap.
• Grote kavels zijn niet bij voorbaat uitgesloten, mits er goede mogelijkheden zijn voor 

landschappelijke inpassing. Het benadrukken van structuurlijnen in het landschap is 
hierbij van belang.

Het plangebied ligt voor een klein deel in het beekdallandschap/broekgebieden. De gemeente 
acht het niet wenselijk om een grondgebonden zonnepark binnen deze zone toe te staan. 
Hiervoor heeft de gemeente dan ook geen nadere ontwerprichtlijnen opgesteld. 
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Historie
Het landschap is zeer dynamisch door de vele (ruimtelijke) ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden. Deze aanpassing 
hangt samen met de veranderende betekenis die aan het landschap wordt toegekend. Werd tot in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog het landschap met name als agrarisch productiegebied gezien, nu wordt het landschap in toenemende mate 
beschouwd als uitloopgebied voor de stedeling, als cultuurhistorisch erfgoed, leefgebied voor flora en fauna. 

Tot op heden leggen grootschalige ontwikkelingen zoals nieuwe industrieterreinen en woonwijken hun claim op het landschap. 
Ook door ruilverkaveling neemt de verscheidenheid in maatvoering van het landschap af. 

De vele ruimtelijke ontwikkelingen hebben bijgedragen dat de huidige structuur ingrijpend is gewijzigd. De functie, het 
agrarisch landgebruik, is daarentegen nauwelijks aan invloed onderhevig geweest. De aanwezige groen- en wegenstructuren 
zijn in de jaren '70 grotendeels verloren gegaan. Onderstaande afbeeldingen geven in tijd de ruimtelijke ontwikkelingen neer. 

3.VISIE
3.1. Identiteit van het verleden

Het plangebied ligt in een zogenaamd oude kampenlandschap. 
Het van oorsprong onregelmatige, kleinschalige en halfopen 
kampenlandschap kent veel landschappelijke
structuurelementen (zoals houtwallen, hagen, boomsingels, 
onregelmatige bosjes en beplanting op de erfgrenzen). Het 
is ongeveer 150 jaar geleden dat het gebied uit een mozaiek 
van oude cultuurlandschappen met kampen en beekdalen zijn 
ontgonnen. De landbouwpercelen vormen de open vlakken in 
het landschap. 

Belangrijkste ruimtelijke kenmerken:

- Het plangebied behoort tot het oude kampenlandschap;

- Na ruilverkaveling is een regelmatige rechtlijnig 

 verkavelingspatroon ontstaan; 

-  Functie van het plangebied nauwelijks 

 onderhevig geweest aan ruimtelijke ontwikkelingen;

- Oorspronkelijke groenstructuren grotendeels verdwenen.  
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afbeelding 7. Plangebied en omgeving rond 1900

afbeelding 8. Plangebied en omgeving rond 1970

afbeelding 9. Plangebied en omgeving anno nu
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3.2. Landschappelijke opbouw

Landschapstype
In het gebied is het karakter van het oude kampenlandschap 
nog herkenbaar, ondanks dat er in het gebied ook veel 
verloren is gegaan. Veel kleine akkers waren samengevoegd, 
van houtwallen zijn slechts nog slechts enkele restanten 
over.  De kenmerkende steilrandjes zijn restanten van over, 
waaronder een steilrand binnen het plangebied. 

De kenmerken van het beekdallandschap/broekgebieden zijn 
niet of nauwelijks terug te vinden op perceelniveau. 

afbeelding 9.  Landschapstype afbeelding 10. Zichtbaarheid afbeelding 11. AHN

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van het zonnepark wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de ligging van de openbare weg.
Over het algemeen geldt dat het gehele plangebied zichtbaar 
is vanaf de openbare wegen.  De aanwezige restanten van 
houtwallen en singels beperken enigzins het beeld op het 
plangebied.  

De bebouwing staat met name aan de Lieropsedijk en 
Slievenstraat. Zichtbaarheid wordt deels beperkt door een 
groene omkadering van het perceel, anderzijds zijn met name 
de achterzijden van boerenbedrijven georienteerd richting 
het plangebied. 

Een recreatief wandelpad (Vlerkenroute) loopt ten noorden 
en oosten van het plangebied. 

AHN
Het plangebied loopt ten oosten af richting het gemiddelde 
peil van 22.65 m NAP. Dit komt overeen met het beeld van het 
beekdallandschap/broekgebieden. Deze gebieden liggen lager 
in het landschap. 
De aanwezige steilrand is niet als zodanig op te merken. 

Kleine Aa
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3.3. Visie

In het voorgaande hoofdstuk zijn de randvoorwaarden vanuit het overheidsbeleid in 
beeld gebracht. Vanuit de analyse en ontstaansgeschiedenis van het plangebied worden 
de gebiedswensen weergegeven. Het beleidskader en de gebiedswensen samen leveren 
een ambitierichting voor het plangebied. In de visie worden deze elementen verbeeld en 
verwoord. 

De ambitie is verwerkt in een set van aanbevelingen voor de ontwikkelingsvisie. 

Algemeen:
• Draag bij aan een goede overgang naar het omliggende landschap;
• Het zonnepark dient bij voorkeur uitgevoerd moeten worden als een aaneengesloten 

ontwikkeling. Hierdoor blijft het herkenbaar als een grootschalig project voor duurzame 
energie. Meerdere kleine veldjes zou de uitstraling van wildgroei en verrommeling van het 
gebied met zich meebrengen. 

Bestaande waarden:
• Behoud en versterk bestaande karakteristieken/kwaliteiten van de oude 

kampenlandschap;
• Versterk kwaliteiten die bijdragen aan de (bio)diversiteit;
• Behoud van de overheersende verkavelingsrichting, de hoogteverschillen/lijnen;
• Integreer bestaande natuurwaarden in het plan met gebiedseigen natuurdoeltypen;
• Behoud de iconen in en rondom het plangebied;
• Bestaande maaiveldhoogtes blijven gerespecteerd;
• Behoud van het functionerende watersysteem. 

Ontwikkel het landschap:

Inrichtingselementen
• Ten aanzien van de inrichtingselementen, hekwerken en infrastructuren is het 

kleurgebruik ingetogen en sober, materiaalgebruik is afgestemd op, maar altijd 
ondergeschikt aan de omgeving;

• Hekwerk en poorten dienen zoveel mogelijk vrij te blijven van borden; 
• Onderzoek of er mogelijkheden bestaan om (deels) geen hekwerk te plaatsen en de 

functie overgenomen kan worden door aanwezige landschappelijke elementen;
• Hoogte van de panelen, incl. constructie, mag niet hoger zijn dan 1,80 meter.  

Landschap
• Versterken en eventueel aanvullen van bestaande karakteristieken/kwaliteiten van het 

oude kampenlandschap;
• De aanwezige landschappelijke (kenmerkende) elementen is het uitgangspunt voor de 

inrichting; 
• Pas gebiedseigen (erf)beplanting toe passend bij het landschap, de kernkwaliteit 

respecteren; 
• Onderzoek de mogelijkheid om de kavelgrensbeplanting te bevorderen; 
• Ontwikkel nieuwe natuurwaarden met gebiedseigen natuurdoeltypen, het habitat al dan 

niet vergroten van de gebiedseigen natuurdoeltypen. Uitgangspunt vormt de quickscan 
flora en fauna;

• Onderzoek of kansen bestaat tot lokale natuurontwikkeling ten oosten in het plangebied  
waar een grondgebonden zonnepark niet wenselijk is.;

• Randen van het park en tussen de panelen inzaaien met een lokaal passende 
bloemzadenmengsel, akkermengsel; 

• Onderzoek of een combinatie van functies mogelijk is. Te denken valt aan agrarische en/of 
recreatieve functies. Creëer mogelijkheden voor combinatiegebruik/dubbele functie.  
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Schaal van het landschap
Uitgangspunt bij de inpassing van het grondgebonden zonnepark is dat het bestaande 
(omliggende) landschap wordt gerespecteerd. Dit houdt in dat de bestaande kwalitatieve 
structuren zoveel mogelijk wordt behouden al dan niet versterkt, zodat de maat van het 
landschap beleefbaar blijft. Een ander voordeel is dat het gebied in de toekomst weer 
makkelijk kan worden teruggegeven aan de landbouw. 

Het zonnepark ligt in een kampenlandschap. Omzoomde percelen is een kwaliteit van dit 
landschapstype. Daar moet de ontwikkeling van het zonnepark bij aansluiten.

Schaal van de omgeving
Begrenzing
De begrenzing van de panelenvelden komt voort uit een aantal randvoorwaarden. Zo wordt 
als gevolg van schaduwwerking van de aangrenzende, al dan niet te ontwikkelen, boom- en 
groenstructuren op afstand tot de panelen aangehouden. Het panelenveld wordt afgesloten 
door een transparant hekwerk met deels (onder)begroeiing voor een natuurlijke uitstraling.

Om het zonnepark aan het zicht van de directe omwonende te ontnemen, wordt aan de 
noordzijde een voedselbos gerealiseerd. Daarnaast wordt ten noorden het zicht beperkt door 
een houtsingel. Ten zuiden en westen wordt door middel van een struweel het zicht beperkt 
op de panelen. Aan de oostzijde komt een zone met natte natuurontwikkeling, gebaseerd op 
de aanwezige watergang. 

Panelen
De einden van de panelenrijen zullen zo vloeiend mogelijk op elkaar aansluiten. Hierdoor is 
geen sprake van kartelranden of/en onregelmatige vorm van het zonnepark. 
De achterzijde van de panelen worden enerzijds afgeschermd door een reeds te ontwikkelen 
houtsingel of voedselbos.  

Fauna
De houtsingel en struwelen bevat een rijke flora en fauna. Vogels vinden hun habitat. Ze 
wonen er het jaar rond, zoals de winterkoning, roodborst, mezen, goudvinken, geelgorzen en 
merels. 

Door de ontwikkeling van het zonnepark blijft de waterafvoer op en rondom het park intact. 
Op het zonnepark zelf wordt het hemelwater zo lang mogelijk vastgehouden. Onder en 
tussen de panelenzal een variatie aan drogere en nattere delen ontstaan. Dit microgradient is 
interessant voor verschillende soorten flora en fauna. Daarmee draagt het vasthouden van het 
water ook bij aan de biodiversiteit. 

Op uitdrukkelijk verzoek van de omwonenden wordt ten noorden van de houtsingel 
de bestaande watergang (schouwsloot) doorgetrokken. In deze sloot is ruimte voor 
oevervegetatie. In het oostelijk deel is ruimte voor natte natuurontwikkeling. Langs de 
watergang en plasdraszone worden rietbermen/oevervegetatie ontwikkeld. Deze voegen 
extra kleur, tekening en seizoensdynamiek aan het landschap toe. Daarbij versterken zij de 
milieudiversiteit. Deze rietkragen lijken met name een kansrijke bouwsteen voor de inpassing 
van de relatief lage zonnevelden. Zij ontnemen niet het zicht op het zonneveld maar filteren 
wel het zicht op deze velden, zij brengen als het ware een vitrage om de zonnevelden aan.

Beplanting
Uitgangspunt bij de inpassing van het grondgebonden zonnepark is dat er rekening wordt 
gehouden met de beperking van de zichtbaarheid vanuit de omgeving, soorten die passen in 
de omgeving (inheemse soorten) en dat deze soorten bijdragen aan de biodiversiteit. 

Er wordt een beschutte leefomgeving gevormd door de ontwikkeling van de houtsingel 
en struwelen. Dit in te planten vlak bestaat voornamelijk uit bes- en doorndragende 
inheemse heestersoorten met enkele boomsoorten, die voedsel en bescherming bieden aan 
vogels. Daarnaast zijn deze soorten een toegevoegde waarde als waardplant voor enkele 
vlindersoorten en omwille de bloeiperiode een belangrijke drachtplant voor wilde bijen. 

Door ruimte te geven aan natuurontwikkeling 

levert het zonnepark een bredere bijdrage aan 

een duurzaam landschap. 
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Kruidenmengsel
Over het gehele park is ruimte voor het vergroten van de biodiversiteit. In de plasdraszone 
wordt het voedselrijke bouwvoor (maximaal 40 cm) verwijderd. Dit geeft een prachtig impuls 
om het plangebied op deze locaties te verschralen en het ontwikkelen van een duurzame 
soortenrijkdom. Dit wordt bewerkstelligt door een bloemenmengsel. Dit mengsel heeft een 
ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door extensief en 
bewust beheer met schapenbeweiding kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge 
vegetatie ontwikkelen. 

Voedselbos
Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op duurzame 
voedselproductie. Het ontwerp van een voedselbos is geïnspireerd op de opbouw van een 
natuurlijk bos zoals we dat in Europa op enkele plekken nog aantreffen. 
  
De biodiversiteit van een natuurlijk voedselbossysteem is hoog. Zo ook de productiviteit: 
dat komt door de verschillende lagen die precies op elkaar afgestemd zijn. Anders dan in de 
landbouw wordt er in een voedselbos niet met een enkele laag - de akker- gewerkt maar ook 
met de lagen daarboven. De arbeid en input zijn op den duur nihil. En het allerbelangrijkste 
is: een juist ontworpen voedselbos houdt zichzelf in stand en biedt voedsel en onderdak aan 
ontelbare soorten organismen, groot en klein. Niet alle plantensoorten hoeven trouwens 
voor de mens eetbaar te zijn. Ook soorten die bijvoorbeeld bestuivende insecten of plaag 
bestrijdende vogels aantrekken krijgen er hun plek.
  
Met de inrichting wordt rekening gehouden met diverse belangstellingsferen en doelgroepen. 
Zo is er ruimte voor kruinvormers, de zogenaamde tussenlaag, de struik- en kruidlaag. Tevens 
wordt een deel speciaal ingericht voor de mindervaliden die niet meer goed kunnen bukken, 
of gebonden zijn aan een roelstoel of aan belangstellenden die een bosje bloemen willen 
plukken. 

De opzet volgt de oorspronkelijke verkaveling van het landschap. Binnen deze opzet worden 
de boomvormers aan de westzijde geplaatst. Aan de oostzijde word het ingericht voor een 
pluktuin. In de pluktuin is tevens ruimte voor bijenhotels en het creëren van micro-klimaten.

Door het gehele 'bos' is ruimte voor de mindervaliden. 
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Plantvak A - Houtsingel
De houtsingel ligt ten westen en deels ten noorden van het plangebied. De houtsingel heeft 
een breedte van 9,50 meter. Hierdoor voorziet deze in een goede inpassing. Tevens zorgt 
deze breedte voor voldoende volume om te kunnen dienen voor het verblijf van vogels en als 
transportroute voor kleinwild. De toepassing van verschillende soorten beplanting die zowel 
bes- als nootdragend zijn, maakt deze strook uitermate geschikt als foerageergebied. 
     

3.4. Beplantingsplan

Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 

HOUTSINGEL

Carpinus betulus Haagbeuk 10 1 per meter 80-100 1+1 ca. 20 m Verschoven, in groepen van 5 297

Prunus avium Zoete kers 10 1 per meter 60-100 1+2 ca. 15 m Verschoven, in groepen van 5 297

Prunus padus Gewone vogelkers 10 1 per meter 80-100 1+2 ca. 12 m Verschoven, in groepen van 5 297

Quercus robur Zomereik 10 1 per meter 80-120 1+1 ca. 25 m Verschoven, in groepen van 5 297

Sorbus aucuparia Lijsterbes 10 1 per meter 80-100 1+2 ca. 8 m Verschoven, in groepen van 5 297

Corylus avellana Hazelaar 10 1 per meter 100-120 1+1 ca. 4 m Verschoven, in groepen van 7 297

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 15 1 per meter 40-60 1+1 ca. 1 m Verschoven, in groepen van 7 446

Euronymus europaeus Kardinaalsmuts 15 1 per meter 80-100 1+1 ca. 5 m Verschoven, in groepen van 7 446

Rhamus frangula Vuilboom 10 1 per meter 80-100 1+1 ca. 4 m Verschoven, in groepen van 7 297
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Plantvak B - Struweel 
Het ontwikkelen van een struweel is de ideale manier om op een eenvoudige manier de 
biodiversiteit te verhogen. Er zijn snel allerlei soorten dieren te verwachten die er gebruik 
van maken. Nabij poelen of waterlopen biedt de struweelhaag de mogelijkheid om op korte 
afstand van de plek waar zij zicht voortplanten te overzomeren en te overwinteren. Op 
zonnige plaatsen biedt het goede leefomstandigheden aan dagvlinders en andere insecten.  
     
Het struweel ligt ten zuiden, westen en noordoosten van het plangebied. Het kent een 
minimale breedte van 4 meter met een maximale breedte van 10 m. Samen met de houtsingel 
brengt dit het karakteristiek van omzoomde percelen van het kampenlandschap terug. 

Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 

STRUWEEL 

Amelanchier lamarckii Krentenboompje 10 1 per meter 80-100 1+2 ca. 3 m Verschoven, in groepen van 5 396

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 30 1 per meter 80-100 1+1 ca. 3 m Verschoven, in groepen van 5 1188

Ligustrum vulgare Liguster 20 1 per meter 60-80 1+1 ca. 2 m Verschoven, in groepen van 5 792

Prunus padus Gewone vogelkers 5 1 per meter 80-100 1+2 ca. 10 m Verschoven, in groepen van 5 198

Prunus spinosa Sleedoorn 10 1 per meter 100-120 1+1 ca. 6 m Verschoven, in groepen van 5 396

Rhamnus frangula Vuilboom 15 1 per meter 80-100 1+1 ca. 4 m Verschoven, in groepen van 5 594
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Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 
BLOEMRIJK GRASLAND

Grasmengsel NGW2 of soortelijk zaden 2 gr/1m2 0.20 Evenredig verspreid 12 kg

SOLITAIRE BOMEN
Quercus robur Zomereik 100 15 m h.o.h. 10-12. ca. 20 m Lijnverband 7

Plantvak C - Plasdras
Plantvak C betreft een plasdraszone waar de waterstand nagenoeg gelijk is aan die van het 
maaiveld.

In natte periodes, zoals in de winter, zal het eruitzien als een watervlakte; in droge perioden 
als grasland. De natte periodes zijn relatief kort, zodat het gras zich wel kan ontwikkelen.

Plas-dras zijn ideaal voor weidevogels als de grutto. De vogels kunnen er ongestoord voedsel 
vinden, zoals wormen, omdat de boden zacht is (tegen het modderige aan, zonder dat ze 
gestoord worden door predatoren. Voor hen is het natte gebied nagenoeg ontoegankelijk.
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Plantvak D - Voedselbos 

Noten

Bloemen-
weelde

Fruitgaard

Pluk en smul

Bloemen en 
kruidentalud

Landschap-
pelijke haag

Noten

Het heersende klimaat is een belangrijke factor om rekening mee te houden dan wel handig 
op in te spelen bij de inrichting van een voedselbos. Het voedselbos is zodanig opgebouwd dat 
voor alle soorten samen een geschikt klimaat ontstaat om in te groeien en vrucht te dragen.
Wind bijvoorbeeld kan getemperd worden door aanplant van grotere bomen op de heersende 
windrichting. Deze bomen geven tegelijkertijd beschutting aan de andere planten. 
   
Al na enkele jaren kan er vaak volop geoogst worden uit een voedselbos(je). De oogst 
kan bestaan uit fruit, noten, wortels, scheuten, blad en eventueel op lange termijn 
hout. Ook kunnen medicinale planten er een plek krijgen. Daarnaast vormen de 
verschillende planten een voedselbron voor allerlei dieren. 
   
Bij onderhoud wordt het als mulch weer in het systeem 
gebracht. Opruimen doet de natuur zelf. Er wordt in het 
voedselbos geen blad weggehaald; hiermee 
zou de kringloop danig verstoord 
worden.  
 
Naast de bekende eetbare 
planten zoals rode bes, 
kruisbes, braam 
etc. is er een groot 
aantal planten 
dat niet alleen als 
sierplant waarde 
heeft maar ook eetbare 
onderdelen kent. Zo wordt 
het geheel niet alleen lekker 
maar vooral ook mooi!
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Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 
NOTEN 

Ah Aesculus hippocastanum Gewone kastanje wildverband 8-10. ca. 25 m Wildverband 1
As Acer sacharinum Suikeresdoorn wildverband 8-10. ca. 10 m Wildverband 1
At Asimina triloba Pawpaw wildverband 175-200 ca. 7 m Wildverband 1
Ca Corylus avellana Hazelaar wildverband 175-200 ca. 6 m Wildverband 3
Cs Castania sativa Tamme kastanje wildverband 8-10. ca. 25 m Wildverband 2
Ct Carya tomentosa Hickorynoot wildverband 8-10. ca. 25 m Wildverband 1
Jr Juglans regia Walnoot wildverband 8-10. ca. 25 m Wildverband 2

Mg Mespilus germanica Mispel wildverband 8-10. ca. 10 m Wildverband 1
Sn Sambucus nigra Gewone vlier wildverband 100-120 ca. 7 m Wildverband 3
Pt Paulownia tomentosa Anna Paulawnaboom wildverband 8-10. ca. 10 m Wildverband 1
Sj Sophora japonica Honingboom wildverband 8-10. ca. 10 m Wildverband 1

TcW Tilia cordata 'Winter Orange' Linde wildverband 8-10. ca. 25 m Wildverband 1
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Plantvak D1 - Voedselbos 
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Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 
FRUITGAARD

A Malus dom. 'James Grieve' Hand- en moesappel 5 hoogstam 6 Blokverband 1
A Malus dom. 'Groninger Kroon' Handappel 5 hoogstam 6 Blokverband 1
A Malus dom. 'Elstar' Handappel 5 hoogstam 6 Blokverband 1
A Malus dom 'Rode Dijkmanszoet' Hand- en moesappel 5 hoogstam 6 Blokverband 1

Pp Pyrus 'Doyenne du Comice' Handpeer 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Pp Pyrus 'Gieser Wildeman' Stoofpeer 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Pp Pyrus 'Conferance' Handpeer 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Pp Pyrus 'Saint Remy' Stoofpeer 5 hoogstam 6 Blokverband 1

Pk Prunus 'Anna Spath' Kers 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Pk Prunus 'Opal' Kers 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Pk Prunus 'Victoria' Kers 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Pk Prunus 'Reine Claude Oullins' Kers 5 hoogstam 6 Blokverband 1

Ppr Prunus 'Dubbele Meikers' Pruim 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Ppr Prunus 'Morel' Pruim 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Ppr Prunus 'Regina' Pruim 5 hoogstam 6 Blokverband 1
Ppr Prunus Merchant' Pruim 5 hoogstam 6 Blokverband 1

HAAGVORMER
Acer campestre Veldesdoorn 10 3 per meter 80-100 1+1 ca. 6 m Lijnverband, in groepen van 5 66

Cornus mas Gele kornoelje 10 3 per meter 60-100 1+2 ca. 2 m Lijnverband, in groepen van 5 66
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 20 3 per meter 80-100 1+1 ca. 3 m Lijnverband, in groepen van 5 132
Euonymus europaeus* Kardinaalsmuts 20 3 per meter 80-100 1+1 ca. 5 m Lijnverband, in groepen van 5 132

Malus sylvestris Bosappel 5 3 per meter blw 1+1 ca. 7 m Lijnverband, in groepen van 5 33
Prunus spinosa Sleedoorn 25 3 per meter 100-120 1+1 ca. 6 m Lijnverband, in groepen van 5 165

Rhamnus frangula* Vuilboom 10 3 per meter 80-100 1+1 ca. 4 m Lijnverband, in groepen van 5 66
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Plantvak D2 - Voedselbos - struiken en kruiden

Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 
PLUK EN SMULPARADIJS

1 Ribes 'Jonkheer van Tets' Rode bes 30-40 C3 ca. 1,5 m Lijnverband 10
2 Ribes 'Josta' Jostabes 30-40 C2 ca. 1,5 m Lijnverband 10
3 Ribus nigrum 'Ben Sarek' Zwarte aalbes 40-50 w ca. 1,5 m Lijnverband 10
4 Ribes rubrum 'Red Lake' Rode aalbes 30-40 C3 ca. 1,5 m Lijnverband 10
5 Ribes rubrum 'Witte parel Witte aalbes 30-40 C3 ca. 1,5 m Lijnverband 10
6 Ribes rubrum 'Rovada' Rode aalbes 30-40 C3 ca. 1,5 m Lijnverband 10
7 Ribes u-c 'Hinnonmaki Gron' Groene kruisbes 40-50 C3 ca. 1,5 m Lijnverband 10
8 Ribes u-c 'Hinnonmaki Rod' Rode kruisbes 40-50 C3 ca. 1,5 m Lijnverband 10
9 Rosa rugosa 'Snow Pavement' Bottelroos 23-30 C1,5 ca. 1 m Lijnverband 10
10 Viburnum trilobum Am. Sneeuwbal 40-50 C2 ca. 1 m Lijnverband 10
11 Mahonia a. 'Atropurpureum' Mahoniestruik 30-40 C2 ca. 1 m Lijnverband 10
12 Lonicera caerulea Honingbes 20-30 C2 ca. 1 m Lijnverband 10
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Plantvak D3 - Voedselbos - bloemen en kruiden talud
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Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 

Voor de liefhebber van thee: 
Marokaanse munt, Lavendel, Kamille, Citroenverbena, Pepermunt, Duizenblad, Rozemarijn, Kamille 

Voor de liefhebber van gekruid eten
Bieslook, Oregano, Tijm, Coca cola plant, Salie, Citroenmelisse, Dragon, Bonenkruid

Langbloeiende vaste planten (uitheems)
Vrouwenmantel, Herfstanemoon, Duizendknoop, Ooievaarsbek, Lieve vrouwe bedstro

Evenredig worden 5 stuks (maximale maat p9) per soort aangeplant
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Plantvak D4 - Voedselbos - Bloemenweelde

Vak Lat. Naam Ned. Naam Procent Plantafstand Plantmaat Eindhoogte Verband Aantal 
BLOEMENTUIN

Bloemenmengsel zaden 1 gr/m2 100-150 Evenredig verspreid 10 kg

Bestaande uit een mix van: 
Zonnebloem, Slangenkruid, Cosmea, Korenbloem, Zeepkruid, Bolderik, Oost Indische kers, Meisjesogen, Bijenvoer, Zinnia, Gele ganzenbloem, 

Strobloem, Siererwt, Leeuwenbekje, Ridderspoor, Phacelia, Gele mosterd, Grote Kaardebol 

Tilia cordata Gewone linde 15 h.o.h. 8-10. 25 m Lijnverband 5
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1,50 m

1,
50

 m

Schematische weergave plantschema in houtsingel
• Aanplant in driehoeksverband op een afstand van 

1.00 x 1.00 meter
• Bij gebruik meerdere soorten planten, aanplant in 

groepen van minstens 5-7 stuks per soort. Op die 
manier wordt voorkomen dat langzaam groeiende 
soorten worden overgroeid door snel groeiende 
soorten.

• De toegepaste soorten dienen gelijkmatig in het 
plantvak verdeeld te worden. 

Aanplant landschappelijke haag in voedselbos
• Plant 3 stuks per strekkende meter aan op een 

enkele rij. 
• De toegepaste soorten dienen gelijkmatig in de 

landschappelijke haag verdeeld te worden. 

1,
00

 m

1,00 m

Tijdstip aanplant
Bosplantsoen en bomen kunnen vanaf het najaar t/m het voorjaar geplant worden. Naarmate later in het voorjaar wordt geplant, 
neemt de kans op uitval door de geringe neerslag toe. De weersomstandigheden tijdens het planten zijn an grote invloed op de 
conditie van het plantsoen. Het is beter niet te planten bij zonnig en schraal weer. Indien dit niet mogelijk is, moet je ervoor zorgen 
dat: 
• van de kuilplaats aangevoerde planten afgedekt zijn;
• er geen uitgelegde planten of bossen planten onbeschermd, al dan niet blijven liggen, tijdens de pauzes;
• er niet te veel planten worden uitgelegd. 

Bij de aanplant van de bomen is het raadzaam eerst de boomgaten te graven en de boompalen te plaatsen, alvorens de bomen op het 
werk aankomen. Zo blijft de tijd dat het plantsoen op het werk ligt tot een minimum beperkt. 

De impact  van droogte heeft mogelijk effect op de aangeplante soorten in het eerste jaar. Het is dan ook van belang om extra 
aandacht te schenken aan de bewatering, inboet etc. Dit punt dient bij aanbesteding van aanleg worden opgenomen door aannemer. 
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Acer campestre 80-100 1+1 66
Acer sacharinum 8-10. 1
Aesculus hippocastanum 8-10. 1
Amelanchier lamarckii 80-100 1+2 396
Asimina triloba 175-200 1
Carpinus betulus 80-100 1+1 297
Carya tomentosa 8-10. 1
Castania sativa 8-10. 2
Cornus mas 60-100 1+2 66
Corylus avellana 175-200 3
Corylus avellana 100-120 1+1 297
Crataegus monogyna 80-100 1+1 1320
Crataegus monogyna 40-60 1+1 446
Euonymus europaeus* 80-100 1+1 578
Juglans regia 8-10. 2
Ligustrum vulgare 60-80 1+1 792
Lonicera caerulea 20-30 C2 10
Mahonia a. 'Atropurpureum' 30-40 C2 10
Malus dom 'Rode Dijkmanszoet' hoogstam 1
Malus dom. 'Elstar' hoogstam 1
Malus dom. 'Groninger Kroon' hoogstam 1
Malus dom. 'James Grieve' hoogstam 1
Malus sylvestris blw 1+1 33
Mespilus germanica 8-10. 1
Paulownia tomentosa 8-10. 1
Prunus 'Anna Spath' hoogstam 1
Prunus avium 60-100 1+2 297
Prunus 'Dubbele Meikers' hoogstam 1
Prunus Merchant' hoogstam 1
Prunus 'Morel' hoogstam 1
Prunus 'Opal' hoogstam 1

Prunus padus 80-100 1+2 495
Prunus 'Regina' hoogstam 1
Prunus 'Reine Claude Oullins' hoogstam 1
Prunus spinosa 100-120 1+1 165
Prunus spinosa 100-120 1+1 396
Prunus 'Victoria' hoogstam 1
Pyrus 'Conferance' hoogstam 1
Pyrus 'Doyenne du Comice' hoogstam 1
Pyrus 'Gieser Wildeman' hoogstam 1
Pyrus 'Saint Remy' hoogstam 1
Quercus robur 10-Dec 7
Quercus robur 80-120 1+1 297
Rhamnus frangula 80-100 1+1 594
Rhamnus frangula* 80-100 1+1 66
Rhamus frangula 80-100 1+1 297
Ribes 'Jonkheer van Tets' 30-40 C3 10
Ribes 'Josta' 30-40 C2 10
Ribes rubrum 'Red Lake' 30-40 C3 10
Ribes rubrum 'Rovada' 30-40 C3 10
Ribes rubrum 'Witte parel 30-40 C3 10
Ribes u-c 'Hinnonmaki Gron' 40-50 C3 10
Ribes u-c 'Hinnonmaki Rod' 40-50 C3 10
Ribus nigrum 'Ben Sarek' 40-50 w 10
Rosa rugosa 'Snow Pavement' 23-30 C1,5 10
Sambucus nigra 100-120 3
Sophora japonica 8-10. 1
Sorbus aucuparia 80-100 1+2 297
Tilia cordata 8-10. 5
Tilia cordata 'Winter Orange' 8-10. 1
Viburnum trilobum 40-50 C2 10

Tabel met toegepaste plantsoorten en plantkwaliteit
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3.5. Beheer

3.5.1. Introductie
TPSolar draagt verantwoordelijkheid voor haar zonneparken, zowel voor de technische 
installatie als de groene inrichting. In het beheerplan is beschreven welke maatregelen voor 
onderhoud in de komende jaren worden uitgevoerd. 

Dit beheerplan vormt de basis voor langdurige afspraken - over de werkprocessen - voor het 
beheer en onderhoud van het zonnepark. Het geeft niet alleen de beheerders, maar ook de 
gemeente, buurtbewoners en TPSolar helderheid over het te plegen niveau van onderhoud. 
Het doel is daarnaast te voorkomen dat tussentijdse inzichten, ad-hoc afspraken en kortzichtig 
beheer regeren. 

Dit beheerplan omvat de beheerelementen die tot het groen behoren, behorend tot het 
zonnepark. 

3.5.2. Jaarlijks onderhoud
Beheerelementen
Om tot een werkbaar beheermodel te komen, is het groen opgedeeld in beheerelementen. 
TPSolar kent 6 beheerelementen. Voor elk beheerelement wordt in de volgende paragraven 
het door TPSolar uit te voeren beheer en onderhoud beschreven. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de volgende kenmerken. 

Definitie
Voor elk beheerelement is beschreven welk groen hiertoe behoort. 

Doel en visie
Hierin wordt de gewenste visie op het eindbeeld besproken. 

Jaarlijks onderhoud
Hier worden puntsgewijs de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen genoemd. Er is sprake van 
jaarlijks en groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt periodiek uitgevoerd. Door het groot 
onderhoud gefaseerd uit te voeren, is het onderdeel gemaakt van de jaarlijkse cyclus en zo van 
het jaarlijks onderhoud. 

Per beheerelement worden indien aanwezig nog specifieke aandachtspunten beschreven. 
Indien sprake is van inspectie dan wordt dit ook beschreven. Alle onderhoudsmaatregelen zijn 
erop gericht het gewenste eindbeeld te realiseren.

De impact  van droogte heeft mogelijk effect op de aangeplante soorten in het eerste jaar. Het 
is dan ook van belang om extra aandacht te schenken aan de bewatering, inboet etc. Dit punt 
dient bij aanbesteding van aanleg worden opgenomen door aannemer. 

Onderdeel van elk onderhoudswerk is een korte ronde over het plangebied om eventuele 
problemen te detecteren die niet tot een volgend gepland onderhoudsmoment kunnen 
wachten. 
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Definitie
Een boom is een houtachtige beplanting met stam en wortels. Een 
boom wordt geplant als solitair, rij, laan of groep. Bomen bestaan in 
soorten en maten. Er is sprake van een tweetal groepssoorten: 
• Boom in gras
• Boom in beplanting

Doel en visie
Algemeen gezien mogen bomen geen gevaarlijke situaties 
veroorzaken. Het is van belang dat een boom een hoge 
belevingswaarde brengt. Staan de bomen dicht nabij de openbare 
weg, dient een takvrije hoogte aan de minimale wettelijke 
doorrijhoogte van 4,20 meter hebben. Solitaire bomen in beplanting in 
gazon hoeven geen takvrije zone te hebben. 

Jaarlijks onderhoud
Jaarlijks onderhoud aan bomen is noodzakelijk om te voorkomen dat 
onveilige situaties ontstaan. TPSolar voert verzorgend onderhoud en 
technisch onderhoud uit. Jonge bomen hebben begeleidingssnoei 
nodig, waar oudere bomen hun volwassnoei behoeven. Alle bomen 
dienen periodiek te worden geinspecteerd. TPSolar voldoet hiermee 
aan haar wettelijke zorgplicht. 

BOMEN

Aantal: 37 stuks
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Definitie
Een houtsingel is een lijnvormige beplanting van
verschillende soorten inheemse bomen en struiken. 
Houtsingels zijn waardevol voor de natuur. De breedte en de lengte 
maar ook de opbouw in lagen van een houtsingel zijn sterk bepalend 
voor de aanwezige natuurwaarden. Een combinatie van een
boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag is het meest ideaal. Het 
bestaat voornamelijk uit bes- en doorndragende inheemse struiken, 
die voedsel en bescherming bieden. 

Doel en visie
Door variatie in het landschap ontstaat een ideale situatie voor 
flora en fauna. Idealiter is hier sprake van een goede horizontale 
opbouw van het plantsoen. Deze horizontale opbouw kenmerkt zich 
als een overgang van mantel naar kern. In de mantel bevindt zich de 
heestervormende soorten. In de kern bevindt zich de boomlaag. Hier 
is de verticale opbouw waarneembaar. Het geheel bestaat uit een 
goed ontwikkelde boom- en struiklaag. 
Het doel is variatie in de vorm en gelaagdheid van het plantsoen te 
creëren. Zo kunnen er inhammen ontstaan, plekken met meer licht, 
etc. Een aandachtspunt bij vervanging is het gebruik van inheems 
en gebiedseigen materiaal. De soorten dienen bij te dragen op het 
overleven van soorten zoals vlinders en bijen in de natuur. 

Jaarlijks onderhoud
Het beheer van de horizontale laag verschilt. Voor het onderhoud 
wordt onderscheid gemaakt tussen de mantelzone en de kernzone. 
• Struikvormers 1x per 4 jaar afzetten van een groep aanplant. Altijd 

20% van deze groep laten staan;
• Alleen selectief snoeien en kappen. Gefaseerd werken, 

kleinschalig werken heeft de voorkeur;
• Bij grote hoeveelheden snoeiafval is het mogelijk een houtril aan 

te brengen.

HOUTS INGEL

Oppervlakte: 2975 m2
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Definitie
In deze variant heeft het struweel een ecologische functie 
gekregen. Behalve natuurlijke zijn er ook aangeplante struwelen. 
Struwelen dienden vroeger vaak en fungeren soms nog steeds als 
perceelscheiding. Struweel bestaat vooral uit struiken die laag blijven 
(bijvoorbeeld braam) of hoog uitgroeien (zoals meidoorn). Struwelen 
kunnen zelfstandige begroeiingen zijn of randen van houtopstanden 
vormen. 

Doel en visie
Het ontwikkelen van een struweel is de ideale manier om op een 
eenvoudige manier de biodiversiteit te verhogen. Er zijn snel 
allerlei soorten dieren te verwachten die er gebruik van maken. 
Nabij poelen of waterlopen biedt de struweelhaag de mogelijkheid 
om op korte afstand van de plek waar zij zicht voortplanten te 
overzomeren en te overwinteren. Op zonnige plaatsen biedt het goede 
leefomstandigheden aan dagvlinders en andere insecten.  

Jaarlijks onderhoud
Struweel vraagt om de vijf tot 10 jaar enig onderhoud omdat het 
zonder beheer de struweelhaag uitgroeit naar bos en zo veel waarde 
verliest. De voorkeur ligt bij het verwijderen van de boomvormers, 
het liefst gefaseerd. Dik hout kan dienst doen als brandhout en het 
dunnere hout kan verwerkt worden in een takkenhoop of -ril.

  

STRUWEEL

Oppervlakte: 3960 m2
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Definitie
De landschappelijke hagen die worden gebruikt om een afscheiding 
te vormen. In deze variant heeft de haag een ecologische functie 
gekregen. De landschappelijke hagen dienden vroeger vaak en 
fungeren soms nog steeds als perceelscheiding. Struweel bestaat 
vooral uit struiken die laag blijven (bijvoorbeeld braam) of hoog 
uitgroeien (zoals meidoorn). De hagen kunnen zelfstandige 
begroeiingen zijn of randen van houtopstanden vormen. 

Doel en visie
Het ontwikkelen van een landschappelijke haag is de ideale manier om 
op een eenvoudige manier de biodiversiteit te verhogen. Er zijn snel 
allerlei soorten dieren te verwachten die er gebruik van maken. Nabij 
poelen of waterlopen biedt de landschappelijke haag de mogelijkheid 
om op korte afstand van de plek waar zij zicht voortplanten te 
overzomeren en te overwinteren. Op zonnige plaatsen biedt het goede 
leefomstandigheden aan dagvlinders en andere insecten.  

Jaarlijks onderhoud
De landschappelijke haag vraagt om de vijf tot 10 jaar enig onderhoud 
omdat het zonder beheer de struweelhaag uitgroeit naar bos en 
zo veel waarde verliest. De voorkeur ligt bij het verwijderen van 
de boomvormers, het liefst gefaseerd. Dik hout kan dienst doen 
als brandhout en het dunnere hout kan verwerkt worden in een 
takkenhoop of -ril.

De haag dient na snoei een hoogte van minimaal 1,50 meter te 
behouden. 

LANDSCHAPPEL I J KE  HAAG

Oppervlakte: 220 m1
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Definitie
Bloemrijk grasland betreft de grotere graslanden met een kruidachtige 
begroeiing en een hoge soortenrijkdom. 

Doel en visie
Bloemrijke graslanden hebben veel waarde voor TPSolar en de 
biodiversiteit. De kleurenpracht zorgt in het voorjaar en zomer voor 
een belangrijke beleefwaarde. Daarnaast heeft het een ecologische 
waarde. Het doel is het stimuleren van bloemrijke kruidensoorten, 
voor het belang van vlinders, bijen en andere fauna. Het is gewenst 
een zo lang mogelijk bloeiperiode na te streven.  

Jaarlijks onderhoud
De bloemrijke graslanden worden op natuurlijke wijze door middel van 
schapenbegrazing onderhouden, indien benodigd wordt het gemaaid. 
Middels de schapenbegrazing wordt een natuurlijke verspreiding 
van soorten bewerkstelligd. Het ontwikkelen en in stand houden van 
bloemrijk grasland kent een aantal aandachtspunten:
• Het voorkomen van grassen. Grassen hebben een grotere 

concurrentiekracht;
• Het tijdstip van maaien/grazen heeft invloed op de momenten van 

bloei;
• Volg elk jaar hetzelfde maairegime en dezelfde route
• Al het maaisel moet worden afgevoerd om verschraling te 

bewerkstelligen;
• Behoud voortplanting en ontwikkeling van flora en fauna
• Grassen maaien/begrazen in de bloeiperiode, zodat zij zich minder 

goed kunnen voortplanten;
• Bloemrijke kruiden maaien na de zaadperiode, zodat zij zich goed 

kunnen voortplanten;
• Laat jaarlijks 10% in de winter van de bloemrijke kruiden staan 

voor insecten e.d. 
• Door het extensief schapenbegrazing ontstaat ruimte voor 

ontwikkeling van ruigteplekken en vestiging van enkele 
pionierssoorten, dit mag niet meer dan 5% van de gehele 
oppervlakte zijn. 

BLOEMR I J K  GRA SLAND

Oppervlakte: 4 are
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Definitie
Het grasland bestaat overwegend uit ruderale grassoorten. Dit kent 
een vrij eentonig beeld. Het onderhoud is in verhouding vrij hoog. 

Doel en visie
Het doel van het werkpakket grasland is een verbetering in kwaliteit  
verhouding gras en duurzaam bodembeheer.

Jaarlijks onderhoud
Het gras wordt op natuurlijke wijze door middel van schapenbegrazing 
onderhouden, daarnaast dient het gras met regelmaat worden 
gemaaid. Het in stand houden van grasland kent een aantal 
aandachtspunt:
• Volg elk jaar hetzelfde maairegime en dezelfde route. 

GRA SLAND OVER IG

Oppervlakte:  62670 m2
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Definitie
Plas-dras is een situatie die in het verleden veel voorkwam. Door 
slechte afwatering van de percelen bleef op de laag gelegen percelen  
langtijdig water staan. Dit heeft een positieve uitwerking op de 
aanwezige flora en fauna. Weidevogels en eenden komen er om 
voedsel te zoeken, te baltsen en te slapen. 

Doel en visie
In het voorjaar fungeren de plas-drassen als verzamelplekken van 
waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er 
veilig rusten en foerangieren. 

Jaarlijks onderhoud
Bij het onderhoud van de plasdrassen
• Werkzaamheden worden bij voorkeur tussen half augustus en half 

oktober uitgevoerd;
• De taluds dienen jaarlijks goed onderhouden te worden ter 

voorkoming van dichtgroeien met hoge moeraskruiden en huidige 
gewassen. 

PLA SDRA S

Oppervlakte: 1875 m2

100% en hoge moeraskruiden
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