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In Cranendonck, grenzend aan de A2 
is ZonXP voornemens een zonnepark te 
realiseren. Met het realiseren van dit 
zonnepark wordt bijgedragen aan de 
gemeentelijke, regionale en provinciale 
doelstellingen om duurzame energie te 
produceren.

Aan de noordzijde en aan de zuidzijde 
van het perceel liggen groene zones. 
Deze zones zijn geen onderdeel van de 
NNB.  

1. PLANGEBIED 



2. HISTORIE 

1952
• Er is nog geen wegenstructuur rondom het plangebied
• Veel hebben een groene grens 
• Enkele heidevelden rondom het plangebied hebben plaats gemaakt voor  

bebossing

1925
• Het de weg dat nu de huidig A2 is, is al in beeld
• Het landschap kent smalle langwerpige kavels
• Rondom het plangebied liggen veel heidevelden



1972
• A2 was wel aanwezig maar heeft pas vanaf 1973 een belangrijke positie. In 

1973 worden afritten en opritten toegevoegd. 
• De kavels zijn waarschijnlijk door ruilverkaveling groter geworden

2020
• Het plangebied is geen stortplaats meer



3. LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Hekwerk 10cm boven grond

Zonnepanelen oost-west opstelling

Schuilplaats kleine zoogdieren en 
vogels

Corridor 14 meter breed

Corridor 3 meter breed



Hekwerk 10cm boven grond

Zonnepanelen oost-west opstelling

Corridor 3 meter breed

Het beoogde zonnepark ligt aan de A2 in Maarheeze. 
De locatie betreft de voormalige stortlocatie Grote 
Bleek. Op dit moment wordt het perceel agrarisch 
gebruikt, maar als gevolg van het voormalige gebruik 
als stortlocatie is een beperkt agrarisch gebruik 
mogelijk. 

Het perceel heeft een oppervlakte van 8 hectare, 
rondom het zonnepark is ruimte vrij gehouden voor 
een passende landschappelijke inpassing. 
In de huidige situatie is het perceel omringt met 
bosschages, aan de noord- en zuidzijde grenst het 
perceel aan klein bos. 

Om een passende landschappelijke inpassing te 
creëren, is gekozen om de bosschages uit te breiden 
en waar nodig te versterken.  Deze bosschages zijn 
belangrijke schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en 
vogels. Door deze bosschages met elkaar te verbinden 
wordt het woon-en leefgebied voor kleine zoogdieren 
en vogels versterkt. 
Het hekwerk dat rondom het park wordt geplaatst, 
komt 10 cm boven de grond. Hierdoor krijgen kleine 
zoogdieren de mogelijkheid om het plangebied te 
betreden. 

Winterkoning Veldhuis

Roodborst Wild konijn 
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Legenda
Indien er veel lagen tegelijk aan staan, kan het zijn dat een aantal
legendaklassen buiten het papier vallen
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Datum: 23-03-2020

Aan deze kaart kunnen geen rechten
worden ontleend.

N16.04 (Vochtig bos met productie)

N16.03 (Droog bos met productie)

N00.01 (Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur)

N15.02 (Dennen-, eiken- en beukenbos)

Natuurbeheertypen in de omgeving 

Rondom de locatie liggen verschillende groene zones 
die tot het Natuurnetwerk Brabant (NNB) horen. Deze 
liggen niet aansluitend maar op enige afstand van de 
locatie. De verschillende gebieden kennen verschillende 
natuurbeheertypen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de verschillende natuurtypen, is gekozen voor inheemse 
beplanting. 

Bron: Bij12

Aangrenzende bosschages, geen onderdeel van de NNB
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