
Inleiding 
Tamara Koeman heet een ieder welkom. Ze gee4 aan dat het erg wordt gewaardeerd dat men zich 
hee4 opgegeven om mee te denken over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. De 
landschapsontwerper, Bas Koppers van Natuurlijke Zaken, hee4 veel aandacht besteed aan de 
landschappelijke inpassing en hierbij ook rekening gehouden met het beleid van de gemeente en de 
provincie. Echter, indien de bewoners graag aanpassingen zien in het ontwerp, is dit bespreekbaar 
voor ZonXP. Wel onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente en voldoende opwek 
mogelijkheid. Tamara benadrukt dat meedenken over de landschappelijke inpassing, niet 
automaEsch een stem voor het zonnepark betekent. Men blij4 de mogelijkheid houden om een 
zienswijze in te dienen tegen de ontwikkeling van het zonnepark.  

Toelich-ng ontwerp landschappelijke inpassing 
Bas Koppers gee4 als start een toelichEng op de landschappelijke inpassing. Hierbij hee4 hij tevens 
uitwerking gegeven aan het beleid van de gemeente en het beleid van de provincie.  
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Het schemaEsch overzicht van een complete zone van water naar bos is terug te vinden in het 
ontwerp van het zonepark. De houtsingel staat voor het bos, de mantel is de struweelhaag, de zoom 
is het kruidenrijk grasland en de watergang wordt verbreed met een plasdraszone. Doordat al deze 
elementen aanwezig zijn in de landschappelijke inpassing, worden flora en fauna aangetrokken. 
Zoogdieren worden straks via het groen van het zonnepark van natuurgebied naar natuurgebied 
geleid.  

Bas hee4 bewust gekozen voor een lage grondwal met een hoogte van 40cm, zodat de 
onderconstrucEe uit het zicht is. Door de lage grondwal blij4 de openheid van het landschap 
behouden. Dit hee4 geresulteerd in het onderstaande ontwerp: 



  

Resultaten gesprekken direct aanwonenden 
Tamara gee4 een toelichEng op de resultaten van de gesprekken die ze met de direct aanwonenden 
hebben gevoerd. Deze resultaten zijn: 

⇒ Zichtlijnen vrijhouden  
⇒ Houtsingel aan westzijde doortrekken naar zuiden 
⇒ Groenblijvend struweel 
⇒ Voldoende afstand tot woningen 

Bas Koppers hee4 de zichtlijnen verwerkt in een schetsontwerp. Dit gee4 een verlies aan opwek, wat 
op een andere manier moet worden opgevangen. Een opEe is om dit verlies op te vangen door het 
perceel ten oosten van het zonnepark te betrekken bij het zonnepark. Deze gronden zijn, na het 
indienen va het principeverzoek, in eigendom gekomen van de grondeigenaar. Een andere opEe is om 
de panelen dichter op elkaar te plaatsen. In onderstaande a_eelding is dit verbeeld.  



  
Reac-e projectgroep landschappelijke inpassing 

- De zichtlijnen worden gewaardeerd. Wat de bewoners aan de Hofstad 10 en 12 aangepast  
willen zien is het belangrijkste; deze mensen wonen er.  

- De projectgroep vindt het niet bezwaarlijk dat de zonnepanelen dan eventueel dichter tegen 
elkaar komen te staan. Ook het eventuele gebruik van het perceel aan de oostzijde vindt men 
niet bezwaarlijk. Ruimtelijk gezien gee4 dit bovendien een pluspunt doordat het zonnepark 
dan uit het zicht wordt onbrokken door de bestaande bomen ten oosten van dit perceel.  

- De grondwal vindt men te laag. Men wil de panelen het liefste volledig uit het zicht hebben. 
Bv. door een hogere grondwal met daarop groen aangeplant.  

- Een haag direct aan de Schootsedijk vindt men niet wenselijk. Dit is ook een obstakel. Een 
gelaagde opbouw van het groen wordt als wenselijker gezien.  

- De suggesEe wordt gedaan om de zone van water naar bos, schuin oplopend, te realiseren 
aan de zuidzijde van het zonnepark, aan de Schootsedijk op de ruimte die nu bedoeld is voor 
kruidenrijk grasland. Dus oplopend struweel, eindigend met een grondwal met beplanEng. 
Aan deze zijde  hoe4 dan geen plasdraszone te komen, deze komt al bij de watergang die de 
percelen doorkruist en Van Hoof wil dit waarschijnlijk ook niet.  

- Men ziet het liefste blijvend groen; deze mag wel de seizoenen laten zien. Ook wil men graag 
dat het groen al bij de realisaEe van het zonnepark redelijk volwassen is. ZonXP neemt dit op 
in het beheerplan en stemt deze t.z.t. ook nog af met de projectgroep en de aanwonenden.  

- Kan de paddenpoel (die nu aan de zuidzijde gepland is) naar het open deel aan de noordwest 
zijde worden verplaatst? Dan is deze ook minder dicht bij de fruitbomen van Van Hoof. Dit 



deel kan dan bijvoorbeeld ook ruimte geven voor de patrijs (patrijzenpoort), en worden 
ingezaaid met akkerranden. Het moet in ieder geval zo mooi en natuurlijk mogelijk worden 
ingericht. Als er ruimte is en rust, komt er vanzelf wild op af. Bij de hoek Hofstad/Horst staat 
ook een bankje dat veel wordt gebruikt.   

- Het is belangrijk dat de natuur op de open vlakken ecologisch wordt beheer. 1x per jaar 
maaien zou voldoende moeten zijn.  

- Men ziet de transformatorstaEons het liefste niet bij de hoek Hofstad en het liefste zo dat ze 
niet boven de panelen uitkomen.  

- Men ziet graag een aanzicht van het zonnepark vanaf zowel Schootsedijk als vanaf Hofstad.  

Afspraak 
ZonXP bespreekt de voorgestelde wijzigingen met de gemeente en koppelt de resultaten hiervan 
terug aan de projectgroep. De volgende bijeenkomst met de projectgroep landschappelijke inpassing 
is op donderdag 4 november om 19.30 uur. Bas Koppers kan er dan ook weer fysiek bij zijn. 


