
ZONNEVELD MASTERVELDWEG WINTERSWIJK

INRICHTINGSPLAN

MEI 2020





Opdrachtgever:
Naam: Solarcentury Benelux B.V.
Adres: Binnen Parallelweg 10
Postcode: 5701 PH
Plaats: Helmond

Opdrachtnemer:
Eelerwoude
Mossendamdwarsweg 3
7470 DB Goor
0547 26 35 15
info@eelerwoude.nl
www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:
Projectnummer: 8688.27
Datum: Mei 2020



4 Inrichtingsplan Zonneveld Masterveldweg



5Inrichtingsplan Zonneveld Masterveldweg

INLEIDING  7
1.1 Aanleiding en realisatie zonneveld Masterveldweg  7
1.2 Ligging en beschrijving plangebied  7
1.3 Doel van het rapport  7
1.4 Programma van eisen initiatiefnemers  9

BELEIDSANALYSE  13
2.1 Provinciaal beleid  13
2.2 Nationaal Landschap Winterswijk, grootschalige ruilverkaveling  15
2.3 Beleid gemeente Winterswijk  17

LANDSCHAPSANALYSE  21
3.1 Historie  21
3.2 Huidige situatie  25
3.3 Hoogtekaart  25
3.4 Natuur en bodem  26

ONTWERP  29
4.1 Omgevingsproces  29
4.2 Schaal van het landschap  31
4.3 Schaal van de directe omgeving  35
4.4 Schaal van het zonneveld  39

BEPLANTING EN BEHEERPLAN  41
5.1 Losse haag en te herstellen houtwallen  41
5.2 Singel   43
5.3 Mantel- en zoomvegetatie  43
5.4 Bloemrijke vegetaties  43
5.5 Te behouden sloten  44
5.6 Situatie na aflooop van de vergunning  44

BIJLAGEN

 INHOUD

1

2

3

4

5



6 Inrichtingsplan Zonneveld Masterveldweg

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Masterveldweg Winterswijk
Zonneveld Datum: 28-8-2019

´ 0 100 200 300 40050
Meters

..................................................................................................................................................
Landschapsontwerper: FK

Legenda
Luchtfoto

Projectnummer: 8868_27
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1
INLEIDING

1.1 Aanleiding en realisatie zonneveld Masterveldweg
De eigenaren van een aantal landbouwpercelen aan de Masterveldweg in Winterswijk 
willen deze percelen inzetten ter verbetering en tegemoetkoming aan de huidige 
klimaatdoelstellingen. Daarvoor is de samenwerking gezocht met Solarcentury voor 
de realisatie van een zonneveld op de landbouwpercelen. De percelen waarop het 
zonneveld wordt gerealiseerd liggen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk. 
Het realiseren van een zonneveld op deze percelen is niet in overeenstemming met 
het geldende bestemmingsplan. Om het zonneveld toch te kunnen realiseren is een 
afwijkingsprocedure van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. In overleg met 
de gemeente is overeengekomen om in afwijking van de Handreiking zonnevelden en 
zonneparken Winterswijk een afzonderlijk rapport op te stellen voor de landschappelijke 
inpassing. Ten behoeve van de procedure en om een goede landschappelijke inpassing te 
borgen, is voorliggend voorlopig inrichtingsplan opgesteld. 

1.2 Ligging en beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten noordoosten van Winterswijk tegen de landgrens met Duitsland. 
Het plangebied ligt tussen de Masterveldweg en de Duitse grens. Het plangebied voor 
dit zonneveld betreft een aantal agrarische percelen met een gezamenlijk oppervlakte 
van circa 61 ha (zie afbeelding 1). De oppervlakte die benut wordt voor plaatsing van 
zonnepanelen is 36 ha (exclusief paden). Het landgebruik in de directe omgeving bestaat 
uit agrarische percelen en bospercelen. Langs de Masterveldweg liggen enkele woningen 
die grenzen of uitkijken op het projectgebied. De projectlocatie ligt in een heide- en 
broekontginningenlandschap. Dit landschapstype kent een vlak, licht glooiend reliëf. Het 
beplantingspatroon kent bossen, houtsingels en wegbeplanting binnen een regelmatige 
blokverkaveling. 

1.3 Doel van het rapport
Het voorliggende rapport betreft het inrichtingsplan. Om tot een goed inrichtingsplan te 
komen zijn verschillende stappen doorlopen. 
•	 Programma van eisen en wensen (vanuit Solarcentury en de grondeigenaren).
•	 Beleidsanalyse en wensen en eisen gemeente.
•	 Ruimtelijke analyse.
•	 Omgevingsproces.
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Afbeelding 2. Zicht over de Masterveldweg langs het plangebied

Afbeelding 3. Zicht vanaf de Masterveldweg op het plangebied
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Op basis van de uitgangspunten die tijdens dit proces zijn verkregen is het inrichtingsplan 
opgesteld en meerdere malen gewijzigd om hiermee zo goed mogelijk in te spelen op 
de wensen van de omgeving en het bevoegd gezag. Waar wensen of eisen conflicteren, 
is een afweging gemaakt. Dit rapport bevat het resultaat van de doorlopen stappen. 
Alle gestelde vragen tijdens het omgevingsproces zijn opgenomen in een afzonderlijk 
document over het participatieproces. Hierin zijn de geanonimiseerde vragen 
gerubriceerd en is beargumenteerd wat met elke vraag is gedaan.

1.4 Programma van eisen initiatiefnemers
Ten behoeve van het inrichtingsplan hebben Solarcentury en de grondeigenaar vooraf 
een aantal eisen opgesteld waaraan voldaan moet worden. Het plangebied is bruto circa 
61 ha groot. Netto betreft het circa 46 ha voor de zonnepanelen (inclusief tussenpaden) 
en 15 ha als ruimte voor onderhoudspaden en landschappelijke inpassing. Hiervan 
wordt naast een natuurlijkere inrichting van de randen, een deel ingericht als bloemrijk 
grasland en bloemrijke akker. Daarnaast vinden in overeenstemming met / op verzoek 
van omwonenden enkele ruimtelijke ingrepen plaats op gronden van de betreffende 
omwonenden. 

1.4.1 Landschappelijke inpassing
•	 Er zijn verschillende woningen in de omgeving van mensen die geen landeigenaar 

zijn van het beoogde zonneveld. Er is met deze omwonenden gesproken over hun 
wensen met betrekking tot de inrichting.

•	 Er moet extra aandacht gaan naar de landschappelijke invulling van het zonneveld 
en zichten vanuit bestaande erven. Ook dient er aandacht te zijn voor eventuele 
reflectie van zonlicht.

•	 Ruimte waar schaduw valt van de omliggende beplanting wordt idealiter als 
onderhoudspad gebruikt.

•	 Indien struiken of bomen worden toegepast voor landschappelijke inpassing, dan 
onderhoudsvriendelijke c.q. traag groeiende soorten gebruiken. Bijvoorbeeld geen 
populier.

•	 Vanwege het agrarische karakter van de omgeving geen plantsoorten toepassen 
en het beheer zodanig uitvoeren, dat geen hinder ontstaat voor landbouwkundig 
gebruik van de omgeving.

1.4.2 Technisch 
•	 De kleur van de zonnepanelen is donkerblauw en er wordt één type paneel toegepast.
•	 De vulfactor van de panelen zo hoog mogelijk maken.
•	 Het zonneveld wordt beveiligd middels een hekwerk van bij voorkeur schapengaas 

en houten palen van maximaal twee meter hoog.

1.4.3 Verkeer
•	 Ontsluiting vanaf de openbare weg.
•	 Geen wandelpaden over het terrein met zonnepanelen (geen toegang voor 

onbevoegden in verband met veiligheid). 



Afbeelding 4. Zicht over het plangebied richting de beplanting aan de Duitse grens

Afbeelding 5. Mantel en zoomvegetatie langs de Duitse grens
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Afbeelding 6. Watergang met in de verte de voormalige houtwal

Afbeelding 7. De voormalige houtwal
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Afbeelding 8. Beleidskaart zonnevelden Provincie Gelderland
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BELEIDSANALYSE

2
Binnen de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk zijn verschillende 
beleidsonderdelen van toepassing op het inrichtingsplan van het zonneveld. Deze 
worden hieronder toegelicht, voor zover ze van toepassing zijn op de landschappelijke 
inrichting. 

2.1 Provinciaal beleid
2.1.1 Omgevingsvisie Gelderland 
Grote zonnevelden mogelijk
De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven 
te streven naar klimaatneutraal zijn in 2050. De provincie Gelderland wil 2030 
gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke 
afspraken. Forse ingrepen in de omgeving zijn daarom nodig om alternatieve, duurzame 
energiebronnen te realiseren. De provincie Gelderland geeft toe dat initiatieven zoals 
zonneakkers verder ontwikkeld moeten worden. Afbeelding 8 laat de themakaart 
‘Ruimtelijk beleid’ zien van de Omgevingsvisie. De geel gemarkeerde percelen zijn 
bestempeld als ‘grote zonnevelden onder voorwaarden mogelijk’. Bij bepaalde 
ruimtelijke functies wil de provincie de ontwikkeling van grote zonnevelden niet op 
voorhand uitsluiten, maar zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het 
plangebied ligt in zo’n gebied, namelijk het Nationaal Landschap. Hiervoor geldt dat 
grote zonnevelden mogelijk zijn indien ze de kernkwaliteiten van het landschap niet 
aantasten. 

Conclusie
Het plangebied ligt in een gebied waar grote zonnevelden volgens de provincie mogelijk 
zijn. Er geldt echter wel dat het zonneveld de kernkwaliteiten van het Nationaal 
Landschap niet mag aantasten. 
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2.1.2 Omgevingsvisie Gelderland 
De ‘ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden’ is een handreiking vol met 
tips en aanbevelingen om tot een goed ontwerp van een grond- of watergebonden 
zonneveld te komen. De ZonneWIJzer geeft handvatten voor een goede ruimtelijke 
inpassing, rekening houdend met landschappelijke en ecologische karakteristieken. Ook 
maakt de ZonneWIJzer mogelijke functiecombinaties inzichtelijk, zoals met agrarisch 
grondgebruik, waterberging of recreatie. De ZonneWIJzer is opgesteld op initiatief 
van de tafel Ruimte van het Gelders Energieakkoord. De provincie Gelderland was 
opdrachtgever. De Handreiking zonneparken en zonnevelden Winterswijk is op grote 
delen vergelijkbaar en toegespitst op het lokale landschap van Winterswijk. Deze is 
opgenomen in paragraaf 2.3.3.

2.2 Nationaal Landschap Winterswijk, grootschalige ruilverkaveling
Nationaal Landschap Winterswijk wordt getypeerd door kleinschalig en organisch 
gegroeid halfopen landschap met een afwisseling van bosjes, houtwallen, 
landbouwgrond, lanen, beken, boerderijen. Globaal gezien is de oostelijke helft 
kleinschaliger dan de westelijke helft. Tevens is het gebied rijk aan microreliëf. Het 
plangebied ligt in het noordoosten, in het landschap van de jonge ontginningen, waar 
grootschalige ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Dit landschap wijkt af van de 
karakteristiek zoals kenmerkend is voor het Nationaal Landschap. Landschappelijke 
karakteristieken met betrekking tot het plangebied zijn het grootschalige open landschap 
met laanbeplanting, bosjes en houtwallen. 

Conclusie
Door gebruik te maken van de kernkwaliteiten van het landschap en geen maatregelen 
te treffen die onomkeerbaar zijn, zal de aanleg van een zonneveld deze niet schaden. 
Gezien de grote schaal van het landschap ter plekke worden inrichtingsmaatregelen met 
name aan de randen genomen.
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Handreiking	zonneparken	en	zonnevelden	-	Sociale	en	ruimtelijke	inpassing		|	Land-id 37

N2000    nee 

GNN   >2 ha: nee 

  <2 ha: nee tenzij  

GO  <2 ha: ja mits 

N.Landschap >2 ha: nee tenzij 

erf/overhoek

Grootschalige  0 >10 ha: ja mits 

ruilverkaveling  (max 120 ha 2022) 

 

 

Ja, mits  .... aantoonbaar procesgericht, ruimtelijk en sociaal ingepast

Nee, tenzij .... ingepast en een duidelijke maatschappelijke meerwaarde

Nee  .... niet mogelijk

* bij gemengde functie i.p.v. mono-functie 1 klassering lager

**

GO-gebied
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Nee, tenzij .... ingepast en een duidelijke maatschappelijke meerwaarde

Nee  .... niet mogelijk

* bij gemengde functie i.p.v. mono-functie 1 klassering lager

**

GO-gebied

Afbeelding 10. Kaart behorende bijde tabel van afbeelding 11, met aanduiding plangebied 
(Bron: handreiking zonneparken en zonnevelden Winterswijk)
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Afbeelding 11. Tabel behorende bij Stap 1a van het beleidskader zonnevelden 

In Stap 1b is de ontwikkeling getoetst aan eventuele aanwezige kwetsbare 
landschapselementen. De aanwezige (waardevolle) landschappelijke elementen zullen 
minimaal behouden moeten blijven. Dit betreft bijvoorbeeld de opgaande beplanting en 
restanten hiervan langs de sloot die in het verlengde ligt van de Boldermansweg. Ook 
het bosje in de noordelijke punt van het terrein dient behouden te blijven. Door bij de 
inrichting te kijken naar het herstel van oude structuren kan de ontwikkeling van een 
zonneveld zelfs bijdragen aan de landschappelijke en ecologische kwaliteit, zeker op de 
lange termijn.

Stap 1c, voldoende spreiding, is niet van toepassing op de landschappelijke inpassing. 
Wel is bekend dat er in de omgeving zich nog geen zonnepark bevindt en er ook nog 
geen in ontwikkeling is. Er wordt daarmee voldaan aan de spreidingseis.

2.3 Beleid gemeente Winterswijk
2.3.1 Energievisie Winterswijk
De gemeente Winterswijk heeft een Energievisie Winterswijk vastgesteld in mei 2017. 
Hierin staat geschreven dat de gemeente Winterswijk graag in 2030 energieneutraal is 
door middel van 100% schone, veilige en gezonde energie. Tevens maakt de gemeente 
Winterswijk onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord.

2.3.2 Beleidskader zonneparken en zonnevelden 
Op 20 december 2018 is dit beleidskader vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft 
beleid op het gebied van procesmatige, ruimtelijke en sociale inpassing. Daarmee heeft 
dit plan weinig invloed op de landschappelijke inpassing. Wel heeft het veel invloed 
gehad op de werkwijze en het totstandkomingsproces van onder andere het ontwerp. 

In Stap 1a is getoetst aan de tabel of de omvang van het voorgenomen zonneveld 
past bij de kwetsbaarheid van het landschap. Zonneveld Masterveldweg betreft een 
zonneveld met een industriële omvang, groter dan 10 hectare. Het ligt in Nationaal 
Landschap, in het jonge heideontginningslandschap dat wordt gekenmerkt door 
grootschaligheid en een rationele indeling, dat mede door de ruilverkaveling haar 
huidige maat en schaal heeft gekregen. De omvang van het beoogde zonneveld is 
circa 61 hectare. Op basis van de ‘toetsingstabel mono-functie zon als park’ heeft de 
gemeente aangegeven dat het initiatief (destijds nog 28 hectare) onder de noemer: ja, 
mits valt. De uitbreiding heeft plaats gevonden in dezelfde beleidszone. 
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Verder worden in dit beleidskader enkele ontwerpprincipes meegegeven te weten: 
1. Een zonneveld schikt zich naar het cultuurhistorische landschap (en niet andersom). 
2. Een zonneveld benut de aanwezige kwaliteiten om het park landschappelijk en 
ecologisch in te passen. 
3. Borging van de kwaliteit van het landschap door de jaren. 
4. Borging van de kwaliteit van het landschap na ontmanteling van het zonneveld.

Om dit voor elkaar te krijgen dient een analyse te worden gemaakt van de 
cultuurhistorische patronen en elementen. Daarbij gaat het niet alleen om het gebied 
zelf, maar ook om de omgeving (lagenbenadering). De cultuurhistorische patronen en 
elementen bepalen daarmee voor een belangrijk deel het ruimtelijk ontwerp van het 
zonneveld. De inzet is ook om verdwenen patronen en elementen door het zonneveld te 
herstellen en zo de beleving, gebruik en toekomstwaarde van het gebied te verbeteren.

Conclusie
De omvang van de projectlocatie is groot. Het gebied is een grootschalig 
ruilverkavelingsgebied. Een zonneveld van deze omvang is in beginsel toegestaan 
binnen een grootschalige ruilverkaveling (ja, mits-beoordeling). Dit betekent dat 
het zonneveld mogelijk is, mits aantoonbaar procesgericht, ruimtelijk en sociaal is 
ingepast. Uitgangspunten voor landschappelijke inpassing die de gemeente in haar 
toetsingsformulier voor stap 1 heeft meegegeven zijn:
•	 Behoud openheid met zicht op de beplantingsstructuur langs de grens.
•	 Inpassing / herstel aarden wal in de projectlocatie.
•	 Houd bij de inrichting rekening met de strokenstructuur van jonge (heide)ontginning.
•	 Zorg voor landschappelijke (en ecologische) meerwaarde door robuuste groene 

zones parallel aan de bestaande groenstructuren te creëren.

2.3.3 Handreiking zonneparken en zonnevelden Winterswijk
In augustus 2019 is de handreiking zonneparken en zonnevelden voor bouwstenen 
voor een goede sociale en ruimtelijke inpassing in het landschap van Winterswijk 
gepubliceerd. Elk initiatief heeft een eigen sociale en ruimtelijke context. Elk initiatief 
is uniek. In de handreiking is gezocht naar een goede balans tussen enerzijds de harde 
spelregels en anderzijds ruimte bieden aan de initiatiefnemer om, samen met de 
omgeving, een plan te ontwikkelen. Aangezien dit beleidsplan grotendeels een nadere 
uitwerking is van het Beleidskader zonneparken en zonnevelden behandelen we hier 
alleen de aspecten die nieuw zijn en relevant voor de landschappelijke inpassing. 
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Uitlijning van de zonnepanelen
De wijze van uitlijnen van de panelen is van invloed op de ruimtelijke verschijningsvorm 
en daarmee de beleving van het zonnepark. Dit hangt samen met de oriëntatie en 
of bijvoorbeeld zijkanten of achterkanten van panelen zichtbaar zijn. Het maximaal 
benutten van de beschikbare oppervlakte kan leiden tot rafelige randen, terwijl een 
rechte uitlijning landschapsstructuren kan versterken.

Landschappelijke randen
De randen van het zonnepark kunnen op verschillende wijzen ingericht worden. Ze 
bepalen in sterke mate de beleving en zichtbaarheid van het zonnepark. Wanneer de 
rand bestaat uit een hekwerk of brede watergang is het zonnepark volledig zichtbaar. 
Terwijl een dijk of houtwal het zonnepark volledig aan het zicht onttrekken. Lanen of 
hagen zorgen voor een transparante scheiding of onttrekken het zonnepark deels aan 
het zicht. Op de afbeelding zijn de mogelijkheden voor de (landschappelijke) randen 
weergegeven. 

Handreiking	zonneparken	en	zonnevelden	-	Sociale	en	ruimtelijke	inpassing		|	Land-id 33

4.Uitlijning

De wijze van uitlijnen van de panelen is van invloed op de ruimtelijke 

verschijningsvorm en daarmee de beleving van het zonnepark. Dit hangt samen 

met de oriëntatie en of bijvoorbeeld zijkanten of achterkanten van panelen 

zichtbaar zijn. Het maximaal benutten van beschikbare oppervlakte kan leiden tot 

rafelige randen, terwijl een rechte uitlijning landschapsstructuren kan versterken.

5. (Landschappelijke) randen
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oor de (landschappelijke) randen weergegeven.
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Afbeelding 12. Uitlijning. (Bron: handreiking zonneparken en zonnevelden Winterswijk)
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Drie schaalniveaus
Op basis van de drie schaalniveaus zijn ontwerpprincipes geformuleerd. Het landschap, 
de directe omgeving en het zonnepark zelf. 

1. Het landschap
Op het niveau van het landschap is het belangrijk om de omvang van het initiatief goed 
af te stemmen op de maat en schaal van het landschap. In principe betekent dit dat 
in een kleinschalig landschap kleinschalige initiatieven beter passen en grootschalige 
initiatieven beter passen in een grootschalig landschap. In het beleidskader is hiervoor 
al het uitgangspunt vastgelegd door in principe alleen grootschalige en industriële 
initiatieven (groter dan 2 ha) toe te staan in grootschalige ruilverkavelingsgebieden (ja, 
mits). Om een initiatief ruimtelijk goed in te passen, moet gekeken worden naar de 
landschapstypes en gebiedskenmerken. 

2. De directe omgeving 
Op het niveau van de directe omgeving wordt duidelijk hoe het zonneveld zich voegt 
naar de aanwezige ruimtelijke structuur. Vooral de randen zijn hierbij bepalend. Het 
uitgangspunt is om juist hier de meerwaarde toe te voegen voor bijvoorbeeld landschap, 
ecologie, recreatie en/of leefbaarheid. Met het realiseren van kwalitatief hoogwaardige 
randen kan het landschap versterkt worden, kunnen verdwenen cultuurhistorische 
structuren hersteld worden, kunnen ecologische verbindingen versterkt worden of 
recreatieve routes toegevoegd. 

3. Het zonneveld 
Voor het zonneveld zelf zijn vooral de elementen als hoogte, oriëntatie en uitlijning van 
de panelen, hekwerken, ordening en vormgeving van constructies, transformatiestations 
en verdeelstations relevant. De hoogte van de zonnepanelen is zeer bepalend voor 
zichtlijnen en ervaring van openheid in het landschap. In open grootschalig landschap 
heeft dit een andere impact dan in een kleinschalig besloten landschap. Met een goede 
uitlijning van de zonnepanelen ontstaat een rustiger beeld en kunnen zichtlijnen of 
kavelstructuren versterkt worden. Voor randen en hekwerken geldt dat deze zorgvuldig 
moeten worden ontworpen.
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3
LANDSCHAPSANALYSE

Ten behoeve van dit project is een landschapsanalyse uitgevoerd. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste van toepassing zijnde aandachtspunten benoemd. 

3.1 Historie
Het landschap rondom het huidige Winterswijk bestond uit uitgestrekte heidevelden. In 
de middeleeuwen ontstonden in de omgeving van het plangebied de eerste permanente 
boerderijen. Vanaf de verschillende beken werd het landschap langzaam in cultuur 
gebracht. De heide werd afgeplagd en gebruikt op de akkers. Pas eind 19e eeuw werd 
het met de invoering van kunstmest mogelijk om de heidegebieden te ontginnen. De 
omgeving van de Masterveldweg is vrij laat, pas na 1900, ontgonnen. Zo ontstond het 
heide- en broekontginningenlandschap dat nog steeds herkenbaar is in het huidige 
landschap van het plangebied. Het landschap kenmerkt zich door de rechtlijnige 
structuur van verkaveling met als afwisseling overwegend grasland en bos. Op de 
perceelsgrenzen stonden vaak smalle dennen, beuken- of eikensingels. Afgelopen eeuw 
is veel van deze perceelbeplanting verdwenen ten behoeve van ruilverkavelingen. 

Conclusie
Hoewel het heide- en broekontginningenlandschap ter plekke van het plangebied 
de afgelopen eeuw sterk aan verandering onderhevig is geweest, is het nog goed 
herkenbaar. De rechtlijnige structuur van verkaveling en de afwisseling van grasland en 
bos typeert nog steeds het landschap. Veel van de kenmerkende perceelbeplanting is 
verloren gegaan tijdens de ruilverkaveling. De ontwikkeling voor het zonneveld geeft 
aanleiding om enkele elementen van deze beplanting weer terug te brengen in het 
huidige landschap en bestaande elementen te versterken. Vanwege beoogde (zonneveld) 
en toekomstig gebruik als het zonneveld is opgeruimd (landbouw) worden niet alle 
elementen die er ooit zijn geweest terug gebracht maar is een keuze gemaakt uit 
diegene die volgens de huidige inzichten een blijvende meerwaarde geven.
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Afbeelding 14. Historische kaart omstreeks 1850
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Masterveldweg Winterswijk
Zonneveld Datum: 20-9-2019

´ 0 100 200 300 40050
Meters

..................................................................................................................................................
Landschapsontwerper: FK

Legenda

Projectnummer: 8868_27

Esri Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m 1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000),
TOP25 (t/m 1:6.000); Esri Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m 1:192.000), TOP50
(t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000)

Masterveldweg Winterswijk
Zonneveld Datum: 20-9-2019

´ 0 100 200 300 40050
Meters

..................................................................................................................................................
Landschapsontwerper: FK

Legenda

Projectnummer: 8868_27

Afbeelding 15. Historische kaart omstreeks 1850
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Afbeelding 17. Historische kaart omstreeks 1850
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Afbeelding 18. Historische kaart omstreeks 1950

Afbeelding 19. Historische kaart omstreeks 1980
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Esri Nederland; Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), Wegenkaart (t/m 1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000),
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Afbeelding 21. Hoogtekaart maaiveld (rood is hoog, blauw is laag)
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TOP25 (t/m 1:6.000)
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Afbeelding 20. Historische kaart omstreeks 1997
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3.2 Huidige situatie
De afbeeldingen 2 tot en met 7 in hoofdstuk 1 laten het huidige beeld van het 
plangebied zien. Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland, de teelt van 
mais en aardappels. De noordoostelijke begrenzing van het plangebied grenst aan de 
Duitse grens en bestaat uit een groene zoomvegetatie. Deze vegetatie domineert in 
het gehele plangebied de horizon in noordelijke richting. De zuidwestelijke begrenzing 
is de Masterveldweg – Waliënseweg en de Vredensweg hier haaks op. Hierlangs liggen 
enkele woningen en erven die zicht hebben op het plangebied. Voor een aantal van deze 
woningen zijn visualisaties opgesteld, afbeelding 25 tot en met 30. 

Conclusie
Er zijn omwonenden die vanuit hun woning of erf direct zicht hebben op het 
projectgebied. Daarnaast zijn er vanaf de wegen passanten en recreanten die het 
plangebied beleven. 

3.3 Hoogtekaart
De hoogtekaart geeft een nauwkeurig beeld van het reliëf van de omgeving; het 
hoogteverschil in het landschap. Blauw is laag en rood is hoog. Het oplopend reliëf naar 
de Duitse grens toe springt meteen in het oog. Verder zijn er genuanceerde hoogten 
en laagten in het plangebied zichtbaar. Deze hoogteverschillen komen tevens terug in 
de bodemkaart. Hieruit is af te leiden dat er in het verleden op enkele plekken in het 
plangebied invloed zichtbaar is van een voormalige beekloop. Dit werd bevestigd door 
de grondeigenaar die aangaf dat er op het perceel meerdere keren een wisseling van 
bodemtype plaatsvindt. Tevens is te zien dat langs het zuidwesten van het plangebied 
een watergang, de Afwatering van Warfslat, vrij diep in het maaiveld ligt.

Conclusie
Het aanwezige reliëf is licht glooiend en daarmee niet hinderlijk voor plaatsing van 
zonnepanelen. Deze dienen het maaiveld te volgen zodat ze op een gelijke hoogte 
ten opzichte van het maaiveld staan. Hierbij dienen kleine wijzigingen in het maaiveld 
genegeerd te worden zodat een rustig beeld ontstaat.
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Afbeelding 22. Bodemkaart
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3.4 Natuur en bodem
Bodem en beplanting 
De bodemkaart, afbeelding 22, laat zien hoe de bovenste laag van de ondergrond is 
opgebouwd. Ter plekke van het plangebied ligt een Veldpodzolgrond (Hn21-VI) en een 
Beekeerdgrond (PZg21 en PZg23). Deze grond bestaat uit leemarm en (zwak) lemig fijn 
zand. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing en noodzaak tot bevordering van 
de biodiversiteit dient men gebruik te maken van inheemse plant- en boomsoorten die 
in de bodemeenheid beekeerdgrond voorkomen, namelijk: es, Gelderse roos, vogelkers, 
zwarte els, aalbes, eenstijlige meidoorn, grauwe wilg, beuk, hazelaar, hondsroos, 
kardinaalsmuts, kers, lijsterbes, rode kornoelje, ruwe berk, zachte berk, zomereik, zwarte 
berk. Plantsortiment baseren op dit sortiment. 

Kansen voor natuur
Tijdens het Flora en fauna-onderzoek is niet alleen onderzocht of de aanleg van het 
zonneveld mogelijk negatieve gevolgen heeft voor flora en fauna, maar is ook gekeken 
welke kansen er zijn om de biodiversiteit in het gebied te versterken. Een aspect dat 
hieruit kwam, is dat herstel van de bijna verdwenen houtwal interessant kan zijn als 
verbinding tussen de beplanting langs de Duitse grens en de Boldermansweg. Ook op 
de overgang met het Gelders NatuurNetwerk aan de noordkant is versterking van de 
natuurwaarden een logische keuze. Een bloemrijke akkerrand in het plangebied is een 
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mooie variatie zijn op de veel gebruikte bloemrijke graslanden. Gezien het oppervlakte 
en de ligging is dit is hier een geschikte plek voor dit fraai uitziende vegetatietype. Tevens 
biedt het een meerwaarde voor enkele akkervogels die in dit gebied voorkomen zoals de 
gele kwikstaart, veldleeuwerik en de patrijs.

Korte duur aanlegfase 
De aanlegfase van de zonnepanelen heeft door de korte duur een kleine impact op de 
aanwezige fauna. Door passende maatregelen in te plannen voor de werkzaamheden, 
blijven de negatieve invloeden beperkt of kunnen deze zelfs worden voorkomen. 
Na de aanleg vindt er weinig menselijke verstoring plaats, behalve de incidentele 
onderhoudsbezoeken. Door de beperkte verstoring ten opzichte van regulier landgebruik 
zullen diverse soorten zich graag in de randen rondom het zonneveld vestigen.

Verhoging diversiteit
De vegetatie op het zonneveld kan een hogere diversiteit krijgen dan nu het geval 
is. Dit gebeurt op meerdere manieren. Zowel wat betreft diversiteit in verschillende 
plantsoorten als in de periode in het jaar wanneer ze groeien en bloeien. Dit door de 
onderhoudspaden in te zaaien met een bloemrijk mengsel en het gebied extensief 
gefaseerd te beheren. Zo ontstaat een hogere diversiteit aan soorten en bestaat het uit 
een grote verscheidenheid aan wilde bloemen kruiden en grassen. Er wordt gekozen 
voor mengsel G2 van de Cruydthoeck (of vergelijkbaar) waarbij specifiek naar de bodem, 
grondwaterhuishouding en de omgeving van de locatie wordt gekeken om een maatwerk 
mengsel samen te stellen. 

Effect op bodemgesteldheid
Er worden geen chemicaliën en mest gebruikt bij het onderhouden van het zonneveld. 
Gedurende lange tijd wordt minder en met minder zware machines over de grond 
gereden. Mogelijk heeft dit positieve gevolgen voor de bodem. De schaduw werkt 
tweeledig. Enerzijds komt er minder zonlicht op de planten waardoor deze in de lente 
en herfst mogelijk minder snel groeien. Anderzijds is er in de zomer, wanneer er meer 
licht is dan de planten kunnen benutten, minder verdamping waardoor is gebleken dat 
de vegetatie harder groeit onder de panelen dan ernaast. Het hemelwater wordt door 
de panelen meer geconcentreerd. Hierdoor ontstaat een grotere diversiteit in natte en 
droge plekken. Wat hier op lange termijn de gevolgen van zijn, is nog niet voldoende 
onderzocht. Solarcentury werkt daarom momenteel aan een onderzoeksprogramma 
naar het effect van grondgebonden zonnevelden op de bodemgesteldheid in 
samenwerking met Wageningen Universiteit. 
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ONTWERP

4
Een belangrijk uitgangspunt bij de inpassing van het zonneveld is dat het bestaande 
landschap wordt gerespecteerd en waar mogelijk versterkt. Dit betekent dat er 
rekening wordt gehouden met bestaande kavelgrenzen, omliggende beplanting 
en cultuurhistorische lijnen in het landschap. In afbeelding 23 is het ontwerp 
voor Zonneveld Masterveldweg weergegeven. Met de landschappelijke inpassing 
wordt ingezet op het behoud van de historische lijnen van het heide- en 
broekontginningenlandschap en bevordering van de ecologische waarde. Eerst 
wordt het omgevingsproces kort toegelicht. Vervolgens behandelt elke paragraaf in 
overeenstemming met de Zonnewijzer Gelderland en de handreiking zonneparken en 
zonnevelden één schaalniveau, te weten: het landschap, de directe omgeving en de 
schaal van het zonneveld.

4.1 Omgevingsproces
Dit plan is tot stand gekomen door meerdere bewonersavonden, gesprekken met 
omwonenden, belangenpartijen en -behartigers, de PAN, omringende pachters 
en de gemeente. Er zijn diverse ontwerpen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd 
naar aanleiding van het omgevingsproces. Dit proces en een overzicht van alle 
binnengekomen vragen en opmerkingen is opgenomen in een afzonderlijk document 
over proces en participatie. Per vraag wordt daarin toegelicht wat er mee is gedaan. 
Enkele wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn hieronder opgesomd:
•	 De inpassing aan de noordkant is door overleg met de noordelijk gelegen 

grondeigenaren en de PAN beter afgestemd op het noordelijk gelegen 
Natuurschoonwet landgoed en de natuur die ter plekke voorkomt en de 
mogelijkheden van de bodem.

•	 De bewoners langs de westkant zijn gesproken en de inrichting achter hun woningen 
is op detail met hen afgestemd.

•	 De bewoners aan de zuidkant (in de hoek van de Waliënseweg) en zuidoostkant 
(voormalige grenskantoor) zijn gesproken. Na overleg is besloten een groot deel van 
het zonneveld af te halen waarmee zij vrij uitzicht behouden op landbouwgrond en 
het zonneveld op grotere afstand van hun woningen komt te liggen.
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Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Afbeelding 24. Dwarsprofielen (zie het ontwerp voor de locatie) (in de bijlage is een grotere versie opgenomen)
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Profiel 4

Profiel 5
Afbeelding 25. Dwarsprofielen (zie het ontwerp voor de locatie) (in de bijlage is een grotere versie opgenomen)

4.2 Schaal van het landschap
4.2.1 Inpassing op perceelniveau
Uit gesprekken met eigenaren en de omgeving zijn de percelen van het huidige 
plangebied tot stand gekomen. Waar het agrarisch gebruik streefde naar eenvoudige 
en logisch te beheren oppervlakken is dit ook voor het zonneveld ideaal. De huidige 
indeling blijft dus op hoofdlijnen behouden. De opbrengst aan zonne-energie past bij de 
energievraag van de gemeente Winterswijk. 

4.2.2 Structuren respecteren en versterken
Bestaande structuren als de lange rechte lijnen van de Masterveldweg, de Duitse grens 
en perceelbeplanting worden gerespecteerd en blijven behouden. De beleving van de 
bomen als grens bezien vanaf de Masterveldweg over het open veld blijft zo veel mogelijk 
behouden. De beplanting van de landschappelijke inpassing wordt zo hoog als nodig om 
het hekwerk en de zonnepanelen zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken van de 
omwonenden. De voormalige houtwal in het verlengde van de Boldermansweg wordt 
hersteld door nieuwe struiken in te planten. Door de panelen zo laag mogelijk te houden, 
wordt de nu voor het gebied kenmerkende openheid zo veel mogelijk behouden. 
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Afbeelding 26. Foto huidige situatie, (Zie inrichtingsschets locatie B)

Afbeelding 27. Visualisatie toekomstige situatie zonder landschappelijke inpassing

Afbeelding 28. Visualisatie toekomstige situatie inclusief landschappelijke inpassing middels losse haag
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4.2.3 Natuurversterking
Aansluitend op de ambitie voor versterking van het GNN ten noordwesten van het 
plangebied heeft Solarcentury een extra hectare grond gepacht om hier gedurende de 
looptijd van de vergunning voor het zonneveld, ter versterking van het GNN kruidenrijk 
grasland te ontwikkelen. Tevens worden de randen rond het zonneveld natuurlijk 
ingericht. Langs de noordkant van de Masterveldweg en de noordwest grens wordt een 
twintig meter brede strook met heischraal grasland ontwikkeld en langs de watergang 
aan de zuidkant wordt een brede strook met bloemrijk grasland aangelegd. Realisatie 
van deze vegetatie heeft een meerwaarde voor het versterken van de verbinding tussen 
natuurgebieden in de omgeving en sluit aan op het beleid dat de gemeente reeds 
hanteert voor het verschralen van de bermen in de directe omgeving. In het midden van 
het plangebied wordt ruim een hectare ingericht als kruidenrijk akker ten behoeve van 
akkervogels zoals de veldleeuwerik en de patrijs. 

4.2.4 Afstand tot de omgeving
Het plangebied ligt op een afstand van circa 40 meter van de dichtstbijzijnde woning 
en 50 meter vanaf de dichtstbijzijnde recreatiewoning. Hierdoor wordt een gevoel 
van insluiting voorkomen. Om vanuit de woningen direct zicht op de zonnepenalen en 
het bijbehorende hekwerk te voorkomen, wordt aan de buitenkant van het hekwerk 
beplanting aangebracht. Om de eenvormigheid van het landschap te behouden wordt 
de losse haag aan de noordkant in lijn geplaats met het bestaande bos. Dit voorkomt 
tevens dat deze beplanting de beleving van openheid bij de recreatiewoning vermindert. 
De tussenliggende strook van ruim 30 meter die hiermee vrij blijft, wordt ingezet ter 
versterking van de natuurwaarden in het noordelijk gelegen Gelders NatuurNetwerk. 
Met de overige omwonenden is gesproken over welke inpassing zij het liefst hebben. 
De beplanting op de erfgrens was in veel gevallen verdwenen en kan nu weer worden 
hersteld. Soms als brede houtwal, soms als losse haag. Hierdoor wordt zowel de 
cultuurhistorische structuur hersteld als het zicht op het zonneveld verminderd.
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Afbeelding 29. Foto huidige situatie (Zie inrichtingsschets locatie A)

Afbeelding 30. Visualisatie toekomstige situatie EXclusief landschappelijke inpassing.

Afbeelding 31. Visualisatie toekomstige situatie INclusief landschappelijke inpassing
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4.3 Schaal van de directe omgeving
Het zonneveld wordt aan alle zijden van een landschappelijke inpassingsrand voorzien, 
waardoor het directe zicht op het hek en de zonnepanelen wordt onderbroken. Dit 
middels losse hagen en stroken met kruidenrijk en bloemrijk grasland en een akkerrand. 
Langs de Masterveldweg en de zuidwestgrens is de afstand van de grens van het 
plangebied tot het eerste paneel 50 meter.

4.3.1 Singel
Aan de oostkant van het erf van Masterveldweg 21 wordt een singel aangelegd. Dit 
zorgt voor herstel van het cultuurhistorische karakter en inpassing van het zonneveld. 
Met het aflopen van de vergunning zullen de singels behouden blijven en van blijvende 
meerwaarde zijn voor het landschap. 

4.3.2 Zoomvegetatie
De aanwezige zoomvegetatie langs de noordoostelijke rand, de Duitse grens, vormt 
een ecologisch interessante rand van het zonneveld en een ontoegankelijke begrenzing 
tussen Duitsland en het zonnepark. Deze rand is niet overal even breed. Om deze 
potentieel interessante ecologische verbinding meer kracht bij te zetten, wordt de 
mantel en de zoomvegetatie over de gehele lengte van het zonneveld aangelegd.
 
4.3.3 Landschappelijk hekwerk
Vanwege de beveiliging en de veiligheid van het zonneveld dient het afgesloten te zijn 
voor onbevoegden. Er wordt een hekwerk toegepast van schapengaas met houten 
palen zodat het landschappelijk karakter behouden blijft. Het hek wordt aan het 
zicht onttrokken door deze aan de binnenkant van de nieuw te planten beplanting te 
plaatsen. Kleine zoogdieren kunnen het hekwerk passeren doordat er gaten van 30 bij 
30 centimeter aan worden gebracht. Het landschappelijk hekwerk wordt evenals de 
panelen en overige installaties met het aflopen van de vergunning verwijderd.

4.3.4 Haag / Struweel
Aan de zuidoostelijke rand van het plangebied, langs de Masterveldweg ter hoogte van 
de woningen en aan de noordoostkant is een losse haag van vijf meter breed geplant om 
de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken. Deze haag ontneemt grotendeels het zicht 
op het hekwerk en de achterliggende zonnepanelen. Het beheer moet zodanig worden 
uitgevoerd dat de hoogte van de losse haag het zicht vanaf de Masterveldweg op de 
zonnepanelen ontneemt en nog zo veel mogelijk van de boomkronen langs de grens laat 
zien. Hiertoe zullen traag groeiende soorten worden geplant. Op de volgende pagina’s is 
uitgewerkt hoe hoog de haag moet worden om het zicht op de panelen te ontnemen en 
wat de gevolgen hiervan zijn op het zicht o de bomen langs de Duitse grens.
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Afbeelding 32. Locatie van de vijf technische dwarsprofielen

Afbeelding 33. Visualisatie met daarin de verschillende meetpunten

Afbeelding 34. Gegevens behorende bij de technische dwarsprofielen (alle getallen in meters; bij hoogte in meters + NAP)
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Analyse hoogte van de losse haag

Het Gelders Genootschap heeft in overleggen als input meegegeven, dat rekening 
gehouden moet worden met behoud van zicht vanaf de Masterveldweg op de 
zoomvegetatie langs de grens met Duitsland. Een belangrijk standpunt van Solarcentury 
is dat het organiseren van draagvlak net zo belangrijk is als het behouden en versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit. Op basis hiervan is in deze analyse inzichtelijk gemaakt hoe 
de aanleg en het beheer van een landschappelijke haag kan worden afgestemd op het 
behouden van ruimtelijke kwaliteit én het wegenemen van zicht op de zonnepanelen.

Met het in beeld brengen van de hoogteverschillen in het veld en vanaf de 
Masterveldweg waarvandaan het plangebied wordt beleefd is met van 5 profielen 
inzichtelijk gemaakt welke hoogte de landschappelijke haag moet krijgen om de 
zonnepanelen uit het zicht te houden. Een en ander is gevisualiseerd in nevenstaande 
afbeeldingen en in twee grafische dwarsprofielen (bijlage 1). 

De Actuele Hoogtekaart Nederland wijst uit dat de Masterveldweg over de gehele lengte 
van het zonneveld hoger ligt dan het maaiveld van het zonneveld ter plaatse van de 
haag. De weg langs het zonneveld loopt van zuid naar noord geleidelijk naar beneden. 
De hoogte van de haag ten opzichte van het maaiveld wordt berekend aan de hand van 
het zichtpunt vanaf het hart van de weg en het hoogste punt van de zonnepanelen. 
Hieruit blijkt dat van zuid naar noord (profiel 1 naar 5); bij de profielen 1, 2, 3 en 5 het 
hoogste punt van de panelen hoger is dan de ooghoogte. De afstand tot dat hoogste 
punt verschilt doordat het maaiveld niet helemaal vlak is. Deze afstand en hoogte 
bepalen de hoogte van de haag die nodig is om de panelen aan het zicht te onttrekken. 

De haag staat op een afstand van ruim 43 meter tot het hart van de weg en loopt parallel 
aan de Masterveldweg. De hoogte van de haag en de variabele hoogte van de bomen 
langs de grens bepalen het zichtbare en onzichtbare deel van de bomen aan de grens 
met Duitsland. Dit is in de laatste kolom te zien. Op basis van deze gegevens is bepaald 
hoe hoog de haag moet worden. Vervolgens is bij de plantkeuze rekening gehouden met 
groei-eigenschappen van de verschillende planten zodat dit zo veel mogelijk is afgestemd 
op de gewenste haaghoogte en er geen onnodig beheer plaats hoeft te vinden.

De conclusie is dat op basis van bovenstaande berekeningen de beleving van de 
zoomvegetatie behouden blijft en het zicht op de zonnepanelen kan worden ontnomen. 
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Afbeelding 35. Foto huidige situatie, (Zie inrichtingsschets locatie C)

Afbeelding 36. Visualisatie toekomstige situatie zonder landschappelijke inpassing

Afbeelding 37. Visualisatie toekomstige situatie inclusief landschappelijke inpassing middels losse haag
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Afbeelding 38. Foto huidige situatie, (Zie inrichtingsschets locatie D)

Afbeelding 39. Visualisatie toekomstige situatie zonder landschappelijke inpassing

Afbeelding 40. Visualisatie toekomstige situatie inclusief landschappelijke inpassing middels losse haag
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Afbeelding 41. Referentiebeeld bloemrijk grasland, mengsel G2 (bron: Cruydthoeck)

Afbeelding 42. Streefbeeld compactstation in gedekte kleur
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4.4 Schaal van het zonneveld
4.4.1 Panelen, hoogte en oriëntatie
De ontwikkelaar kiest er voor de panelen tweezijdig te oriënteren, in lijn met de 
Masterveldweg en de Duitse grens. Hiermee is het zicht vanaf de Masterveldweg 
op de panelen gericht en niet op de zijkanten. Met een hellingshoek van de panelen 
van circa 12 graden blijft de hoogte van de installatie beperkt tot 1,5 meter boven 
maaiveld. Hierdoor blijft de openheid van het landschap zo veel mogelijk behouden. 
Het hekwerk wordt echter wel minimaal 1,8 meter en maximaal 2 meter hoog. Omdat 
het hekwerk transparant is, springt dit minder in het oog dan de zonnepanelen. De 
beplanting ontneemt grotendeels het zicht op de panelen. De openheid en beleving 
van de bomen langs de Duitse grens blijft hierdoor behouden. Dit in aansluiting op de 
wens van omwonenden om de openheid zo veel mogelijk te respecteren. Het zonneveld 
vormt zich verder naar de bestaande kavelgrenzen en sloten/houtwal op het terrein. De 
zonnepanelen worden met behulp van aluminium klemmen aan de onderconstructie 
bevestigd. De zonnepanelen liggen niet strak tegen elkaar aan maar liggen iets los van 
elkaar. Rondom de zonnepanelen is een vrije ruimte van ca 2 cm aanwezig om eventuele 
uitzetting op te kunnen vangen. Tevens zorgen deze open ruimtes ervoor dat regenwater 
ook tussen de panelen op de grond terecht komt en de bodem dus gelijkmatiger met 
water wordt belast waardoor erosie wordt voorkomen.

4.4.2 Publieke entree en recreatie
Om het park een duidelijk gezicht te geven wordt bij de hoofdingang ter hoogte van 
de haag op een lichte verhoging van circa een halve meter, enkele borden geplaats 
met informatie over het zonneveld zelf en de aanwezige natuur(ontwikkeling). Een pad 
van halfverharding loopt vanaf de Masterveldweg naar deze informatieborden. Het 
zonneveld zelf is vanwege veiligheidsredenen niet openbaar toegankelijk voor publiek. In 
de omgeving van het zonneveld liggen enkele recreatieroute knooppunten. Tussen deze 
knooppunten over de Masterveldweg loopt een ‘route’ langs het plangebied. Door de 
landschappelijke inpassing met name aan de Masterveldweg te situeren wordt hier de 
meest toegevoegde waarde behaald.

4.4.3 Watergang en houtwal
De watergang en houtwal in het verlengde van de Boldermansweg vormen 
cultuurhistorisch een interessant element in het zonneveld en blijven daarom behouden 
en versterkt. Dit element blijft ook na afloop van de vergunning staan. Tevens vormt 
het een versterking van de verbinding tussen de Duitse grens en de beplanting langs de 
Masterveldweg en de Boldermansweg. Langs de enkele houtwal blijft de grens zichtbaar.
 
4.4.4 Compactstations
Gebouwen worden binnen het zonneveld geplaatst. De afstand van de compactstations tot 
nabijgelegen woningen is minimaal 50 meter. Ze worden zodanig geplaatst dat ze eenvoudig 
uit het park te takelen zijn indien vervanging nodig is. Door ze aan de kopse kanten van een rij 
panelen te plaatsen, worden ze opgenomen in de structuur van het park. 
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Afbeelding 43. Streefbeeld losse haag 

Afbeelding 44. Streefbeeld mantel - zoomvegetatie



43Inrichtingsplan Zonneveld Masterveldweg

BEPLANTING EN BEHEERPLAN

5
5.1 Losse haag en te herstellen houtwallen
In het plangebied wordt gebruikgemaakt van een losse landschappelijke haag van 5 
meter breed zonder boomvormers om omwonenden het zicht op de zonnepanelen 
te ontnemen. Ook de te herstellen houtwal wordt met struikvormers ingeplant om 
ongewenste hoog opgaande beplanting in het open gebied te voorkomen. Tevens helpt 
dit om schaduw op de zonnepanelen te voorkomen. Voor de plantsoorten is gekozen uit 
een selectie van inheemse struiken behorend bij de bodem en grondwaterhuishouding 
en de omgeving. Het sortiment bestaat (indien leverbaar) uit autochtoon plantmateriaal, 
uit de volgende struiken (gelijke verdeling): Gelderse roos, taxus, vuilboom, geoorde 
wilg, zwarte appelbes, wegedoorn, hondsroos, hazelaar, éénstijlige meidoorn, aalbes, 
zwarte bes en framboos,

De soorten worden in groepen van 5 tot 7 stuks per soort gemengd en in wildverband 
aangeplant met een onderlinge plantafstand van 0,75 m. Dit, zodat elke soort een goede 
kans krijgt te overleven, maar bij uitval van 1 soort geen grote gaten vallen in de haag. Er 
wordt bosplantsoen met maat 100–125 toegepast.

Op enkele plekken kunnen groepen beplanting doorgroeien om zo meer diversiteit 
en een gevarieerd beeld te krijgen. De losse landschappelijke haag heeft als doel het 
zonnepark zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. De beplanting zal tot het derde 
jaar na aanplant jaarlijks worden gesnoeid. Daarna kan het struweel wisselend om de 4 
tot 5 jaar worden onderhouden. Zo wordt zorggedragen voor een los, maar wel gesloten 
beeld. In de haag worden geen boomvormers toegepast zodat schaduw op de panelen 
wordt voorkomen en de openheid behouden blijft.

Door tijdens het beheer de haag in de lengterichting voor de helft onder kniehoogte te 
snoeien, is er altijd een deel van de haag die op hoogte is en het zicht op het zonneveld 
filtert, en tevens wordt deze niet te hoog. Beide helften worden wisselend om de 4 
tot 5 jaar onderhouden. Het gesnoeide deel krijgt zo de kans om nieuwe takken te 
laten groeien die zullen bloeien en zaad dragen, wat ten gunste komt als voedsel voor 
insecten, vogels en kleine zoogdieren. Door op voldoende afstand van het hekwerk aan 
te planten, is bijsnoeien aan de binnenzijde hooguit incidenteel nodig.
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Afbeelding 45. Streefbeeld hekwerk  (bron: Luminous Energy)

Afbeelding 46. Streefbeeld akkerrand (bron: Cruydthoeck)
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5.2 Singel 
De singel ter hoogte van Masterveldweg 21 bestaat uit hetzelfde sortiment als de 
losse haag, maar kent ook de volgende boomvormers: zomereik, zoete kers, esdoorn, 
zwarte els en zomerlinde. De soorten worden eveneens in groepen van 5 tot 7 stuks 
per soort gemengd en in wildverband aangeplant, maar vanwege de grotere breedte 
en hoger wordende beplanting is een onderlinge plantafstand van 1 m passender. De 
boomvormers worden met een onderlinge afstand van 5 meter per stuk geplant. Dit, 
zodat elke soort een goede kans krijgt te overleven en bij uitval van 1 soort geen grote 
gaten vallen in de haag. Er wordt bosplantsoen met maat 100–125 toegepast. Voor de 
boomvormers wordt maat 16-18 toegepast. Voor het beheer van de heesters wordt 
eenzelfde regime toegepast als bij de losse haag.

5.3 Mantel- en zoomvegetatie
Mantel- en zoomvegetatie is de naam voor de overgangsvegetatie van hogere vegetaties 
naar lagere vegetaties. De overgang bestaat in het ideale geval uit een zoom (kruidenrijk 
gras) en een mantel (opgaand struweel). De bestaande zoomvegetatie langs de Duitse 
grens blijft behouden. De kern van bomen is in dit geval al aanwezig. Dit geldt ook 
voor de noordgrens (behalve er hoogte van de recreatiewoning) waar de bomenrij 
wordt aangevuld met een mantel en zoomvegetatie. De biodiversiteitswaarde van een 
struweel neemt aanzienlijk toe wanneer een zoomvegetatie wordt toegevoegd. Zo’n 
overgangssituatie is waardevol voor veel faunasoorten. Ongewervelden zoals vlinders en 
libellen, maar ook slakken en kevers profiteren van een zoomvegetatie en daarmee ook 
de dieren voor wie zij prooi vormen zoals vogels en kleine zoogdieren. 

5.4 Bloemrijke vegetaties
5.4.1 Bloemrijke akker
Vanwege de agrarische historie van de percelen en de meerwaarde voor de natuur is 
ervoor gekozen achter Masterveldweg 19 in te zaaien met een bloemrijk akkermengsel. 
Dit type vegetatie komt nog maar zelden voor en heeft ook een meerwaarde voor de 
biodiversiteit. De keuze voor de samenstelling zal afgestemd worden met de leverancier 
zodat een passend mengsel wordt toegepast van inheemse plantsoorten. De bloemrijke 
akker wordt eenmaal per jaar, in het voorjaar gemaaid / geoogst en wederom ingezaaid. 

5.4.2 Bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland (Bloemenmengsel G2 van de Cruydthoeck of vergelijkbaar) is een 
goed en haalbaar vegetatietype. De buurt en Solarcentury zien graag dat het gewenste 
beeld binnen maximaal 3 jaar wordt behaald. Als vervolgens blijkt dat de aanleg in 
combinatie met het bijbehorende beheer niet leidt tot het geschetste doel wordt 
dit geëvalueerd en wordt actief ingegrepen om het doel alsnog op korte termijn te 
realiseren of in overleg met de omgeving tot nieuwe haalbare doelstellingen te komen.



46 Inrichtingsplan Zonneveld Masterveldweg

5.4.3 Heischraal grasland
De exacte manier van aanleg van het heischraal grasland volgt na advies door een extern 
onderzoeksbureau (zoals Groeibalans of B-Ware). Het kan zijn dat voor het creëren van 
heischraal grasland grond moeten worden afgegraven, dat brengt risico’s met zich mee 
met betrekking tot wetgeving en beperkingen rondom stikstof. Indien vergraven niet kan 
en uit onderzoek blijkt dat heischraal grasland hierdoor geen realistische optie is zal hier 
kruidenrijk grasland worden aangelegd. De grond moet met zware machines worden 
afgegraven en over het terrein worden verspreid. Voor het heischraal grasland langs de 
wegen wordt maaisel van nabijgelegen gronden gebruikt om zaden en bodemleven te 
enten. Dit wordt na zaadzetting gemaaid en gedurende enkele dagen op de gefreesde 
bodem gelegd zodat het zaad uit het gewas kan vallen. Vervolgens dient door goed 
beheer, afgestemd op de soorten die ter plekke groeien, de vegetatie te worden 
gestimuleerd. Na aanleg wordt in overleg met de beheerder van de PAN gekeken wat 
de meeste meerwaarde oplevert voor deze plek. Het kan tot wel 30 á 40 jaar kan duren 
voordat het einddoel van heischraal grasland is bereikt. Dit is dus mogelijk meer een 
streven voor de lange termijn. 

5.4.4 Ruimte onder de zonnepanelen
Om meerwaarde te hebben voor insecten is het van belang dat er voor de bijen en 
vlinders steeds nectar en stuifmeel beschikbaar is. Hiertoe dient de vegetatie te worden 
gemaaid en het maaisel moet afgevoerd worden. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling 
van het bloemrijk grasland als de ruimte onder de zonnepanelen en de tussenliggende 
beheerpaden. Zodra de vegetatie enigszins is verschraald is het van belang deze niet 
in één keer te maaien. Dan ontstaat er een periode met te weinig aanbod. Door de 
vegetatie ’gefaseerd’ te maaien ontstaat spreiding in bloei. Dit is niet alleen tijdens het 
zomerseizoen van belang, maar juist ook in het najaar. Veel bijen en vlinders vliegen rond 
tot eind oktober en hebben tot dan dus nog steeds nectar en stuifmeel nodig. Daarnaast 
kunnen door gefaseerd maaibeheer kortlevende en tweejarige plantensoorten goed 
in zaad komen en zich uitzaaien. Voorbeelden zijn margriet, peen, slangenkruid of 
zandblauwtje. Bij een gefaseerd maaibeheer blijft steeds een deel van de vegetatie staan 
en wordt een deel gemaaid. Een gefaseerd maaibeheer werkt het beste bij een vegetatie 
die redelijk schraal is. In de beginjaren is het wellicht nodig een iets steviger maaibeheer 
aan te houden. De vegetatie moet daarom in het begin drie keer en op den duur ten 
minste twee keer per jaar gefaseerd worden gemaaid (na de bloei, met tussenperiode 
van ten minste 6 weken) waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 

5.5 Te behouden sloten
In het plangebied bevinden zich enkele sloten. Deze zijn ook terug te vinden op 
de historische kaart. De noordelijke zelfs al ver voor 1900. Ten behoeve van het 
watersysteem en het ontwikkelen van meer natuurwaarden wordt ingezet op een 
natuurvriendelijk beheer van deze watergang.
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Afbeelding 47. Situatie na afloop van de vergunning.  

5.6 Situatie na afloop van de vergunning
De afbeelding op de volgende pagina toont de situatie na afloop van de vergunning. De 
erfbeplanting, mantel en zoomvegetatie langs de grens en de houtwal blijven behouden. 
De losse hagen worden verwijderd.
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