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Afbeelding 1. De westelijke watergang met een rij knotwilgen en daar achter een wilgengriend.
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Afbeelding 2. Luchtfoto.

Afbeelding 3. Topografische kaart met aanduiding van de locaties van de foto’s (afbeeldingnummers) in dit rapport.
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Afbeelding 4. Een zonneveld heeft een bruto en een netto oppervlakte. Het bruto oppervlakte omvat het gehele park, 
inclusief de landschappelijke inpassing rondom de panelen. Het netto oppervlak omvat alleen de panelen met daartussen de 
onderhoudspaden

1.1 Aanleiding voor zonneveld Dalenstraat
Statkraft is voornemens een zonnepark te realiseren aan de Dalenstraat te Beneden-Leeuwen. 
Zowel vanuit Beneden-Leeuwen zelf, als de gemeente West Maas en Waal is een goede land-
schappelijke inpassing en een zo breed mogelijk draagvlak daarbij essentieel. Dit document is een 
uitwerking van de aanvraag zoals deze medio 2021 is ingediend. Er wordt gestreefd naar een zo’n 
klein mogelijke impact op het landschap en de leefomgeving van inwoners. Daarom worden de 
omwonenden meegenomen in het proces om zo tot een breed gedragen plan te komen. 

1.2 Ligging en beschrijving plangebied
Het plangebied bestaat uit twee delen. Een deel ten noorden van de Dalenstraat is circa 16 hectare en 
bestaat uit vier (kadastrale) percelen. Het deel ten zuiden is circa 2,2 hectare. Na overleg met omwo-
nenden hebben we gehoor gegeven aan hun oproep om het deel ten zuiden van de Dalenstraat niet 
mee te nemen in de ontwikkeling. Dit maakt daarmee geen onderdeel meer uit van het project en 
zal blijvend agrarisch kunnen worden gebruikt. Het projectgebied ligt ten zuidwesten van de Maas en 
Waalweg N322 in de gemeente West Maas en Waal en ligt ten zuiden van Beneden-Leeuwen. Op de 
volgende pagina’s zijn enkele foto’s opgenomen van het plangebied en de omgeving.
•	 Het beschikbare oppervlak van circa 18,3 hectare, biedt de mogelijkheid om circa 12,4 

MWpiek aan vermogen te plaatsen. Dit resulteert in een jaarlijkse opbrengst die gelijk staat 
aan het elektriciteitsverbruik van circa 4.300 huishoudens.

•	 De grond is in eigendom bij één eigenaar. Er is contractueel vastgelegd dat bij positieve uit-
komst Statkraft de grond, voor een periode van 30 jaar, huurt van deze grondeigenaar.

•	 Het plangebied ligt in het rivierkommengebied en wordt gekenmerkt door zijn open agrari-
sche land, dat voornamelijk in gebruik is als hooiland, rietland en er liggen eendenkooien, 
grienden en populierenbossen in dit lage natte gebied.

•	 De Dalenstraat is aan de noordkant aangezet met opgaande beplanting. Deze beplanting verschilt van 
een transparante enkele bomenrij van essen, naar een dubbele rij van essen tot een dichte singel.

•	 Er is deels zicht vanuit direct omwonenden op het plangebied en voor een deel wordt deze 
geblokkeerd. Dit komt door de dicht beplante Dalenstraat en de naastgelegen griend ten 
westen van het plangebied.

•	 Vanaf de Maas en Waalweg is op ongeveer 125 meter afstand vrij zicht op het plangebied. 
•	 Rondom het plangebied loopt een watergang die de drie sloten in het plangebied afwateren.

1. INLEIDING
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Afbeelding 5. Het beeld vanaf de Dalenstraat, met links de singel en een rij essen. Achter de houtsingel het plangebied en links van de weg een nieuwe rij aangeplante essen.

Afbeelding 6. De houtsingel gezien vanuit het plangebied met een 
brede watergang er langs.

Afbeelding 7. De houtsingel geeft een besloten beeld vanaf de Dalenstraat.
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Afbeelding 8. Zicht vanaf de Dalenstraat richting het noorden.

Afbeelding 9. De nieuwe aanplant met jonge essen langs de Dalenstraat.

Afbeelding 10. De houtsingel is op verschillende plekken transparant. Hier domineert vooral de rij essen langs de weg.
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Afbeelding 11. Een watergang met een rij knotwilgen vormt de westerse plangrens. Door de aanwezigheid van het wilgengriend is er vanaf deze kant geen zicht op het 
plangebied. Echter, wanneer de wilgentenen geoogst worden, is het beeld een stuk transparanter.

Afbeelding 12. Er zijn verschillende interessante waterplanten 
te vinden langs de watergangen in het plangebied. Zoals de 
zwanenbloem, indicator voor een stikstofrijke bodem.

Afbeelding 13. Een afwatersloot in het plangebied, gekeken in noordelijke richting.
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Afbeelding 14. Het weidse uitzicht over het plangebied in westelijke 
richting gekeken. 

Afbeelding 15. Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een betonnen bruggetje die het 
plangebied ontsluit over de brede watergang.

Afbeelding 16. De noordelijke plangrens wordt gevormd door een brede watergang die het gebied afwatert.
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1.3 Doel van het rapport
Zowel vanuit Statkraft en de omgeving, als de gemeente West Maas en Waal is een goede landschappelijke 
inpassing en zo breed mogelijk draagvlak essentieel. Doel is om de mogelijke impact op het landschap en 
de leefomgeving van inwoners zo klein mogelijk te laten zijn. Om tot een goed inrichtingsplan te komen zijn 
verschillende stappen doorlopen. 
•	 Programma van eisen en wensen (vanuit Statkraft en de grondeigenaren).
•	 Beleidsanalyse en wensen en eisen gemeente.
•	 Ruimtelijke analyse.
•	 Omgevingsproces.

Op basis van de uitgangspunten die tijdens dit proces zijn verkregen is het inrichtingsplan opgesteld 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.

1.4 Programma van eisen initiatiefnemers
Ten behoeve van het inrichtingsplan hebben Statkraft en de grondeigenaar vooraf een aantal eisen 
opgesteld waaraan voldaan moet worden. Het plangebied is bruto circa 18,3 ha groot en bestaat uit 5 
percelen. Netto betreft het circa 4,8 ha als ruimte voor landschappelijke inpassing en circa 11,3 ha voor 
de plaatsing van zonnepanelen en onderhoudsroutes. De 2,2 ha agrarische perceel aan de zuidkant 
van de Dalenstraat wordt naar aanleiding van gesprekken met omwonenden niet als zonnepark inge-
richt. Voor dit deel wordt een landbouwer in de omgeving gezocht die dit perceel kan pachten.

1.4.1 Landschappelijke inpassing
•	 Er zijn een vijftal woningen in de omgeving van bewoners die geen landeigenaar zijn van het beoogde 

zonneveld. Waarvan een woning direct zicht op het plangebied heeft en de andere woningen in min-
dere mate door afscherming van opgaande beplanting. Er moet daarom extra aandacht gaan naar de 
landschappelijke invulling van het zonneveld en zicht vanuit omliggende erven. Ook dient er aandacht 
te zijn voor eventuele reflectie van zonlicht, bijvoorbeeld vanaf de Maas en Waalweg. 

•	 Ruimte waar schaduw valt van de omliggende beplanting, wordt idealiter ingezet voor een 
onderhoudsroute gebruikt of natuurlijk ingericht worden.

•	 Vanwege het sterke agrarische karakter van de omgeving, 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 dient één type paneel te worden toegepast.
•	 De panelen uitvullen tot de randen zodat geen grote verspringing ontstaat.
•	 Statkraft heeft ruime ervaring in het realiseren van zonnevelden en ziet voor deze locatie moge-

lijkheden om het veld toegankelijk te houden voor dieren door het hekwerk onderaan niet aan 
te binden.

1.4.3 Infrastructuur
•	 Ontsluiting vanaf de openbare weg.
•	 Rondom het plangebied komt een wandelroute met een uitkijkpunt die doordat deze wordt 

opgesteld in het wilgengriend opgaat in de landschappelijke inpassing. Hierdoor ontstaat 
de mogelijkheid om het zonneveld ook op een recreatieve manier te kunnen ervaren. Het 
inkoopstation positioneren aan de openbare weg voor een goede bereikbaarheid.
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Afbeelding 18. Schematische weergave van de elektriciteitsinfrastructuur in Rivierenland (Concept RES-FruitDelta 
Rivierenland).

•	 Het verrekenpunt voor de aansluiting van het zonneveld is regelstation Wamel. De netbe-
heerder zorgt voor de aansluiting tussen dit regelstation en het onderstation in Tiel. Voor 
deze werkzaamheden is inmiddels een indicatieve aanbieding ontvangen van Liander waaruit 
blijkt dat er capaciteit is en het zonneveld ook daadwerkelijk kan worden aangesloten.

1.5 Locatiekeuze
Voordat een locatie daadwerkelijk wordt ontwikkeld, wordt deze grondig doorgelicht om te kijken 
of de locatie geschikt is. Hierbij speelt een groot aantal criteria mee. Bijvoorbeeld de afstand tot 
woningen en de hoeveelheid woningen, landschappelijke inpasbaarheid, afstand tot de netaan-
sluiting en het al dan niet passen van de locatie, binnen bestaand (gemeentelijk) beleid. 

Tenslotte is Statkraft afhankelijk van de bereidheid van een grondeigenaar om zijn gronden in te 
zetten. Hierdoor zijn meerdere potentiële locaties afgevallen. Naar aanleiding van deze analyse 
zijn wij tot de conclusie gekomen dat de locatie aan de Dalenstraat erg geschikt is voor een zon-
neveld. Redenen hiervoor zijn met name:
•	 Het geringe aantal omwonenden met zicht op het plangebied.
•	 De aanwezigheid van een afschermend griendbos aan de westkant en opgaande wegbeplan-

ting aan de zuidkant.
•	 De ligging in de groene beleidszone van provincie Gelderland; zonneparken mogelijk, mits.
•	 De aansluiting op het net zit op korte afstand van het plangebied circa 4,5 km (zie onder-

staande afbeelding en paragraaf 1.4.3).

Afbeelding 17. Planoviewkaart ruimtelijk beleid voor grote zonneparken van de provincie Gelderland (Omgevingsvisie 
Gaaf Gelderland).

Plangebied

Plangebied
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Afbeelding 19. Globale ligging van het plangebied ten opzichte van de regio en landschapstype (Zonnewijzer Gelderland).

Afbeelding 20. Visiekaart zon (Beleidsvisie Zon gemeente West Maas en Waal 2021).

Plangebied

Plangebied
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Binnen de provincie Gelderland en de gemeente West Maas en Waal zijn verschillende beleids-
onderdelen van toepassing op het inrichtingsplan van het zonneveld. Deze worden hieronder 
toegelicht, voor zover ze van toepassing zijn op de landschappelijke inrichting. In de opgestelde 
ruimtelijke onderbouwing wordt verder ingegaan op het overige beleid.

2.1 Provinciaal beleid
2.1.1 Omgevingsvisie Gelderland Grote zonnevelden mogelijk
De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven 
om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om 
verder te zijn in het klimaatneutraal dan de landelijke afspraken. Forse ingrepen in de omgeving 
zijn daarom nodig om alternatieve, duurzame energiebronnen te realiseren. Provincie Gelderland 
geeft toe dat initiatieven zoals zonneakkers verder ontwikkeld moeten worden. Afbeelding 17 op 
pagina 13 laat de locatiescan zien die door provincie Gelderland aangewezen zijn als kansrijke 
ontwikkellocaties voor zonneenergie. De groen gemarkeerde percelen zijn bestempeld als ‘zonne-
parken mogelijk, mits’. Dit zijn gebieden waar de functies die de gemeente aan het gebied heeft 
toegekend geen obstakel vormen voor de ontwikkeling van grote zonneparken. 

Conclusie
Het plangebied ligt in een gebied waar grote zonnevelden volgens de provincie mogelijk zijn. 

2.1.2 Gelderse ZonneWIJzer
Deze ZonneWIJzer is opgesteld op initiatief van de tafel Ruimte van het Gelders Energieakkoord. 
De provincie Gelderland is opdrachtgever. Het is geen officieel beleid maar wel richtinggevend 
aan de keuzes die de provincie maakt omtrent zonnevelden. Uit de ZonneWIJzer volgen enkele 
algemene - en locatie specifieke uitgangspunten. 

Algemene uitgangspunten
•	 Er is sprake van een goede landschappelijke inpassing van een zonneveld als de ruimtelijke 

karakteristieken worden behouden of versterkt. De ruimtelijke karakteristieken kunnen 
worden onderverdeeld in: 
o De schaal en openheid van het landschap: grootschalig en open of juist kleinschalig en 

besloten.
o De structuur van de verkaveling: regelmatig of onregelmatig patroon van kavelvormen, 

blokvormig of langgerekt, enzovoort.
o De structuur van wegen met daaraan gekoppeld erven en bebouwing: bijvoorbeeld 

rechte of kronkelige wegen, met lintbebouwing of juist verspreid liggende bebouwing, 
dichtbij of verder van de weg af.

o Het reliëf: vlakke of glooiende landschappen.
o De structuur van opgaande beplanting, bijvoorbeeld wegbeplanting, houtwallen, 

laanstructuren en erfbeplanting.
•	 Geef de ruimten tussen de panelen, de randen van het zonneveld en eventuele overhoeken 

een natuurlijke inrichting.

2.   BELEIDANALYSE
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•	 Laat de natuurontwikkeling in en rond het zonneveld aansluiten op ecologische structuren 
buiten het zonneveld. Vaak kan de natuurontwikkeling ook gebruikt worden om (historische) 
landschappelijke lijnen en structuren te versterken en/of te herstellen (bijvoorbeeld een 
karakteristieke meidoornhaag).

•	 Voor het behoud van openheid moeten zonnepanelen zo plat en laag mogelijk worden 
geplaatst en minimaal onder ooghoogte blijven.

•	 Een natuurlijke, gebiedseigen afscheiding rond zonnevelden heeft vanuit landschappelijk en 
ecologisch oogpunt de voorkeur, vooral als deze aansluit op en/of onderdeel wordt van de 
landschappelijk-ecologische structuur in de omgeving. In open landschappen hebben sloten 
de voorkeur, maar in besloten en halfopen landschappen kan een haag of een dichte beplan-
tingsrand van struiken en eventueel bomen worden toegepast.

•	 Zonnevelden bieden rust en veelal een schuilplaats aan dieren, om dat het zonnepark niet 
omheind wordt door een hek kunnen dieren optimaal gebruik maken van de beschuting en 
beslotenheid van het zonneveld.

•	 Vul de zonnepanelen uit tot aan de rand zodat geen rafelige randen ontstaan.

Locatiespecifieke uitgangspunten
Het plangebied ligt in de streek ‘Rivierland’ in het landschap van de ‘Kommen’. 
Uitgangspunten die hieruit voortvloeien zijn:
•	 De kommen zijn lager gelegen gebieden die binnendijks liggen en zijn grootschalig, open en 

vaak relatief nat. Om de grootschalige openheid niet aan te tasten, is het van belang dat de 
opstelling zo plat en laag mogelijk ligt en een oriëntatie parallel aan de kavelrichting heeft.

•	 Belangrijk is dat de zonnevelden kleinschalig zijn en/of te worden gekoppeld aan bestaande 
ruimtelijke elementen. De herkenbaarheid van het landschapstype moet behouden blijven en 
er mag geen aaneenschakeling van zonnevelden ontstaan.

•	 Het zonneveld ter grootte van een kavel kan gekoppeld worden aan een erf langs de randen 
van de kommen.

•	 Omdat opgaande elementen de openheid van het landschap verstoren en tevens een nega-
tief effect hebben op weidevogels kan afscherming van zonnevelden in de kommen alleen 
met (brede) watergangen (eventueel gecombineerd met verdiept liggende hekwerken).

•	 Tevens kunnen lijnvormige structuren van natuurvriendelijke oevers worden gecreëerd. Door 
de zonnevelden aan bestaande (opgaande) elementen te koppelen, liggen ze ook binnen 
de ‘verstoringsafstand’ van weidevogels. Broedende weidevogels houden een afstand aan 
tot erven/opgaande beplanting van 200 meter (tot maximaal 400 meter, afhankelijk van de 
soort). Als een zonneveld binnen die zones worden aangelegd, treden er mogelijk geen of 
minder nadelige effecten op (maar dit is niet aangetoond!).

•	 Het zonneveld kan worden begrensd door een deels transparante omlijsting van singels, 
griendbosjes en/of essen- of wilgenrijen. Door het omlijsten van de zonnevelden kunnen 
verdwenen landschappelijke elementen teruggebracht worden en wordt de landschappelijke 
structuur versterkt. Door het aansluiten op bestaande groenstructuren zoals grienden, essen-
bosjes en eendenkooien, kan een passende landschappelijke inpassing plaatsvinden.

•	 Bij transparante omlijstingen kan het effect op de openheid geminimaliseerd worden door de 
panelen laag te plaatsen, zodat er overheen gekeken kan worden. 

•	 De afscherming, zoals hekwerken ter beveiliging van het zonneveld, kunnen worden verwerkt 
in de bestaande of nieuwe groene omlijstingen of staan verlaagd in brede sloten.
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Afbeelding 21. Kaartviewer Gelders Natuurnetwerk.

Meekoppelkansen worden gezien in
•	 Agrarisch medegebruik tussen lage stellages; indien gekoppeld aan een erf of griendbosje 

is ook agrarisch medegebruik onder middelhoge, onder hoge stellages of tussen verticale 
opstellingen mogelijk.

•	 Recreatief medegebruik door versterking en toevoeging van wandel- en fietsnetwerk voor 
extensieve recreatie.

•	 Combinatie met waterberging, bijvoorbeeld door aansluiten op weteringen of andere 
infrastructuren.

Ecologische principes
•	 Creëren van sloten met natuurvriendelijke oevers (met flauwe taluds, vooral aan de noord-

zijde: minimaal 1:3 maar liever flauwer).
•	 De watergangen kunnen ook onderdeel zijn van een ecologische verbindingszone met poelen 

en bloemrijke graslanden erlangs. 
•	 Ontwikkelen kruiden- en faunarijke graslanden.

2.2 Gemeentelijk, Beleidsvisie Zon gemeente West Maas en Waal
2.2.1 Beleidsvisie Zon
De gemeente kent een zonnevisie die uitgaat van vier gebieden (zie ook afbeelding 20 Visiekaart 
zon op blz. 14). Daarin hanteren zij dezelfde gebieden als de provinciele visie van de Gelderse 
ZonneWIJzer. Hierin zijn een aantal aspecten leidend. Deze zijn hieronder verder toegelicht.

Beschermde natuur
De gemeente volgt op dit thema het beleid van de provincie te weten: Met name in GNN zijn er 
weinig mogelijkheden voor grootschalige zonneparken, in de GO is onder strenge voorwaarden 
het een en ander mogelijk. Gelderland heeft in haar Omgevingsverordening gebieden aange-
wezen die van belang zijn voor natuur en landschap. Deze gebieden zijn onderverdeeld in het 
Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). Onderdeel van het GNN 
zijn de Europees beschermde Natura 2000-gebieden. Het GO zijn vooral zones tussen natuur. Met 
name de uiterwaarden en delen van de aangrenzende recreatiegebieden zijn in West Maas en 
Waal aangewezen als GNN of GO. Ook langs de Grote Wetering is een ruime zone aan de zuid-
oever aangewezen als GO, met hier en daar een stukje GNN. Ook de oude eendenkooien vallen 
onder GNN. 
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Omgevingsvisie provincie Gelderland - zonneparken
In de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland is dezelfde kaart opgenomen als in de 
Beleidsvisie Zon (zie afbeelding 17 op blz. 13) waarin de mogelijkheid voor het ontwikkelen van 
zonneparken worden verbeeld. 

(Geluids)gevoelige bestemmingen - Beleidsvisie Zon
Op basis van de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ geldt een richtafstand van 30 
m tussen een transformatorstation en de dichtstbijzijnde woning, vanwege het aspect geluid. 
Een transformatorstation dient voor de aansluiting van een zonnepark op het elektriciteitsnet. 
Aangezien er geen woningen binnen 30 meter van het plangebied liggen, hoeven we hier verder 
geen rekening mee te houden.

Meervoudig ruimtegebruik - Beleidsvisie Zon
Op percelen waar grootschalig energie wordt opgewekt, kan gedacht worden aan meervoudig 
ruimtegebruik. Hierdoor wordt schaarse grond optimaal benut. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
fruit of andere gewassen te telen onder (beweegbare) zonnepanelen. Ook het laten grazen van 
schapen of kippen zorgt voor een nuttig gebruik van de ruimte onder de zonnepanelen.
Daarnaast worden ook andere vormen van meervoudig ruimtegebruik gestimuleerd, zoals de ont-
wikkeling van nieuwe natuur. Hierbij kan gedacht worden aan extensief beheerd grasland en het 
aantrekken van insecten (zoals bijen en vlinders) door de toepassing van bloemrijk grasland.

Conclusie
Het projectgebied ligt in de groene zone die is aangewezen als ‘zonneparken mogelijk, mits’. 
Dit betekent dat het plangebied geschikt wordt geacht als locatie voor de ontwikkeling van een 
grootschalig zonneveld. Ook ligt het plangebied niet in een beschermd weidevogelgebied of een 
rustgebied voor winterganzen. Aangezien er geen woningen binnen 30 meter van het plangebied 
liggen (minimaal 450 meter) zal er geen geluidsoverlast plaatsvinden, mocht deze al aanwezig 
zijn. De locatie biedt mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik door middel van waterber-
ging en aansluiting op het griendbosje ten westen van het plangebied. Ook het perceel ten zuiden 
van de weg dat nu nog in gebruik is bij iemand buiten het gebied, biedt kansen voor verbeteren 
van de landbouwkundige situatie in het plangebied door dit niet als zonneveld te ontwikkelen.

Uitgangspunten inpassing grote zonnevelden - Beleidsvisie Zon
Landschappelijke inpassing is een vereiste. De mate waarin, bepaalt ook de aanvaardbaarheid en de 
draagkracht van een gebied. Landschappelijke inpassing betekent niet dat het zonneveld per definitie 
niet zichtbaar mag zijn. Er moet worden gezocht naar een passende zichtbaarheid in het landschap. 
Het moet zijn afgestemd met de omgeving en omliggende functies. Elke locatie is uniek waardoor 
maatwerk onmisbaar is. De inpassing draagt hierdoor bij aan de waarden van het gebied die ook na 
beëindiging van de activiteiten duurzaam te handhaven zijn. Hieronder volgt een selectie van de voor 
het plangebied relevante ontwerpprincipes die meegenomen worden in het inrichtingsplan: 
•	 Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het landschap vrij. 
•	 De openheid van het landschap waarborgen en versterken.
•	 Het versterken van karakteristieke landschapselementen (bijv. eendenkooien en grienden).
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•	 De randen van de zonnevelden moeten kwalitatief worden vormgegeven. De randen kunnen 
verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de omliggende en aanwezige landschaps-
structuren en ontwikkelingsgeschiedenis, zoals een houtsingel, struweelbeplanting kruiden- en 
bloemrijk grasland en watergang met oeverbeplanting. 

•	 Weteringen als blauwe ruggengraat van de ontginning begeleiden met eigen herkenbare 
oevervegetatie.

•	 Voor wat betreft de beplanting (vormgeving en soorten) wordt aangesloten op bestaande 
en gebiedseigen inheemse beplanting. Voor de ontwikkeling/versterking en continuïteit van 
landschappelijke beplantingen is een goed landschapsontwikkeling- en beheerplan onontbeer-
lijk. Momenteel heeft de gemeente geen van beide plannen. Het onderhoud aan bestaande 
landschapselementen gebeurt nu op ad hoc basis zonder duidelijke visie.

•	 Zoek naar mogelijkheden om de beveiliging van het zonneveld in het landschap vorm te geven. 
Bij voorkeur worden er geen hekwerken geplaatst rondom het zonneveld.

•	 Bijbehorende voorzieningen (transformatoren, camera’s) moeten volgens heldere, ruimtelijke 
principes worden georganiseerd en aan het zicht te worden onttrokken.

•	 Landschappelijke inpassing is vrijwel alleen goed mogelijk als de hoogte van de zonnepanelen 
wordt beperkt. Voorkom zicht op de achterkanten van de zonnepanelen.

•	 Zorg voor voldoende lichtinval zodat onderbegroeiing mogelijk is.
•	 Panelen hebben een donkere kleurstelling met coating om schittering te voorkomen.
•	 Er moet een goede balans zijn tussen de wijze van efficiënte energieopwekking en kansen die 

er liggen om flora en fauna te ondersteunen. In het plan moet aangegeven worden hoe de 
biodiversiteit door de aanleg van het zonneveld wordt ondersteund, dan wel versterkt en hoe 
dit in stand wordt gehouden. 

•	 Benut kansen om het verhaal van de plek te vertellen. Behoud en versterk aanwezige cultuurhisto-
rische waarden door oude (landschaps)elementen en structuren in te passen, in het ruimtelijk ont-
werp van zonnevelden. Ook aardkundige waarden en het (micro)reliëf verdienen daarbij aandacht.

•	 Benut bij de aanleg van een zonneveld kansen om verder te gaan op de historische gelaagdheid 
(biografie van het landschap). Sluit bij toevoeging van deze nieuwe laag aan op het landschappelijke 
patroon. Versterk de historische karakteristieken die zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld. 

•	 Een zonneveld bestaat uit een netto zonneveld (panelen inclusief onderhoudspaden) en een 
landschappelijke inpassing. Minimaal 20% van het oppervlakte dient benut te worden voor de 
landschappelijke inpassing.

Ten behoeve van dit project is een ruimtelijke analyse uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de belang-
rijkste van toepassing zijnde aandachtspunten benoemd en verbeeld met enkele kaarten. Om het 
document werkbaar te houden zijn bijvoorbeeld niet alle gebruikte historische kaarten opgenomen in 
het document. De volledige kaartreeks is in te zien op www.topotijdreis.nl. 
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3.1 Historie
20e eeuw
De gemeente West Maas en Waal maakt landschappelijk onderdeel uit van het Land van Maas en 
Waal, dat doorloopt tot aan het Rijk van Nijmegen. Een historische kaart uit 1544 toont op een-
voudige wijze de landschappelijke opbouw van het gebied: met een hoge kant aan de Waalzijde 
en weteringen die afwateren naar de Maas.

Slecht bereikbare landbouwgronden, allerlei bodemtypen, overstromingen en armoede domi-
neerden tot eind jaren veertig van de vorige eeuw het Land van Maas en Waal. Een deel van het 
gebied was aangewezen als Wederopbouwgebied van Nationaal Belang, vanwege de uitgevoerde 
ruilverkaveling Maas en Waal-West (1940-1965). Naast een verbeterde waterhuishouding en 
toegankelijkheid van het gebied werden veel bedrijven uit de dorpen verplaatst naar de kom-
gronden, verplaatst naar oost-westlopende boerderijstraten zoals de Papensteeg. Door middel 
van een landschapsplan werd aan de herinrichting ook ruimtelijke kwaliteit meegegeven, zoals 
het beplanten van wegen. Ook werden oude landschapselementen als eendenkooien en donken 
behouden. Dit voorbeeld heeft sindsdien veel navolging gekregen. 

Op de kaarten van het plangebied tussen 1920 en 1960 is goed te zien dat er nagenoeg geen 
bebouwing aanwezig was in het landschap. Ook de Maas en Waalweg (N322) is nog niet aange-
legd. Het kronkelige verloop van de Dalenstraat geeft prijs dat het een oude ontginnings-as is, die 
al voor 1800 aanwezig is. De verkaveling was fijnmaziger met meer sloten tussen de percelen dan 
tegenwoordig. Dit duidt op natte omstandigheden. Er zijn veel populierenpercelen en grienden te 
zien op de kaart. Het land was slecht bereikbaar, nat en overstroomde vaak, waardoor intensieve 
landbouw niet mogelijk was. Deze (natte)productiebossen boden uitkomst om toch het land te 
benutten.

Populierenpercelen en wilgengrienden
Populierenbossen en grienden vormen karakteristieke elementen van het komgebied. Van 
oudsher werden populieren gepland ten behoeve van onder andere klompen. De populierenper-
celen maakten deel uit van het totale agrarisch functioneren. Die functie hebben de bospercelen 
nu verloren en er is veelal sprake van achterstallig onderhoud en kaprijpheid van de bomen. 

3.   RUIMTELIJKE ANALYSE

Afbeelding 24. Historische kaart omstreeks 1544.
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Afbeelding 25. Historische kaart omstreeks 2005.

Afbeelding 26. Historische kaart huidig.



23Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen

Grienden werden tot ca 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar griend-
hout sterk af zodat veel grienden niet meer werden onderhouden. Soms kregen ze de status van 
natuurgebied. De herintroductie van de bever in Nederland was een poging om tot een natuurlijk 
beheer van de grienden te komen. Wegens de mogelijkheid tot het verbouwen van biobrandstof 
staan ze sinds 2010 weer in de belangstelling.

Jaren 60
Rond de jaren 60 begint het gebied zijn huidige vorm en gebruik te krijgen. Er worden boerde-
rijstraten opgericht die van oost naar west lopen. De Dalenstraat is echter vrij beperkt bebouwd 
met boerderijen. 

21e eeuw
Op de huidige kaart is goed te zien dat er tegenwoordig een grovere verkaveling aanwezig is. Door 
betere bemaaltechnieken zijn er minder sloten nodig. Ook de populierenpercelen en grienden 
zijn nog steeds aanwezig in het landschap. Hoewel er in de loop van de tijd veel bosjes verdwenen 
zijn, is er ook een nieuwe griend ten westen van het plangebied aangelegd. Tussen eind 2009 en 
16 april 2011 is gewerkt aan een zuidelijke omlegging van de Rijksweg Maas en Waal N322 vanaf 
de N323 bij Beneden-Leeuwen tot aan de N329 nabij Druten. Deze route ligt op circa 150 meter 
van het plangebied. Met deze omlegging zijn de kernen Beneden- en Boven-Leeuwen grotendeels 
van doorgaand verkeer verlost.

Conclusie
Het landschap heeft een grote transformatie ondergaan tussen 1940 en 1960. Door ruilverkave-
ling, betere bemaaltechnieken en verplaatsing van agrarische bedrijven in het kommengebied, 
heeft het landschap een schaalvergroting ondergaan. In 1949 lag het eerste plan op tafel voor een 
grootscheepse ruilverkaveling en streekverbetering in Maas en Waal-West. In het landschapsplan 
dat hier aan ten grondslag lag, werd aan de herinrichting ook ruimtelijke kwaliteit meegegeven, 
zoals het beplanten van wegen. Dit heeft geleid tot een herkenbaar landschappelijk beeld van Het 
Land van Maas en Waal. De oostwest georiënteerde wegen zijn meestal aangezet met groen of 
een bomenrij van essen of populieren. Langs deze wegen zijn de boeren bedrijven gevestigd en 
vormen soms een aaneengesloten lintbebouwing. Het kommengebied wordt tegenwoordig vooral 
gedomineerd door uitgestrekte gras en hooilanden, afgewisseld door bospercelen en historische 
eendenkooien die bewaard zijn gebleven. Deze groenelementen kampen wel met achterstallig 
onderhoud en hebben veelal geen functie meer. Er wordt echter wel gestreefd naar het behoud 
van deze opgaande bospercelen. Deze bospercelen kunnen een grotere betekenis krijgen in het 
ecologische functioneren van het landschap. Dat betekent dat er gestreefd wordt naar natuurbe-
heertypen zoals het haagbeuken- en essenbos, of vochtig hakhout en middenbos met inheemse 
en streekeigen soorten, zoals essen, wilgen en elzen. Het plangebied vormt vanaf 2011 een her-
kenbaar aanzicht vanaf de Rijksweg Maas en Waal N322 en is beeldbepalend voor de entree van 
het landschap van Beneden-Leeuwen.
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Afbeelding 27. Hoogtekaart. De glooiing in het landschap komt hier goed naar voren (rood hoog, blauw laag).

Afbeelding 28. Bodemkaart, het plangebied kent een kalkloze poldervaaggrond met een grondwatertrap III*.
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3.2 Ondergrond
Hoogtekaart
Als we iets verder uitzoomen, dan zien we dat de rivierkom van het land van Maas en Waal naar 
binnen toe afloopt. Het laagste punt ligt midden tussen de twee rivieren. Hier zijn dan ook veel 
bewaard gebleven, opgaande groenstructuren te vinden. Dit waren de stukken die het slechts droog 
te leggen waren en dus niet geschikt waren voor gras en hooilanden. Het landschap loopt weer 
op richting de oeverwallen van de rivieren. Op de oeverwallen is dan ook de oudste bewoning te 
vinden. Hier liggen de grote plaatsen zoals Beneden- en Boven-Leeuwen. Het plangebied ligt in het 
lagere deel van het komgebied en is relatief vlak te noemen. Toch zijn er kleine hoogteverschillen te 
herkennen. De percelen lopen veelal bol, waarbij het middelste deel hoger ligt en afloopt richting de 
oost en westkant van het perceel. Dit is zo aangelegd, zodat het water kan afvloeien naar de zijkan-
ten, de watergangen in. Goed is te zien dat rondom het plangebied een flinke watergang van tussen 
de 3 tot 5 meter breed ligt die het water van de greppels tussen de percelen afvoert. Ook is goed te 
zien dat de wegen als hogere dijkjes in het landschap liggen. Dit waren de ontginningsassen in het 
gebied die droog moesten liggen. Als je door het landschap rijdt, ervaar je het landschap altijd van 
een iets hoger standpunt. De erven liggen gekoppeld aan deze hogere ontginningsassen en liggen 
vanzelfsprekend op dezelfde hoogte als de weg. De hoogtekaart toont verder nauwelijks relicten 
van vroegere landschapselementen of inrichting. De watergangen en greppels in het plangebied 
waren vroeger noodzakelijk voor het in gebruik kunnen nemen van deze voorheen moerassige en 
natte gronden. Het zorgt ook nu nog voor een goede afwatering hiervan zodat deze gronden goed 
bewerkbaar zijn. Door de panelen overal op eenzelfde hoogte boven maaiveld aan te leggen, blijft 
de aanwezige glooiing intact en beleefbaar. De bolling van de percelen wordt zo geaccentueerd.

Bodemkaart
Nagenoeg het hele plangebied kent een Kalkloze poldervaaggrond met zware klei en een profielverloop 
4 (Rn44C).  Het plangebied kent een grondwatertrap III* met een hoogste grondwaterstand tussen de 
25-40 cm beneden maaiveld en de laagste grondwaterstand tussen de 80-120 cm beneden maaiveld. 
Doordat het gebied redelijk goed is ontwaterd zijn de percelen redelijk droog. De natuurlijke bosgemeen-
schappen die bij deze bodem en grondwaterstand horen, zijn die van het Elzenrijk esseniepenbos met 
soorten als, bomen: Gewone es, zwarte els, vladderiep, schietwilg en soms bij aanplant eik of populier. 
Passende struiken zijn: eenstijlige meidoorn, sleedoorn, douwbraam, grauwewilg, gelderse roos, vogel-
kers, aalbes en zwarte bes. Als relict van oude grienden komen amandalwilg en katwilg sporadisch voor.
Mocht de waterhuishouding vernatten dan zijn soorten van het schietwilgenbos passend bij deze 
bodemsoort. Daarbij kan gedacht worden aan: schietswilg, kraakwilg, basstaartwilg, zwarte els, gewone 
es, amandelwilg, katwilg, de bittere wilg en de grauwe wilg.

Conclusie
De hoogteverschillen in het plangebied zijn erg beperkt. De percelen lopen wel rond, waarbij deze aflo-
pen richting de zijkanten naar de stoot of greppel. Bij het plaatsen van de panelen kan hier rekening 
mee gehouden worden en kan dit microrilief zo zichtbaar gemaakt worden door de panelen allemaal 
op dezelfde hoogte ten opzichte van het maaiveld te plaatsen. Zo ontstaat een licht glooiend beeld 
van de panelen. Doordat de bodemomstandigheden redelijk nat en kleiig zijn, zal er gekozen moeten 
worden voor beplanting in het bostype elzenrijk esseniepenbos. Door de plantkeuze hierop af te stem-
men en langs de watergangen rondom het plangebied riet, ruigte en struweel aan te leggen, ontstaat 
er een natuurlijk beeld dat past in dit landschapstype. Uit de gebiedsanalyse is gebleken dat er geen 
archeologische verwachtingen in dit gebied zijn gevonden.
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Afbeelding 29. Kaartviewer Gelders Natuurnetwerk.

3.3 Kansen voor natuur
3.3.1 Ecologisch bureauonderzoek
In juli 2021 is het plangebied door een ecoloog onderzocht. De aanwezige natuurwaarden zijn in 
beeld gebracht op basis van landelijke, provinciale en regionale verspreidingsinformatie. De lan-
delijke verspreidingsinformatie uit de NDFF is geraadpleegd om na te gaan voor welke soorten het 
plangebied een functie heeft in de afgelopen 5 jaar. Daarbij is gelet op aanwezige soorten in en om 
het plangebied. Dit onderzoek geeft enerzijds een aantal aspecten weer waar vanuit de Wet natuur-
bescherming rekening mee moet worden gehouden. Anderzijds geeft het ook aanknopingspunten 
om de ecologie in het gebied te versterken.

Rekening houden met zoogdieren en vleermuizen 
Vanuit bekende verspreidingsgegevens wordt de aanwezigheid van bever in het gebied rondom 
het plangebied meermalen bevestigd. Verspreid door het landschap zijn sporen van bever 
aangetroffen als prenten en knaagsporen. Ook kenmerkend voor het gebied is de patrijs. Er zijn 
meerdere waarnemingen bekend van patrijs verspreid door het landschap. Twee patrijzen zijn tij-
dens het veldbezoek waargenomen op de Dalenstraat, even ten westen van het plangebied. Wat 
betreft de vliegende zoogdieren, vleermuizen, zijn enkele waarnemingen van gewone dwergvleer-
muis in de bebouwde omgeving van Beneden - Leeuwen bekend.

Rekening houden met vogels
Er zijn op dit moment geen beschermde vogels aanwezig. Wel is het belangrijk om rekening 
te houden met de aanwezigheid van nesten in het plangebied. Werkzaamheden zullen door 
Statkraft dan ook worden uitgevoerd met aandacht en respect voor vogels. Ook komen diverse 
vogels veelvuldig voor. Het gebied biedt geschikt biotoop voor weidevogels als grutto, kievit en 
grote zilverreiger, zangvogels als bosrietzanger, grasmus, graspieper, merel, koolmees en ekster 
en roofvogels buizerd en havik. Tijdens het veldbezoek zijn meerdere ooievaars gezien, blauwe 
reiger, boerenzwaluw, houtduiven en is een roepende buizerd gehoord.

Rekening houden met amfibieën
Onder andere bij Natuurreservaat De Meren en verschillende eendenkooien zijn meerdere 
waarnemingen bekend van kamsalamander en poelkikker. Het idee is om met de aanleg van het 

Ecologische verbindingszone: 

Water als verbinder

Ecologische verbindingszone: 

Uiterwaarden Waal

Natuurreservaat 

De Meren

Eendenkooi

Eendenkooi



27Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen

zonneveld een ecologische oever aan te leggen en struweel te ontwikkelen om de watergan-
gen ecologisch te versterken. Doordat de waterlopen door algemene amfibiesoorten kunnen 
worden gebruikt als leefgebied, moet hiermee rekening worden gehouden bij het uitvoeren van 
werkzaamheden.

3.3.2 Aanknopingspunten voor biotopen
Uit het ecologisch advies volgen een aantal maatregelen om diverse biotopen te versterken. 
Hiermee wordt voor meerdere soorten de habitat versterkt en worden er nest- en schuilmogelijk-
heden gerealiseerd. Zo heeft rietruigte langs de beek en sloot een meerwaarde voor amfibieën en 
insecten en biedt struweel nieuwe kansen voor diverse vogelsoorten.

Met de plantkeuze wordt zoveel mogelijk autochtoon inheems plantmateriaal (bosplantsoen) 
gebruikt voor een grote genetische diversiteit en meerwaarde voor de algemene biodiversiteit. 

Natuurvriendelijke oevers
Er liggen kansen voor het ontwikkelen van vegetatief soortenrijke onderwater- en oevervegetatie 
door het stoppen met bemesten en graven van natuurvriendelijke oevers. Soorten als waterviolier 
en holpijp zijn indicerend voor een goede waterkwaliteit met kwel. Door maximaal in te zetten 
op het creëren van natuurvriendelijke oevers met een zo flauw mogelijk talud, wordt de oever-
zone uitgebreid en wordt meer variatie geboden aan leefomstandigheden. Dit geeft kansen voor 
verschillende soorten. Met name profiteren macrofauna en vissen van de onderwatervegetatie 
als schuilplekken en paaiplaatsen. Ook zorgt het periodiek droogvallen en onderwater lopen van 
verschillende stukken op de oever voor diversiteit aan planten.

Natte landnatuur 
De aanleg van een natuurvriendelijke oever geeft een grote meerwaarde aan aanwezige amfibieën, 
zowel  leefgebied (voortplantingsbiotoop en foerageergebied) als veilige migratieroute. De vegetatie 
biedt daarnaast schuil- en voortplantingsplekken aan insecten, die weer als voedsel kunnen dienen 
voor amfibieën, vogels en grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.  
De natte/vochtige en droge delen van de oever zorgen voor stapstenen voor watergebonden 
soorten als groene kikkers en kleine watersalamander en water- en oevervogels,  verspreid door het 
plangebied. Geschikte locaties hiervoor zijn de bestaande waterlopen die verder kunnen worden 
ontwikkeld. Door de bestaande greppels te dichten, wordt minder water versneld afgevoerd en 
ontstaat een natter gebied. 

Bloem- en kruidenrijk grasland 
Daarnaast kan bij het creëren van bloem- en kruidenrijk grasland gekozen worden voor het 
opbrengen van een lokaal donormengsel uit een goed ontwikkelde berm of grasland. Hierdoor 
wordt het plangebied sneller gekoloniseerd door lokaal voorkomende insectensoorten zoals 
groot koolwitje dat veelvuldig is gezien tijdens het veldbezoek, maar ook dagpauwoog, voorjaars-
spanner, kleine vos, nunvlinder en diverse hommels, bijen en zweefvliegen. Dit is veelal beter 
dan reguliere zadenmengsels, omdat met lokale mengsels het leefgebied wordt versterkt en 
het zonnepark kan worden gekoloniseerd door lokale insectensoorten, zoals solitaire bijen en 
dag- en nachtvlinders. In Nederland alleen al komen circa 350 soorten wilde bijen voor welke 
veelal gebruik maken van één plantensoort of één geslacht plantensoorten. Ditzelfde geldt voor 
veel vlindersoorten. Het inzaaien van gangbare soorten in kruidenmengsels is alleen nuttig voor 
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dergelijke soort specifieke insecten indien deze soorten ook in de omgeving voorkomen en 
via deze omgeving het plangebied kunnen koloniseren. Hierom wordt, onder andere door de 
Vlinderstichting, geadviseerd om gebruik te maken van een donormengsel van een goed ontwik-
kelde vegetatie vanuit een berm, grasland of oever. Op deze manier worden de hier aanwezige 
plantensoorten geënt binnen het plangebied en wordt het aanwezige biotoop voor soort speci-
fieke bijen, dag- en nachtvlinders versterkt en uitgebreid. Door op deze manier te werk te gaan 
wordt niet alleen gekeken naar hetgeen esthetisch aantrekkelijk is om te zien, maar levert het 
zonnepark werkelijk een bijdrage aan de omliggende flora en fauna.  

Biotoop voor de patrijs 
Kenmerkend voor het gebied is bever en patrijs. Geschikt leefgebied voor bever realiseren in com-
binatie met een zonneveld is een enorme uitdaging. Het realiseren van geschikt leefgebied voor 
patrijs gaat daarentegen goed samen met de inrichting van een zonneveld. 

De patrijs gedijt goed bij variatie: dekking in kruidenrijke graslanden (bloemdijk) met struweel 
en houtwallen en akkers als foerageerplekken. Volwassen dieren eten vooral zaden en groene 
plantdelen met daarbij insecten, vruchten en spinnen. De jongen leven de eerste maanden alleen 
van insecten. 

In het project Partridge lijken diverse maatregelen te helpen: 
• Keverbanken zijn stroken die een halve meter hoger liggen dan de omliggende grond,   

ingezaaid met gras en kruiden. De loopkevers die hier worden aangetrokken dienen weer   
als voedsel voor patrijs.  

• Bloemenblokken: ingezaaide stukken bloemrijke delen zoals zonnebloem, boekweit en   
luzerne. 

• Insectenrijk grasland: grasland met een mengsel van klaver, bloemen en wilde kruiden,   
als korenbloem en klaproos. Dit is met name voor patrijs kuikens gunstig. 

Soorten die hierop meeliften zijn bijvoorbeeld fazant. Als aanvulling voor fazant geldt dat zij erg 
houden van reliëf in het landschap. Zij eten vooral plantaardig voedsel: vruchten, bessen, gras en 
knoppen. In het voorjaar vullen ze dit dieet aan met insecten. 

Het bloem- en kruidenrijke grasland onder en tussen de panelen helpt patrijzen al. Aanvullend 
wordt aanbevolen keverbanken te realiseren en bloemenblokken. 

Bloemrijke delen laten singels en houtwallen goed uitkomen waardoor deze echt functioneel 
worden. Naast de soorten die reeds bekend zijn, hebben singels en houtwallen een ook gunstig 
effect op grondgeboden zoogdieren als egel, konijn en kleine marters, broedvogels en insecten 
zoals vlinders. Dit sluit aan bij de ontwikkelingsdoelen van het GNN. 

Mogelijkheden voor het plangebied liggen met name bij de berm aan de Dalenstraat. Aan de noord-
zijde is reeds een bomenlaan aanwezig met verspreid struweel. Het verder ontwikkelen van deze 
groenstructuur geeft een dichte, structuurrijke vegetatie wat dekking-, migratie- en foerageergele-
genheid biedt. 
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3.3.3 Beheer en monitoring
Net zo belangrijk als het landschappelijk inpassen van een zonnepark ten behoeve van biodiversi-
teit is het beheer. Het juist beheren van het plangebied zorgt ervoor dat de gerealiseerde natuur 
blijft bestaan, wordt ontwikkeld en/of niet verdwijnt door te intensief of te extensief beheer uit 
te voeren. Geadviseerd wordt om hiervoor een praktisch beheerplan te (laten) opstellen voor 
zaken als maaibeleid, onderhoud van de natuurvriendelijke oever en het instant houden van het 
(aangeplant) struweel. Omdat elke ontwikkeling anders is, is het noodzakelijk om de uitgevoerde 
maatregelen uiteindelijk te monitoren. Hierbij kan het plangebied om de paar jaar worden geïn-
specteerd om te kijken hoe de ontwikkeling van het grasland, de natuurvriendelijke oever en de 
aangeplante struiken verloopt. Deze monitoring dient te worden uitgevoerd door een ecologisch 
deskundige welke aantoonbare kennis heeft van vegetatie in relatie tot het beheer. Deze deskun-
dige kan veranderingen voorstellen met betrekking tot zaken als maaibeleid en het onderhoud 
van de landschapselementen, om te zorgen dat het beheer optimaal is in relatie tot biodiversiteit 
en er altijd sprake is van maatwerk. 

3.3.4 Verhoging diversiteit
De vegetatie op het zonneveld kan een hogere diversiteit krijgen dan nu het geval is. Dit kan 
op meerdere manieren. Zowel diversiteit in plantsoorten als in de tijd. Dit kan door de onder-
houdspaden in te zaaien met een bloemrijk mengsel en het gebied extensief en gefaseerd te 
beheren. Zo ontstaat een hogere diversiteit aan soorten en bestaat het uit een grote verscheiden-
heid aan wilde bloemen, kruiden en grassen. 

3.4 Effect op bodemgesteldheid
De aanleg van het zonneveld zorgt niet voor een verslechtering van de agrarische structuur in het
gebied. Door dat de panelen een rij gewassen afgewisseld wordt met twee rijen zonnepanelen. 
Een brede baan van 9 meter is nodig om een zo optimaal mogelijke gewasopbrengsten te behou-
den. De baan overlapt aan beide zijden 2,0 m met de zonnepanelen. Hierdoor is een grote opper-
vlakte beschikbaar voor agrarisch gebruik.

Deze opstelling zal geen belemering veroorzaken voor de waterdoorlatendheid in het gebied en 
de nieuwe situatie geschikt gemaakt wordt voor teelt, blijft de bodemstructuur gehandhaaft zoals 
hij is. Door te kiezen voor roteerende oost-west georiënteerde zonnepanelen, is het effect hiervan 
naar verwachting vergelijkbaar met de huidige situatie. Oftewel het gelijk blijven van het orga-
nisch stofgehalte in de bodem.



30 Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen

Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen
Ontwerp

Projectnummer: 202279Datum: 19-09-22

0 25 50 75 100 m

Legenda

Projectgebied

Perceelsgrenzen

Bestaand water

Natuurlijke oever

Ruigte met keverbank

Ruigte

Wilgen bestaand

Agri-pv (10,9 ha)

Inkoopstation / compactstations

Wilgen nieuw

Bestaand struweel

uitkijkpunt

Klompenpad

Informatie punt

Bijenhotel

Te behouden landbouwgrond

Route onderhoud & brandweer

Afbeelding 30. Landschapsontwerp. De nummers verwijzen naar de afbeeldingnummers van de dwarsprofielen.

Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen
Ontwerp

Projectnummer: 202279Datum: 19-09-22

0 25 50 75 100 m

Legenda

Projectgebied

Perceelsgrenzen

Bestaand water

Natuurlijke oever

Ruigte met keverbank

Ruigte

Wilgen bestaand

Agri-pv (10,9 ha)

Inkoopstation / compactstations

Wilgen nieuw

Bestaand struweel

uitkijkpunt

Klompenpad

Informatie punt

Bijenhotel

Te behouden landbouwgrond

Route onderhoud & brandweer

53

33

34

51



31Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen

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 bebossing/wilgengrienden en houtsingels. In afbeel-
ding 30 op de vorige pagina is het ontwerp voor Zonneveld Dalenstraat weergegeven. Dit is opge-
steld met zorg voor landschappelijke inpassing, ecologische waarde en sociaal-maatschappelijke 
meerwaarde van het zonneveld. Hoe dit wordt gedaan wordt in dit hoofdstuk toegelicht. 

4.1 Schaal van het landschap
Het plangebied ligt in het komgebied van West Maas en Waal, ten zuiden van Beneden-Leeuwen 
en de rijksweg Maas en Waal (N322). De rijksweg Maas en Waal ligt op ca. 150 meter van het 
plangebied en heeft vrij zicht op het plangebied. Het is belangrijk dat hier een goede landschap-
pelijke inpassing komt. De houtsingel en bomenrij aan de zuidzijde, langs de Dalenstraat, is al 
sinds de uitgevoerde ruilverkaveling tussen 1940-1965 prominent aanwezig en beeldbepalend 
voor het plangebied en de directe omgeving. Het landschapsplan dat ten grondslag ligt aan de 
ruilverkaveling en opwaardering van dit gebied, heeft het gebied zijn herkenbare landschappelijke 
beeld gegeven. Kenmerkend zijn de oostwest georiënteerde hoofdwegen die zijn aangezet met 
bomenrijen en houtsingels. Ook de vele watergangen die de kavelgrens vormen, zijn kenmerkend 
voor het natte karakter van het gebied. Relicten uit het oudere landschap van voor de ruilverkave-
ling en opwaardering (lees ‘verdroging’) van het gebied, worden gekoesterd, zoals eendenkooien, 
populierenbossen en wilgengrienden. Dit zijn landschappelijke elementen die ook in het ontwerp 
van het zonneveld meegenomen worden en waar op aangesloten wordt. Daarnaast is de sterke 
agrarische identiteit van het gebied een aspect dat meegenomen wordt in het ontwerp.

4. INRICHTING EN BEHEER
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Afbeelding 31. Visualisatie zicht vanaf de rijksweg Maas en Waal (N322). Huidige situatie met het huidige wilgengriend op de achtergrond.

Afbeelding 32. Visualisatie zicht vanaf de rijksweg Maas en Waal (N322). Toekomstige situatie met wilgengriendrand.

Afbeelding 33. Dwarsprofiel oostkant. Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder): Inpassing met wilgengriend 
met alternerend onderhoud en nieuwe natuurvriendelijke oever. Onderstreepte schuingedrukte tekst is hoogte in m + NAP. 
Rode lijn is huidige situatie.
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4.1.1 Noordrand, oostrand en westrand
Inpassing zicht vanaf de Rijksweg Maas en Waal (N322) (noordkant)
De noord- en oostzijde is voor de rijksweg Maas en Waal de belangrijkste zijde voor de beleving 
van het zonneveld. Met een afstand van ca. 150 meter tot aan de noordoostelijke punt van het 
plangebied, verdient dit extra aandacht. De panelen van het zonneveld worden op het oosten 
en westen georiënteerd, waardoor je vanaf de weg op de zijkant van de panelen kijkt. Een goede 
landschappelijke inpassing is hier dus noodzakelijk. Het huidige beeld vanaf de weg is open, met 
hier en daar een populierenbosje, een bomenrij in de verte en op ca. 360 meter afstand een 
wilgengriend. Door de randen van het zonneveld aan te zetten met een strook wilgengriend sluit 
deze aan op het naastgelegen wilgengriend. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk landschappe-
lijk beeld (zie visualisaties in afbeelding 31 en 32) dat aansluit bij het beeld van het oorspronkelijk 
in het gebied aanwezige wilgengriend. 

4.1.2 Meervoudig ruimtegebruik
De kern van dit plan is dat agrarisch gebruik van het perceel grotendeels mogelijk blijft. Door de 
agri-pv opstelling kan tussen de panelen gras of een ander gewas verbouwd worden. De wilgeng-
riend die de kern vormt van de inpassing zal ook agrarisch worden beheerd. Ecologisch gezien zijn 
deze wilgengrienden erg interessant voor bevers en marterachtigen, daarnaast sluit het aan op 
het bestaande agrarische gebruik van het gebied.

4.1.3 Natuurvriendelijke oever
De plangrens aan de noord-, oost- en zuidrand wordt gevormd door een watergang, deze worden 
ecologisch aantrekkelijker gemaakt door een natuurvriendelijke oever aan te brengen. De zuid 
oever van de noordelijke watergang, de west oever van de oostelijke watergang en de noord 
oever van de zuidelijke watergangen worden verflauwd en verbreed om een natuurvriendelijke 
oever te ontwikkelen. Deze kunnen beplant worden met rietruigte en waterplanten en kunnen 
zo een ideale biotoop voor de kamsalamander en poelkikker worden. Zie voor het streefbeeld, 
aanleg en onderhoud van de wilgengriend aan de noordkant, oostkant en westkant pagina 42 en 43 
en voor de natuurvriendelijke oever pagina 44 en 45. De wilgengriend wordt na de looptijd van de 
vergunning verwijderd zodat het oorspronkelijk agrarisch gebruik voortgezet kan worden.

Afbeelding 34. Dwarsprofiel westkant. Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder): Inpassing met wilgengriend met 
alternerend onderhoud. Onderstreepte schuingedrukte tekst is hoogte in m + NAP)
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Afbeelding 35. Visualisatie zicht vanaf de Dalenstraat. Huidige situatie met de bestaande onderbroken houtsingel.

Afbeelding 36. Visualisatie zicht vanaf de Dalenstraat. Toekomstige situatie met aangevulde houtsingel.

Afbeelding 37. Referentiebeelden struinpad en bijenhotels.
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4.1.4 Zuidkant
De zuidgrens loopt langs de Dalenstraat. De beplanting die hier langs staat, in de vorm van een 
houtsingel en een essenbomenrij, is kenmerkend voor het landschap. Deze beplanting wordt 
dan ook gehandhaaft en versterkt waar nodig. Na afloop van de vergunning blijft deze versterkte 
beplanting behouden. Het aanplanten van de houtsingel met soorten als de zwarte els, meidoorn 
en sleedoorn zorgt voor een dichte groene bariere land de Dalenstraat. Dit zijn tevens belangrijke 
waardplanten voor diverse (nacht)vlinders en vele andere nuttige insecten. De hoogte van de hout-
singel wordt door middel van onderhoud op circa 3 meter hoogte gehouden. Zo wordt het zicht op 
de panelen daarachter zo goed mogelijk ingepast. Vanaf het gemeentelijk eigendom (de Dalenstraat 
die langs het plangebied loopt) is toegang mogelijk tot het zonneveld en het inkoopstation. 

Er wordt plantmateriaal van enig formaat toegepast (100 - 120 of 120 - 150) om zo een sneller 
resultaat te behalen. Er worden dezelfde plantsoorten toegepast als de beplanting die er al staat in 
de singel, te weten: gewone es, zwarte els, vladderiep, schietwilg en soms bij aanplant eik of popu-
lier. Passende struiken zijn: eenstijlige meidoorn, sleedoorn, douwbraam, grauwewilg, gelderse roos, 
vogelkers, aalbes en zwarte bes. Er wordt 1 plant per vierkante meter aangeplant. Enigszins 
afhankelijk van de groeisnelheid kan het afzetten op kniehoogte na zeven jaar naar verwachting 
eens in de 4 tot 6 jaar plaatsvinden. 

Zie voor het streefbeeld, aanleg en onderhoud van de houtsingel aan de zuidkant van dit element 
pagina 46 en 47.
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4.2 Schaal van de directe omgeving
Door het afgelegen gebied waar wegbeplanting al zorgt voor goede inpassing richting het beperkte 
aantal omwonenden en aangesloten kan worden met de landschappelijke inpassing op naastgele-
gen perceel is de impact van een zonneveld minimaal op deze plek. Het zonneveld wordt aan alle 
zijden van een landschappelijke inpassingsrand voorzien, waardoor het directe zicht op de zonnepa-
nelen wordt onderbroken. 

De overlast voor de omgeving wordt tot een minimum beperkt
De dichtstbijzijnde omwonenden langs de Dalenstraat hebben vanwege de oriëntatie van het 
landschap en de (deels eigen) erfbeplanting en houtsingels, nauwelijks tot geen zicht op het plan-
gebied. Er is wel vrij zicht vanuit het noorden op het plangebied, vanaf de rijksweg Maas en Waal 
en de Liesterstraat. Er zijn geen woningen in het noorden aanwezig met zicht op het plangebied. 
Ten oosten aan de Dalenstraat liggen enkele erven op meer dan 600 meter afstand, die wel deels 
zicht richting het plangebied hebben, maar deze worden afgeschermd door een houtsingel die 
het zicht grotendeels blokkeren. De dichtstbijzijnde bewoners liggen op circa 320 meter van het 
ten zuiden van de Dalenstraat liggende perceel. Hier is wel sprake van zicht op het zuidelijke per-
ceel met mogelijke zonneveld. Er wordt dan ook ingezet op het verruilen/compenseren van het 
zuidelijke perceel aan de zuidelijke buurman, zodat het perceel in gebruik blijft voor agrarische 
doeleinde en als ruimtelijke buffer tussen de naastgelegen woningen dient. Het toekomstige zon-
neveld te noorden van de Dalenstraat wordt geheel afgeschermd door de wilgengriend. Bij oogst 
van de wilgengriend kan er wel zicht op het zonneveld ontstaan. Zowel de noord-, oost-  als de 
westkant wordt ingeplant met een wilgengriend die door dat het gefaseerd beheerd wordt, ten 
allen tijden, het zicht op het zonneveld ontneemt en gaat ook eventuele schittering van de pane-
len tegen. Ten zuiden wordt de reeds aanwezige houtsingel aangevuld met nieuwe beplanting die 
hoger wordt dan de zonnepanelen.

Recreatie, informatievoorziening en uitkijkpunt
Langs de noord en oostkant van het zonneveld wordt een struinpad aangelegd, die naar een uit-
kijkpunt leidt in de noordoost hoek van het zonneveld. Het uitkijkpunt wordt gemaakt van wilgen 
(zie afbeelding 39), waardoor het opgaat in- en aansluit bij de omgeving. Op dit uitkijkpunt kan een 
prachtig overzicht verkregen worden van de weidsheid van het gebied, het groene naastgelegen 
wilgengriend en het zonneveld. Bij het uitkijkpunt wordt een informatiebord geplaatst. Het infor-
matiebord zal in het teken staan van de wilgengriend in het gebied. Er kan informatie verstrekt 
worden over de cultuurhistorische wilgenteelt, het hedendaagse gebruik van de wilgengrienden in 
het gebied en de ecologische bijdrage van het zonneveld. Ook informatie over het zonneveld kan 
hier verkregen worden. 

Afbeelding 39. Uitkijkpunt/looppad met wilgen als staanders. Lopen door de wilgenkronen.
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Afbeelding 40. Watergangen
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4.3 Schaal van het zonneveld
Watergangen
Ten noorden van het plangebied loopt een A-watergang. Ten zuiden een C-watergang. Deze worden 
in zuid-noordelijke richting verbonden met B-watergangen. De B-watergangen komen middels dui-
kers uit in de A-watergang. De bestaande duikers worden verlengd zodat onderhoud in en rond het 
zonneveld mogelijk is en blijft. 

De zuid oever van de noordelijke A-watergang, de west oever van de oostelijke B-watergang en de 
noord oever van de zuidelijke C-watergangen worden verflauwd en verbreed om een natuurvrien-
delijke oever te ontwikkelen. Door te kiezen voor een schuin profiel beginnend vanaf een niveau 
van 0,30 meter boven het zomerpeil blijft het beheer goed uitvoerbaar. Het waterschap is verant-
woordelijk voor het onderhoud van wateren met een A-status. Bij het onderhoud van (A-)watergan-
gen met natuurvriendelijke oevers houdt het waterschap rekening met flora en fauna: er kan meer 
watervegetatie blijven staan zonder dat de aan- en afvoer van voldoende water wordt belemmerd. 
De onderhoudsstrook ligt in principe naast het talud. Bij een schuin bovenwatertalud van minimaal 
1:6  zoals hier voorgestaan, wordt de onderhoudsstrook met de oever gecombineerd. Bij B en C 
watergangen zijn aangrenzende perceeleigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud.
Het beheer van de B-watergangen op het zonneveld blijft mogelijk via de vijf meter brede onder-
houdspaden die aan weerskanten liggen.
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Transformatoren en inkoopstation
De transformatoren worden aan de westkant van het zonneveld geplaatst zodat ze eenvoudig 
bereikbaar zijn vanaf de onderhoudsroute en de openbare weg. Zo zijn ze eenvoudig uit het park 
te takelen indien vervanging nodig is. Door ze in lijn met een rij panelen te plaatsen worden ze 
opgenomen in de structuur van het park. Deze losse haag aan de zuidkant wordt zodanig onder-
houden dat deze het zicht op de zuidkant van het zonneveld zo goed mogelijk ontneemt. Het 
inkoopstation waar de aansluiting op het net binnenkomt wordt in de zuidwesten hoek van het 
zonneveld geplaatst, nabij de ingang tot het zonneveld. De transformatoren krijgen een grijze of 
donkergroene kleurstelling voor een betere inpassing in het landschap (zie afbeelding 42).

Geen camera’s nodig
Tot op heden is het mogelijk gebleken zonnevelden te verzekeren zonder aanleg van cctv-sys-
temen (camerabewaking). Gezien de landelijke ligging van het zonneveld wordt dan ook geen 
camerabewaking opgenomen in de plannen en vergunningaanvraag.

Hekwerk
Er komt een landelijk hekwerk met houten palen en schapengaas rondom het zonneveld, aan de 
binnenkant van de landschappelijke inpassing. Doordat deze onderaan enkele decimeters niet is 
aangebonden vormt het geen barriëre voor kleine zoogdieren. Zie onderstaande afbeelding voor 
een referentiebeeld en technische tekening van het hekwerk.

Afbeelding 41. Referentiebeeld en technische tekening landelijk hekwerk rond een zonneveld.
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Afbeelding 43. Referentiebeeld weiland onder de kantelende panelen.

Afbeelding 44. Maatvoering Kantelende panelen
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Panelen, hoogte en oriëntatie
De panelen worden kantelbaar in de ochtend staan ze op het oosten en in de avond op het westen 
georiënteerd, met voldoende tussenruimte, zodat licht inval onder de panelen mogelijk is. De 
hoogte van de panelen wordt circa tussen de 3,80 meter en 4,30  meter boven maaiveld. Deze 
hoogte is niet storend, aangezien het zonneveld geheel omsloten is door opgaand groen dat hoger 
is dan de panelen. De panelen zijn dus niet te zien in het landschap. De oriëntatie van de panelen 
volgt oost-west door een roterend panelensysteem en staat haaks op de leidende kavelrichting. 
Het zonneveld schikt zich zo naar de leidende landschappelijke structuren. De hoogte ten opzichte 
van het maaiveld blijft gelijk waarbij de lichte golvende  glooiingen in het maaiveld gevolgd wordt 
en zichtbaar en beleefbaar blijft vanaf bijvoorbeeld het uitzicht punt. De kleine greppels die in het 
plangebied liggen worden gedempt. De panelen krijgen een donkere kleur. Na de duur van 30 jaar, 
wordt het zonneveld geheel opgeruimd worden en kan het projectgebied weer gebruikt worden 
voor agrarische doeleinden.
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Afbeelding 45. Voorbeelden van nestkasten en vleermuiskasten op het zonneveld. Van links naar rechts: Nestkast MU 08, 
Vleermuizenkast WS 04, Vleermuizenkast SK 03.

Afbeelding 46. Bruto en Netto oppervlakteberekening.  
Blauw: 11 ha zonneveld en Groen: 5,1 ha landschappelijke inpassing en ruimte voor biodiversiteit (de landschapelijke 
inpassing bedraagt circa 34% van het plangebied) Geel: 2,2 ha agrarisch perceel (Groen en geel bedraagt gezamenlijk circa 
48% van het plangebied).

Opp. 11 ha

Opp. 5,1 ha

Opp. 2,2 ha
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Voorzieningen voor vogels en vleermuizen
Met het nemen van extra maatregelen biedt het zonneveld meer potentie voor soorten. De maat-
regelen richting zich op het aanbieden van verblijf-/ nestplekken en het aanbieden van voedsel.

Onder de panelen worden nestkasten opgehangen voor broedvogels. Er zijn meerdere vogel-
soorten bekend in en rondom het plangebied, die van verschillende soorten nestplekken gebruik 
maken.  Door diverse soorten kasten op te hangen, wordt diversiteit aangeboden. De verschil-
len uiten zich in dichte kasten voor holenbroeders: met een kleine invliegopening (ca. 2,8 cm) 
geschikt voor soorten als pimpelmees, een grotere invliegopening (ca. 3,2) cm voor bijvoorbeeld 
koolmees, en kastjes met een open constructie geschikt voor onder andere roodborst, merel, 
winterkoning, witte kwikstaart. Deze kasten worden dusdanig bevestigd dat aanwezige begroei-
ing dekking biedt en zo een geschikte nestplek wordt geboden. De effectiviteit van de nestkasten 
onder de panelen is nog niet bewezen, maar door het toepassen en monitoren wordt het gebruik 
in kaart gebracht en lering uit getrokken.

Het transformatorhuisje biedt tevens opties. Een dubbele wand waardoor een soort spouw ont-
staat biedt gelegenheid aan vleermuizen om in te verblijven. De hoogte van het huisje moet dan 
wel minimaal 3 meter zijn. Is dit niet mogelijk, wordt een groen dak toegepast dat zorgt voor een 
natuurlijke uitstraling. Door de zijwanden te laten begroeiing worden nestplekken gecreëerd.
Voor vleermuissoorten die geen nauwe ruimten als spouwen gebruiken maar open, holle ruim-
ten, worden bolle vleermuiskasten aan de essen langs de Dalenstraat gehangen. Soorten die van 
dergelijke voorzieningen gebruik maken zijn rosse vleermuis en eventueel watervleermuis.

Gebruik maken van de bestaande infrastructuur
Er wordt aangesloten op de bestaande infrastructuur. Het zonneveld is te bereiken via de open-
bare gemeentelijke Dalenstraat. Vanaf deze weg wordt een toegangsoprit geplaatst met grasbe-
tonstenen tot aan het inkoopstation. Vanaf daar zijn alle (onderhouds)paden onverhard.

Ruim 48% ruimte voor landschappelijke inpassing
Het percentage landschappelijke inpassing op het zonneveld dient minimaal 20% te bedra-
gen. Voor zonneveld Dalenstraat gaan we uit van een plangebied van 16,1 ha, waarvan 11,3 ha 
zonneveld wordt en 4,8 ha landschappelijke inpassing. Hierbij is rondom de zonnepanelen wel 
ruimte vrijgehouden voor onderhoudsvoertuigen maar er wordt geen afzonderlijk of verhard pad 
aangelegd. Deze ruimte wordt ingericht en beheerd als bloemrijk grasland. Hierdoor bedraagt de 
landschapelijke inpassing circa 29% van het plangebied. In deze berekening is het ten zuiden gele-
gen perceel niet mee gerekend bij het zonneveld. Dit perceel van ca. 2,2 ha ligt ongunstig, door 
de relatief kleine afstand ten opzichte van de naastgelegen woningen en wordt ingezet als buffer 
tussen het zonneveld en de naasgelegen woningen. Dit perceel kan toegevoegd worden aan zijn 
agrarische grond en blijft zo behouden voor agrarische doeleinden. Als we het agrarische perceel 
te zuiden van de Dalenstraat van 2,2 ha wel mee rekenen met de landschappelijke inpassing, dan 
komen we op een totale inpassing van circa 43% van het plangebied. Dit voldoet ruimschoots aan 
het gestelde percentage van 20% landschappelijke inpassing voor het zonneveld (zie afbeelding 
46 op vorige pagina).
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Afbeelding 49. Schematische weergave van Zweedse systeem met dubbele plantrijen.

Om het jaar de helft van de wilgenrijen oogsten

jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec

Onderhoudsperiode: groen optimaal, blauw optioneel, grijs liever niet     

Planning wilgengriend

Plantschema wilgen

Afbeelding 48. Referentiebeeld oogst van wilgentenen uit wilgengriend.

Afbeelding 47. Referentiebeeld wilgengriend.
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Voor een goede landschappelijke inpassing is de aanleg en het beheer van groot belang. In de 
volgende paragraaf gaan we dieper in op de aanleg en onderhoud van de verschillende groene 
inrichtingselementen van het zonneveld.

5.1 Wilgengriend strook
Streefbeeld wilgengriend strook
Een wilgengriend is een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd. Grienden werden tot 
ca. 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar griendhout sterk af zodat veel 
grienden niet meer werden onderhouden. Soms kregen ze de status van natuurgebied. De herin-
troductie van de bever in Nederland was een poging om tot een natuurlijk beheer van de grien-
den te komen. Wegens de mogelijkheid tot het verbouwen van biobrandstof staan ze sinds 2010 
weer in de belangstelling. Dit is ook het geval bij het naastgelegen perceel met wilgengriend.
De hoogte hangt sterk af van het gevoerde beheer. Door de radikale kap, waarbij alles kaal is in 
tegenstelling tot de groei periode, is het landschappelijke beeld zeer verschillend. Door gefaseerd 
te oogsten, kan dit voorkomen worden en is de meerwaarde voor de biodiversiteit het grootst.
Door de kap, ontstaan er holtes in de geknotte voet van de boom die interessant is voor veel 
diersoorten. De wilgengrienden zijn ook cultuurhistorisch erg interessant. Deze waren van ouds-
her veel aanwezig in het kommengebied van West Maas en Waal en sluit aan op het agrarische 
karakter van het gebied.

Aanleg wilgengriend strook
Er wordt in overleg met de buurman gekeken naar het aanleggen van een wilgengriend rondom 
het zonneveld. Bij het aanleggen wordt in overleg met de buurman, gekeken wat het beste 
aansluit bij de beheermogelijkheden van het naastgelegen wilgengriend. Door vier rijen van twee 
aan te leggen met wilgen, kan er gefaseerd geoogst worden (zie afbeelding 43 op vorige pagina). 
Waarbij elke keer twee stroken van twee geoogst kunnen worden en de andere twee stroken 
blijven staan. Dit garandeerd een altijd dichte groenstrook rondom het zonneveld.

Beheer wilgengriend strook
Het beoogd beheer van de wilgengriend wordt door de naastgelegen landbouwer uitgevoerd. Zo 
wordt er niet alleen overlast voorkomen maar wordt ook zijn landbouwareaal vergroot en het 
deel lokaal beheerd. Het beheer moet worden afgestemd op de maximale hoogte van de zon-
nepanelen. Deze bedraagt tussen de 3,80 m en 4,30 m. De strook wilgengriend zal alternerend 
worden geoogst, zodat het zicht op de panelen altijd wordt geblokkeerd.

5. AANLEG EN BEHEER
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Afbeelding 50. Referentiebeeld natuurvriendelijke oever.

Afbeelding 51. Dwarsprofiel noordkant plangebied. Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder): 
natuurvriendelijke oever aan de zuidkant van de sloot.Onderstreepte schuingedrukte tekst is hoogte in m + NAP. Rode 
lijn is huidige situatie.

Plantschema

Maaien
Onderhoudsperiode: groen optimaal, blauw optioneel, grijs liever niet     

Planning            jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec

1,8 mWilgengriend

Voldoende ruimte voor landbouwvoertuigen Strook wilgengriend ca. 8 m
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5.2 Natuurlijke oevers
Streefbeeld natuurvriendelijke oever
Een natuurvriendelijke oever is waardevoller naarmate er meer typen en soorten planten en 
dieren in voorkomen. Hoe flauwer het talud, hoe meer variatie er mogelijk is. De grootste meer-
waarde wordt behaald door zo veel mogelijk gradiënten te creëren aan de noordoever. Deze 
wordt beter door de zon beschenen dan een zuidoever waardoor bijvoorbeeld amfibieën zich hier 
kunnen opwarmen. Voor de ecologie in het water is vooral de zone rond de waterlijn waardevol, 
hoe groter deze zone des te beter.  

Aanleg zonneveld bij bestaande natuurvriendelijke oever
Bij bestaande natuurvriendelijke oevers is het van belang voldoende ruimte vrij te houden tussen 
de oever en het dichtsbijzijnde obstakel voor onderhoud, zoals een singel of hekwerk. Deze afstand 
is in de regel 4,5 meter. Afhankelijk van het materieel van het waterschap (smalspoor of maai-
boot) kan dit minder zijn. Echter, in sommige gevallen is meer ruimte nodig om te kunnen draaien 
of om maaisel kwijt te kunnen. Stem daarom altijd af hoe watergangen langs of op zonnevelden 
worden beheerd met het betreffende waterschap. Ook eventueel toegang tot het zonneveld kan 
dan worden besproken (Het open karakter van het zonneveld zonder hekwerk is hiervoor gunstig).

Aanleg nieuwe natuurvriendelijke oever
Bij aanleg van een natuurvriendelijke oever betreft het vaak een watergang die in eigendom is van 
het waterschap. Overleg daarom vroegtijdig over de wents tot herinrichting en hou rekening met 
toekomstig beheer. Hoe geleidelijker de oever hoe meer potentie voor natuur. Stem de maximale 
breedte af met de toekomstige beheerder. Normaliter hoeft een oever niet te worden ingeplant en 
vestigen er zich vanzelf diverse soorten, die passen bij de plek.

Ontwikkelingsbeheer (jaar 0 t/m 2 - 4)
Om het doorstroomprofiel open te houden en de gewenste vegetatiegroei te krijgen, is onder-
houd van een natuurvriendelijke oever noodzakelijk. Het ontwikkelingsbeheer is er op gericht een 
geschikt milieu te scheppen voor het kiemen en vestigen van de gewenste plantengroei.
De eerste twee jaar kan de vegetatie met rust worden gelaten zodat deze zich goed kan ontwik-
kelen. Opschot van jonge bomen verwijderen.

Instandhoudingsbeheer (vanaf jaar 2 - 4)
•	 Bij een voldoende brede watergang (waarbij de doorstroming niet in gevaar komt) jaarlijks in 

het najaar een van de beide oevers maaien. Het opvolgende jaar de andere oever. 
•	 Bij zeer voedselrijke oevers twee maal per jaar maaien. De extra maaibeurt vindt bij voorkeur 

voor de zomer plaats.
•	 Bij het maaien van een eenzijdige natuurvriendelijke oever 30% tot maximaal 75% van de 

oever per jaar maaien. 
•	 Maaisel dient niet te worden afgezet in de natuurvriendelijke oever.
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Afzetten (1 keer per 3 tot 5 jaar)

jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  decPlanning houtsingel

Plantschema houtsingel

Afbeelding 52. Streefbeeld houtsingel.

Onderhoudsperiode: groen optimaal, blauw optioneel, grijs liever niet     

Afbeelding 53. Principeprofiel zuidzijde. Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder): inpassing door natuurlijke oever, 
behoud van houtsingel en aanvulling nieuwe beplanting. Onderstreepte schuingedrukte tekst is hoogte in m + NAP. Rode lijn is 
huidige situatie.



49Zonneveld Dalenstraat, Beneden-Leeuwen

5.3 Bestaande houtsingel
Streefbeeld houtsingel
Een houtsingel is een lijnvormig element met een aaneengesloten houtige begroeiing van 
inheemse struiken. Vroeger vaak met doornachtige struiken vanwege de veekerende werking. 
Tegenwoordig ook vaak niet vanwege het lastigere onderhoud. De hoogte hangt naast van de 
plantkeuze sterk af van het gevoerde beheer. Door een gelijke menging van (veel) verschil-
lende plantsoorten te gebruiken wordt de meerwaarde voor de biodiversiteit het grootst. De 
te gebuiken struiken zijn: Eenstijlige meidoorn, sleedoorn, douwbraam, grauwewilg, gelderse 
roos, vogelkers, aalbes, zwarte bes, amandalwilg en katwilg. Doordat de houtsingel vrij uit kan 
groeien komen de planten tot bloei en vruchtzetting, wat een grote meerwaarde heeft voor de 
biodiversiteit.

Verbeteren bestaande houtsingel
Voor het aanplanten van de houtsingel, moet de te beplanten strook los worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld door te frezen. Indien beschikbaar wordt autochtoon inheems bosplantsoen gebruikt 
omdat dit beter aansluit bij de bodem en waterhuishouding en het veranderende klimaat. Dit leidt 
tot minder inboet en een sneller resultaat. Er wordt plantmateriaal van enig formaat toegepast (100 
- 120 of 120 - 150) met een onderlinge plantafstand van een 0,5 meter om zo een sneller resultaat 
te behalen. Nog grotere planten hebben vaak meer moeite met aanslaan waardoor groeivertraging 
optreedt en meer inboet noodzakelijk is. Er wordt ingeplant in wildverband en vijf tot zeven stuks 
van dezelfde soort in een groep gezet, om zo ook trager groeiende soorten de kans te geven zich 
te handhaven. Er wordt in twee rijen geplant, circa twee struiken per strekkende meter. Indien de 
naastgelegen weide wordt begraasd, wordt op 1,5 meter van de haag een tijdelijk raster geplaatst 
om de aanplant tegen vraat te beschermen. 

Ontwikkelingsbeheer (jaar 0 t/m 4)
•	 Bij droogte de eerste paar jaar watergeven.
•	 Bij uitval van meer dan 10% inboeten.
•	 De noodzaak van het machinaal onkruidvrijhouden van het element is overbodig. Tijdens 

het maaien valt vaak een deel van de planten uit door beschadiging. Aangezien het meestal 
om planten gaat die van lichte tot dichte schaduw houden is enige beschutting door kruiden 
eerder positief dan negatief.

Instandhoudingsbeheer (vanaf jaar 4)
•	 De houtsingel eens in de 3 tot 5 jaar afzetten op kniehoogte. Het interval is afhankelijk van de 

goeisnelheid en dient minimaal twee meter hoog te blijven. 
•	 Door het element voor de helft in de lengterichting af te zetten blijft de andere helft hoog. Dit 

is zowel gunstig voor de zichtdichtheid als voor fauna.
•	 Het struweel aan de noordkant dient eens in de 4 tot 6 jaar te worden gesnoeid.
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5.4 Bloemrijk grasland
Versterking van biodiversiteit
De ruigtestrook ten zuiden van het zonneveld en de strook met struinpad worden ingezaaid met een 
bloemrijk grasland. Zowel voor honingminnende insecten als voor amfibien zoals de groene kikkers 
en kleine watersalamander biedt dit een gunstige habitat. Er moet een onderhoudsroute van 5 
meter vanaf de zonnepanelen vrij blijven van opgaande beplanting.

Zeer voedselrijk (voormalige akker)                                    

Voedselrijk (voormalige weide)

Matig voedselrijk

Schraal
Onderhoudsperiode: groen optimaal, blauw optioneel, grijs liever niet     

Planning maaien en afvoeren            jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec

Afbeelding 54. Streefbeeld kruidenrijk grasland (bron: Cruydthoeck).
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Streefbeeld bloemrijk grasland
Goede drachtplanten en beschikbare bloei door het hele seizoen is van groot belang voor de 
wilde bijen en honingbijen, maar ook voor vlinders en de vele andere bloem bezoekende insec-
ten. Tevens zijn veel vogels afhankelijk van insecten als voedsel. Zo kan een bloemrijk grasland 
het begin zijn van een goede biotoop voor veel soorten. Er zijn diverse mengsels verkrijgbaar. 
Belangrijk is dat de soorten passen bij de bodem en waterhuishouding ter plekke. Nog belang-
rijker is dat het autochtone planten betreft die thuishoren op de plek. Een in het buitengebied 
passend mengsel is G2, Bloemrijk graslandmengsel voor voedselrijke en kleigronden van de 
Cruydthoeck. Een bloemrijk resultaat kan vanwege de meerjarige kruiden vanaf het tweede of 
derde jaar worden verwacht. Door een dergelijk mengsel (of vergelijkbaar) te mengen met 25% 
tot 35% graan, rogge of gerst wordt een extra dimensie gecreëerd als wintervoedsel voor akkervo-
gels. Voor de schaduwrijkere gebieden langs de houtsingel en onder de zonnepanelen dient een 
mengsel zoals bijvoorbeeld O1, Bloemenmengsel voor ruige onderbegroeiing (of vergelijkbaar) te 
worden gekozen. Het oppervlakte van dit element is circa 21.956 m².

Aanleg nieuwe bloemrijk grasland
Spit of ploeg de bestaande zode onder en probeer hierbij de grond minimaal te bewerken in 
verband met behoud van het bodemleven. Doorfrezen van de zode werkt averechts. Hardnekkige 
wortelonkruiden als ridderzuring, akkerdistel en kweekgras moeten verwijderd worden. Als er 
veel zaden van ongewenste kruiden (bijv. ridderzuring) in de bodem zitten kan dit worden terug-
gedrongen door een vals zaaibed te maken. Door het terrein een paar weken met rust te laten na 
de grondbewerking kiemt het zaad. Door dit machinaal te schoffelen (eventueel meerdere keren 
herhalen) wordt het aantal ongewenste zaden in de toplaag sterk teruggebracht. Roer het zaaibed 
na zaaien zo min mogelijk omdat doorgaans alleen kruiden in de bovenste centimeters van de 
bodem kiemen. Zaai het liefst in de nazomer en de herfst voor het beste resultaat. Niet zaaien 
als het heel droog of nat is of als het vriest. Hou rekening met een langere kiemperiode dan de 
reguliere landbouwgewassen. 

Ontwikkelingsbeheer (jaar 0 t/m 3)
Omdat voor het inzaaien de grond is bewerkt ontwikkelen er waarschijnlijk veel snelgroeiende 
onkruiden (pionierssoorten). Dit is als volgt op te lossen:
•	 De eerste paar jaren drie tot vijf keer per jaar maaien en afvoeren, met tussenpozen van 

minimaal acht weken. 
•	 Door maaisel af te voeren wordt de grond verschraald en krijgen kruiden meer kans ten 

opzichte van grassen.
•	 Het maaisel drie dagen laten liggen zodat zaden uit kunnen vallen.
•	 Invasieve soorten als Japanse duizendknoop en berenklauw jaarrond bestrijden.

Instandhoudingsbeheer (vanaf jaar 3)
•	 Bij een goed ontwikkelde kruidenrijke vegetatie twee à drie keer maaien en afvoeren per jaar.
•	 Als de vegetatie vergrast dient opnieuw te worden ingezaaid. 
•	 Er kan selectief extra worden gemaaid waar ongewenste soorten domineren.
•	 Voor de overige maatregelen zie Ontwikkelingsbeheer.
•	 Beheer gefaseerd. Zo bloeit altijd een deel van de vegetatie waardoor langer nectar, stuif-

meel voorradig is voor insecten en dekking voor vogels en kleine zoogdieren.
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Afbeelding 55. Principeprofiel. Nieuw struweel strook aan de oost- en westkant van de sloot.

Afbeelding 56. Referentiebeeld ruigtestrook

Afbeelding 57. Referentiebeeld bloemrijke ruigtestrook.

A. Afzetten

jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  decPlanning struweel

Ruigtestrook ca. 5 m

Onderhoudsperiode: groen optimaal, blauw optioneel, grijs liever niet     

Zonneveld
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5.5 Ruigtestroken
Streefbeeld ruigtestroken
Een maatregel voor patrijs is onder andere een ruigtestrook. De strook langs de sloten tussen het 
zonneveld met rietruigte bestaat uit een middelhoge vrij ruige, meerjarige vegetatie. Naast insec-
ten zoals bij bloemrijk grasland is het gunstig voor kleine zoogdieren en vogels, die hier voedsel 
en beschutting vinden. Rietruigte past bij overgangen naar vochtige gebieden zoals slootkanten. 

Aanleg nieuwe ruigtestroken
Na het tweede of derde jaar kan een kruiden en bloemrijk resultaat verwacht worden. Verwijder 
eerst de eventuele bestaande zode door de bovenste 4 tot 6 centimeter af te plaggen of af te schra-
pen. Eventueel kan de zode worden ondergespit of geploegd. Probeer de grond minimaal te bewer-
ken in verband met behoud van het bodemleven. Doorfrezen van de zode werkt averechts. Roer het 
zaaibed na zaaien zo min mogelijk, omdat doorgaans alleen kruiden in de bovenste centimeters van 
de bodem kiemen. Zaai het liefst in de nazomer of het vroege voorjaar voor het beste resultaat. Niet 
zaaien als het heel droog of nat is of als het vriest. Hou rekening met een langere kiemperiode dan 
de reguliere landbouwgewassen. Kies voor inheemse kruidenmengsels passend bij de bodem en 
waterhuishouding en de voedingstoestand. Bijvoorbeeld het mengsel voor ruige onderbegroeiing 
en boszomen op voedselrijke grond (O1), van de Cruydthoeck of vergelijkbaar. 

Ontwikkelingsbeheer (jaar 0 t/m 3)
Omdat voor het inzaaien de grond is bewerkt, ontwikkelen er waarschijnlijk veel snelgroeiende 
onkruiden (pionierssoorten). Dit is als volgt op te lossen:
• De eerste paar jaren het terrein maaien met tussenpozen van minimaal 6 weken.
• Het maaisel drie dagen laten liggen zodat zaden uit kunnen vallen.
• Door maaisel af te voeren wordt de grond verschraalt en krijgen kruiden meer kans ten 

opzichte van grassen.
• Voorkom schade aan de vegetatie door niet met zwaar materieel en onder natte omstandig-

heden te rijden. 
• Invasieve soorten als Japanse duizendknoop en berenklauw actief bestrijden.

Instandhoudingsbeheer (vanaf jaar 2)
• Bij een goed ontwikkelde vegetatie is jaarlijks 1 keer maaien en afvoeren voldoende.
• Er kan selectief extra worden gemaaid waar ongewenste soorten domineren.
• Voor de overige maatregelen zie Ontwikkelingsbeheer.
• Beheer gefaseerd door niet alles in één keer te maaien. Zo bloeit altijd een deel van de vege-

tatie waardoor langer nectar, stuifmeel voorradig is voor insecten en dekking voor vogels en 
kleine zoogdieren.




