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Ruimtel i jke verkenning



Een jong heideontginningslandschap is een half open landschap waarbinnen zowel kleine als grote bosgebieden te vinden zijn. De ontginningen zijn systematisch en rationeel van opzet. 
Het plangebied wordt aan de noord- zuidzijde begrenst door ‘landschapsvreemde’ elementen, namelijk de rijksweg A58 ten zuiden en het Wilhelminakanaal ten noorden. De elementen lopen 
door het landschap, zonder rekening te houden met de bestaande rationele verkavelingsstructuren. Door de aanwezige dennenbossen is de snelweg en Wilhelminakanaal minder prominent 
aanwezig. De bossen zorgen voor zogenaamde coulissen.  



De volgende randvoorwaarden gelden voor de inpassing van zonnevelden:

• Karakteristiek

• Bestaande structuren en patronen

• Cultuurhistorische waarden

• Zichtbaarheid

• Aantasting door verdichting

• Maat en schaal

• Mitigerende maatregelen

Initiatieven moeten passen bij de schaal van het landschap 
en een landschappelijke meerwaarde opleveren

Meerwaarde landschap



Waar TPSolar voor staat

• De planten/bodem rond en onder de veldopstellingen genoeg licht, water en lucht krijgen

• Een type omheining om de toegankelijkheid voor sommige diersoorten mogelijk te maken

• Zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor dieren

• Behoud van bestaande waterstructuren

• Het nemen van maatregelen die de natuur versterken (rekening houdend met de gewenste 

doelsoorten)

• Het (ecologisch) beheer van een project/park

Initiatieven dienen meerwaarde te creëren voor dieren, 
planten en hun leefomgeving

Meerwaarde natuur



Voorbeelden (1)

Bron: TPSolar



Voorbeelden (1)
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Voorbeelden (2)

Bron: TPSolar



Voorbeelden (3)

Bron: TPSolar



Voorbeelden (4)

Onderzoek Wageningen Universiteit  (2021)

à Set met richtlijnen waarmee nieuwe en bestaande 
zonneparken in Nederland een basisniveau van biodiversiteit 
kunnen realiseren

• Inzaaien kruidenrijk grasland, overjarige inheemse soorten
• Zuidopstelling bouwen
• Afstand tussen panelen rijen van 2,5 tot 3 meter
• Ruimtes tussen de panelen van 2 cm dus niet strak tegen 

elkaar aan gemonteerd
• Laten staan van waardevolle elementen zoals bomen
• Creëren van gradiënten zoals en paddenpoel, natuur 

vriendelijke oever etc. 
• Belangrijk verschraling van de bodem / drukbegrazing



Landschapselementen (1)

Beplanting die ‘past’ 
bij de Kriekampen



Landschapselementen (2)

Beplanting die ‘past’ 
bij de Kriekampen



Assen

Struweel/landschappelijke haag Kleine bospercelen/bosjes Houtwallen

Landschapselementen



Assen

Peest

Keverbanken Insecten en/of bijenhotels Bloemrijke akkers

Meekoppelkansen natuur
Bron: TPSolar



Meekoppelkansen recreat ie



• Behouden van landschappelijke elementen

• Natuurontwikkeling

• Zichtlijnen

• Afstand tot weg

• Recreatieve kansen 

• Behoud van de recreatieve ontsluitingen
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Uitgangspunten landschappel i jk
ontwerp



• Behoud en 
versterken van 
bestaande 
elementen

• Afstand 
zonneweide van 
openbare weg

• Uitbreiding 
recreatief netwerk 

Ontwerp landschappel i jke
inpass ing
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Vanaf snelweg bl i j f t de  ‘ lucht ’ te
z ien

Houtsingel

Bloem
rijk grasland op overgang tussen 

openbare w
eg en zonnew

eide



Voldoende afstand tussen openbare ruimte en 
zonneweide. 

Westelijke randen worden voorzien van 
bloemrijke akkerranden, oostelijke randen 
worden voorzien van een landschappelijke 
haag.



Overbl i jvende soorten

De bloemrijke akkerranden zijn van belang voor diverse soorten 
fauna. De nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken 
insecten vormen een interessante voedselbron voor veel dieren. 

In de landschappelijke hagen worden soorten aangeplant die 
bijdragen aan voedselaanbod voor de fauna in de vorm van 
bessen en noten. 

Bron: TPSolar

Bron: TPSolar


