
Bron: TPSolar

Zonneparken in West Maas en Waal

✓ Totale plangebied: ca. 23 hectare groot 

✓ Netto oppervlakte: ca. 11,5 ha hectare

✓ Overige hectares ingezet voor groen en landschap

✓ Groene stroom voor ongeveer 7800 huishoudens

✓ Onderlinge afstemming tussen zonne-projecten

✓ Financiële participatie zoveel mogelijk samen 

✓ Batterij opslag voor het slimmer gebruik duurzame stroom 
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Overbetuwe 2040

Ontwerp Zonnepark Noord Zuid

TPSolar

Wij geloven dat zonne-energie een belangrijke rol gaat spelen in de 

toekomst. Daarom ontwikkelen wij ecologisch verantwoorde 

zonneparken en realiseren deze op geschikte locaties. 

Onze zonneparken worden ontworpen met veel aandacht voor een 

natuurlijke inpassing, en het verbeteren van de lokale biodiversiteit 

en samenwerking met verschillende lokale partijen. 
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Kenmerken de Noord-Zuid

Ca. 17 ha waarvan ca. 9 ha wordt ingezet voor natuur

16 MWp vermogen > stroom voor 5300 huishoudens

Veel aandacht voor inpassing om zicht te beperken

Voldoende leefgebied voor diverse (beschermde) diersoorten

Mogelijk beheer met schapen

Informatiepunt met een Kunstwerk

Struinpad vanaf de Ulandsestraat (via Sunvest) naar de N329
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Landschappelijke inpassing Zonnepark 
Noord Zuid 
1.Er wordt voldoende afstand gehouden van de weg,

Het zonnepark begint op meer dan 25 meter afstand van de snelweg. 
Ook wordt het zonnepark afgeschermd door struweel. 

2. Er wordt breed ingezet op meer biodiversiteit en ecologische inpassing. 
Door ruimte te bieden aan de natuur in het gehele zonnepark. Tussen 
de rijen ( circa 2,5 meter) en tussen de panelen onderling (2 
centimeter) wordt ruimte vrijgehouden voor de groei van 
kruidenvegetatie. De panelen komen op hoogte van ca. 80 centimeter 
van de grond. te 

3. Het park levert een substantiële bijdrage aan het leefgebied van vogels 
en dieren van het kleinschalig akker- en grasland.

In overleg met IVN West Maas en Waal is gekozen om langs de A-
watergangen meerdere poelen aan te leggen. Aan de noord- en 
oostzijde komen patrijzen hagen en keverbanken. 

4. In het open landschap blijft het park relatief laag en wordt de invloed 
van een paar hogere elementen als toegangshek, camera’s, trafostations 
en batterijen door kleur en/of materiaalkeuze zo onopvallend mogelijk 
ingepast. 

5. Struweelbeplanting en bomen zijn inheems en zoveel mogelijk lokaal 
gekweekt plantmateriaal. Ze verlenen het park een groene uitstraling.

6. Een struinpad loopt vanaf de Ulandsestraat naar de N329. 

7. Op het zonnepark komen batterijen. Met deze batterijen wordt de 
energietransitie bevorderd en wordt er voorgesorteerd op het decentrale 
energienetwerk van de toekomst.

8. Na 25 jaar wordt dit zonnepark volledig ontmanteld en keert het 
plangebied weer terug naar de huidige bestemming
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Landschappelijke inpassing Zonnepark Noord Zuid 



Overbetuwe 2040

Zonnepark De Blauwe Wetering

Sunvest
Sunvest is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie 

van zonne-energie systemen. Sunvest onderscheidt zich 

met Natuurlijke Zonneparken. 

Natuurlijke Zonneparken zijn zonneparken die worden 

ontworpen met veel aandacht voor een natuurlijke 

inpassing, en het verbeteren van de lokale biodiversiteit 

en lokale samenwerking

Kenmerken de Blauwe Wetering
• ~ 6 ha waarvan ~ 2.5 ha wordt ingezet voor natuur

• 7.5 MWp vermogen > stroom voor 2500 huishoudens

• Veel aandacht voor inpassing om zicht te beperken

• Voldoende leefgebied voor diverse (beschermde) diersoorten 

zoals de kamsalamander, patrijs en de torenvalk

• Beheer met schapen

• Batterijopslag voor slimmer gebruik van duurzame stroom 
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Landschappelijke inpassing
Zonnepark De Blauwe Wetering
1. Zonne energie levert een bijdrage aan het terugdringen van het gebruik

van fossiele brandstoffen en de opwekking daarvan vindt hier plaats.

2. Er wordt ingezet op meer biodiversiteit en ecologische inpassing. O.a. door 

de afstand tussen de rijen (2m) en tussen de panelen onderling (1,5cm) te 

handhaven. Zo groeit kruidenvegetatie goed onder de panelen en tussen de 

rijen en in de randen en kan de natuur floreren binnen het plangebied.

3. Het park levert hierdoor een substantiële bijdrage aan het leefgebied

van vogels en dieren van het kleinschalig akker- en grasland, zoals Patrijs

en Kwartel, en ook Steenuil, door de inrichting en de keuze van beplantingen

vooral daar op te richten.

4. Aansluitend bij de doelstellingen van het aangrenzende Gelders Natuur

Netwerk en de groene ontwikkelzone wordt tevens bijgedragen aan het 

leefgebied 

voor o.m. kamsalamander en rugstreeppad door de aanleg van poelen.

5. De randen van de watergangen worden ecologisch ingericht en beheerd en 

met

name aan de zuidwestelijke watergang wordt een brede plasberm met

rietkraag toegevoegd die van betekenis is voor vissen, vogels en specifieke

waterdieren zoals de Bever.

6. In het open landschap blijft het park laag, worden hekken zoveel mogelijk 

vermeden door de (ver)brede grenssloten en wordt de invloed van een paar 

hogere

elementen als toegangshek, camera’s, trafostations en batterijen door kleur en/of

materiaalkeuze zo onopvallend mogelijk ingepast.

7. Struweelbeplanting en bomen zijn inheems en zoveel mogelijk lokaal

gekweekt plantmateriaal. Ze verlenen het park een groene uitstraling

vergroenen het zicht op het plangebied. Ook zaaigoed wordt zoveel mogelijk

lokaal betrokken.

8. Bij de toegang van het park wordt een afstapplaats voor recreanten met

een picknick bank en een informatiepaneel ingericht. Een struinpad loopt

vanaf deze plek langs de watergang naar de Noord-Zuidweg. Tevens is

het mogelijk om achter de rietkraag langs de oever over ca. 100m te vissen.

9. Bij de noordelijke ingang van het zonnepark komen mogelijk batterijen. Met 

deze batterijen wordt de energietransitie bevorderd en wordt er voorgesorteerd 

op het decentrale energienetwerk van de toekomst

10. Na 25 jaar wordt dit zonnepark volledig ontmanteld en keert het plangebied 
weer terug naar de huidige bestemming
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Landschappelijke inpassing 
Zonnepark de Blauwe Wetering

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4


