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(On)zichtbaarheid van Zonnepark Oosterlaak vanaf twee locaties aan de Tuurdijk.
Het toekomstige beeld gevisualiseerd. 
Op 300 meter afstand maskeert een nieuwe gemengde haag de zonnepanelen. 
Aanvullend tonen de wilgen de loop van het riviertje de Oosterlaak. 
De hoogstamfruitbomen ten slotte tonen het oude fruitlandschap van ‘t Goy en Houten.
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Initiatief Zonnepark Oosterlaak

De gemeente Houten heeft het initiatief genomen 
zonne-energie in het landschap te organiseren en 
realiseren binnen de grenzen van de gemeente. 
De gemeente heeft de ambitie om in 2040 
energieneutraal te zijn. Houten heeft in haar 
Energieplan 2020-2025 ambities vastgesteld om 
bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. 
Naast het terugdringen van de CO2 uitstoot wil de 
gemeente ook groene elektriciteit (laten) opwekken, 
onder andere door wind en zonne-energie. Met 
alleen kleinschalige productie op daken lukt het 
niet. De gemeente Houten zet daarom met haar 
Beleidskader Zonnevelden, vastgesteld op 8 juli 
2021, in op grootschalig hernieuwbare elektriciteit 
opgewekt in aangewezen gebieden. Daarbij wil 
men in de periode tot en met 2025 ruimte bieden 
voor netto 55 hectare aan zonnevelden. Ze mikt 
daarbij op kwalitatief hoogwaardige zonneparken, 
die op zorgvuldige wijze in het landschap worden 
ingepast en meerwaarde bieden voor de omgeving 
en waarbij omwonende nauw betrokken worden.

Initiatieven

De gemeente onderschrijft in haar beleidskader 
naast de landschappelijke kwaliteiten ook 
het belang van communicatie, draagvlak en 
(financiële) participatie. De ervaring leert dat een 
goede landschappelijke inpassing en vroege 
betrokkenheid van omwonenden en andere 
belanghebbenden van groot belang is voor het 
creëren van voldoende draagvlak voor nieuwe 
zonneparken. 

Doelen combineren 

Naast de eigen brede doelstelling van de 
gemeente, zoals omtrent participatie en lokaal 
eigenldom, zijn ook in de RES (Regionale Energie 
Strategie) nevendoelen beschreven. Belangrijkste 
nevendoelen zijn het bewaren en versterken van 
het landschap en de ecologie en de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijvigheid. Samen met de 
gemeente stelt de RES als randvoorwaarde dat het 

1.1 Zonnebeleid Gemeente Houten

Kansenkaart in Beleidskader Zonnevelden (2020) gemeente Houten (houten.nl)

Geen ontwikkeling
Ontwikkeling mogelijk 
onder strenge 
voorwaarden
Ontwikkeling mogelijk 
onder beperkte 
voorwaarden
Vergunde zonnevelden

Locatie

zonnepark samen met inwoners wordt ontwikkeld 
en gerealiseerd. Op al deze vlakken voldoet dit 
zonnepark goed: Het is een door de brede groene 
inpassing in het landschap verscholen park, dat 
met haar gevarieerde opbouw en inpassing waarde 
toevoegt aan de uitstraling van het fruitteeltgebied. 
Er is veel ruimte en maatregelen voor de 
ontwikkeling van biodiversiteit in het zonnepark, 
tijdelijk ter vervanging van agrarisch functie, maar 
met behoud van de agrarische waarde.

Mogelijk binnen landschapstype

De gemeente heeft een aantal gebieden aan-
gewezen waar zonneparken mogelijk zijn. De 
projectlocatie voor ons initiatief valt in het groen 
aangewezen gebied ‘t Goy. Het plangebied ligt in 
het kerngebied fruitteelt. Volgens het beleidskader 
in bijlage 1 gebiedstabel valt deze locatie onder 
gebied 5: Groen gebied ‘t Goy (10% / max. opp. 
aan zonnevelden (% van totale gebied) is 60ha). In 
dit gebied is al benut voor zonnevelden 25ha. (42%) 
Dit gebied valt niet onder de invloedsfeer van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en het valt ook niet 
onder weidevogelgebied.  Voor dit gebied wordt 
verder opgemerkt op te letten met doorzichten op 
en vanaf wandelpad Amsterdam-Rijnkanaal. Gezien 
de locatie van dit zonnepark op ruim 1 kilometer 
afstand van het kanaal is dit niet aan de orde. Een 
belangrijk thema van dit initiatief is dat het rekening 
houdt met agrarische belangen. Een van de 
speerpunten van dit initiatief is dat we sterk inzetten 
op behoud van en onderzoek naar bodemkwaliteit. 
De vergaarde kennis en ervaring zal op regelmatige 
basis worden gedeeld met agrariërs uit de buurt. 

Groen = zonnevelden mogelijk, onder algemene 
voorwaarden en/of positief versterkende 
combinaties

De locatie van het zonnepark valt dus volledig in 
het groen gebied en kent verdere geen andere 
beperkingen zoals graven of archeologisch 
waarden, beschermde stads of dorpsgezicht en 
valt ook niet onder beschermd historisch gebied of 
Natura 2000 gebied.
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1.2  Initiatief Grondeigenaar met Sunvest

Naast gemeentelijk beleid vergt ontwikkelen 
van een zonnepark een grondeigenaar en een 
ontwikkelaar. Onderstaand is kort de situatie van 
de grondeigenaar geschetst, en zijn wensen, mede 
als basis voor de specifieke doelstellingen van dit 
project.

1.2.1 Grondeigenaar & Sunvest

De grondeigenaar, fruitteler te Houten, met gronden 
aan de Tuurdijk, ’t Goy, heeft na een zorgvuldige 
afweging besloten om samen met Sunvest een plan 
te ontwikkelen voor een zonnepark, van ca. 14,5 
hectare, voor een periode van 25 jaar. Als reden 
voor dit initiatief spelen problemen met de opvolging 
op dit moment, maar tevens de wens om de 
percelen op langere termijn wel weer door te geven 
aan de volgende generatie agrariërs. 

Dit betekent dat nu wordt ingezet op een 
natuurlijk zonnepark, gericht op de opwek van 
duurzame energie en bevordering van lokale 
biodiversiteit, maar dat daarbij nadrukkelijk de 
bodemvruchtbaarheid in stand gehouden moet 
worden voor de volgende generatie fruittelers. De 
kracht van dit initiatief is daarmee de combinatie 
van functies. Namelijk het bijdragen aan de 
energietransitie in de gemeente Houten en 
tegelijkertijd de grond in optimale conditie te houden 
voor direct agrarisch gebruik nadat het zonnepark 
weer is verwijderd. 

1.2.2 Langdurige braakligging

Het initiatief is daarmee te zien als een periode 
van langdurige braakligging, bedoeld om de 
bodem te laten herstellen van de intensieve 
teelten, en daarmee een goede basis te vormen 
voor de herstart van fruitteelt op termijn. Daarbij 
gaat de voedseltransitie uiteraard voort en 
wellicht zal de hervatte fruitteelt over 25 jaar 
vanzelfsprekend op ecologische grondslag zijn, of 
zelfs de vorm van een voedselbos hebben. Deze 
toekomstige ecologische kwaliteit zou betekenen 
meer bodemleven, in de vorm van micelium 
(bodemschimmels) en andere organismen, en 

mogelijk een permanente dekking van de bodem 
met vegetatie of bladafval. Samengevat meer 
opgeslagen organisch materiaal in de bovenste 
bodemlagen. Dit heeft als groot voordeel dat 
natuurlijke mineralen beter beschikbaar zijn voor 
plantengroei en voedselproductie, dat infiltratie van 
water beter functioneert, en dat deze bodem meer 
water vasthoudt en een milder microklimaat heeft.

Met de komst van een zonnepark worden de opwek 
van duurzame energie en onderzoek naar de 
beste methodes om bodemkwaliteit te behouden 
en te verbeteren met elkaar gecombineerd. Het 
onderzoek en meerjarige testresultaten worden 
aangewend om kennis en ervaring te delen met 
fruittelers uit de buurt en opleidingsscholen voor 
land & tuinbouw. Bewoners van Houten zullen 
worden uitgenodigd om van dit park mee te 
profiteren. 
 

1.2.3 Afstemming met de omgeving

Ieder initiatief voor zonneenergie ondervindt 
weerstand van de directe omgeving. Door de 
ligging van de percelen ver van de doorgaande 
weg en van de bewoning, en temidden van 
andere fruitboomgaarden, zal de zichtbaarheid, en 
daarmee de weerstand mogelijk beperkt zijn. Bij de 
keuze van de percelen zijn deze argumenten ook 
door de grondeigenaar meegewogen. Er zijn slechts 
zeer beperkt omwonenden die direct visueel last 
kunnen hebben van dit park. Binnen een straal van 
250 meter van het zonnepark is geen bewoning. 
Pas op een ruime afstand van ca. 300 meter zijn er 
woningen die een doorkijk kunnen hebben richting 
het zonnepark. 

Daarnaast is door de landschappelijke inpassing 
het zonnepark vrijwel uit het zicht gebracht voor 

omwonenden. Daarbij zijn bovendien de individuele 
wensen zo goed mogelijk meegenomen. 

Het zonnepark wordt zodanig landschappelijk 
ingepast dat de huidige landschapskwaliteiten 
behouden blijven en verbeterd worden, met name 
langs de Oosterlaak en de andere randen, maar 
ook centraal in het zonnepark. Langs de randen 
en in de looppaden van het zonnepark worden 
kruidenrijke en bloemrijke randen en struwelen 
aangelegd. Centraal wordt een deel van de 
bestaande perenbomen herplant. Verder zal het 
zonnepark voorzien in mogelijkheden voor educatie 
en kansen bieden voor de ecologie en daarmee 
al tijdens de exploitatiefase als voorbeeld dienen 
voor fruittelers om nader kennis te maken met 
biologische fruitteelt en verbetering bodemkwaliteit. 
In de verdere planbeschrijving komen we hierop 
terug.

Schematische weergave van de kansen voor bodemverbetering bij zonnepark als braaklegging voor 25 jaar
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1.3 Doelen - Leidende thema’s ontwerp
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Het landschappelijk ontwerp van Zonnepark 
Oosterlaak Houten is opgesteld aan de hand van 
vier hoofddoelen en daaruit volgende leidende 
thema’s. Deze doelen en principes volgen uit 
algeneme ambities, gecombineerd met de 
specifieke kwaliteiten en kansen van deze locatie. 

In de onderstaande paragrafen worden ze 
aangeduid. In het volgende hoofdstuk worden 
de leidende thema’s nader uitgediept en wordt 
aangegeven hoe ze tot uiting komen in het ontwerp.

1.3.1 Thema 1: Inpassen in de landschapsstruc-
tuur en daarmee beperken van de zichtbaarheid 

Landschapsstructuur
Het landschap van Houten en ’t Goy kenmerkt 
zich op regionale schaal door een structuur van 
landschapszones parallel aan de Utrechtse 
Heuvelrug. Op lokale schaal kenmerkt het 
zich vooral door een bundeling van oost-west 
lopende stroomruggen, restanten van voormalige 
rivierlopen en oeverwallen van de Rijn, zichtbaar in 
historische wegen, waterlopen, boerderijlinten en 
een aantal dorpjes. De stroomruggen zelf worden 
vooral gedomineerd door fruitteelt. Grote vlakken 
laagstamfruitbomen, vaak afgewisseld met hoge 
hagen en geschoren boomsingels dwars op de 
stroomrug. Met het landschapsplan voor dit initiatief 
gaan we verder op deze hoofdrichtingen in het 
landschap. 

(On)zichtbaarheid
Deze landschapsstructuur is goed in te zetten en 
te versterken om de zichtbaarheid van het park 
te beperken. De richting van de stroomrug en de 
Tuurdijk kunnen versterkt worden door de oude 
watergang de Oosterlaak landschappelijk weer 
zichtbaar te maken, door vrijstaande wilgenbomen. 
De dwarsrichting van de laagstamfruitbomen en 
houtsingels kan versterkt worden door de panelen 
en vooral ook de randbeplanting in deze richting 
te plaatsen, ook al is dit qua zonne-opbrengst 
niet het meest optimaal. Onzichtbaarheid 
realiseren we verder door rondom toepassen van 
landschapshagen. 

1.3.2 Thema 2: Behoud van de bodem-
vruchtbaarheid onder de panelen en uitbouwen 
van kennis

Effect op bodemvruchtbaarheid kennisleemte
Een grote vraag bij veel zonneparken is het effect 
op de bodemvruchtbaarheid. Een hardnekkige 
mythe is dat deze negatief wordt beïnvloed. Maar 
met goed beheer zou deze juist ook kunnen 
toenemen. Feitelijk ontbreekt nog langjarig 
onderzoek naar deze vermeende effecten. De 
ligging van Zonnepark Oosterhout in het fruitteelt-
concentratiegebied Houten, en de wens van de 
grondeigenaar om deze grond uiteindelijk weer 
in te zetten voor fruitteelt, hebben ons gesterkt 
om dit thema actief op te pakken. Hiertoe hebben 
we het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer 
ISE, dat ervaring heeft met onderzoek in andere 
zonnepaken in fruitteeltregio’s, benaderd om een 
onderzoeksopzet uit te werken. 

Onderzoeksopzet
Bij de onderzoeksopzet is voortgebouwd op de 
bestaande fruitteeltstructuur en de aanwezige 
irrigatie-installatie. Bovendien worden materialen 
infgezet die in een fruitteeltregio goed voorhanden 
zijn, zoals stammetjes en houtsnippers. Hiermee 
zijn 4-5 eenduidige vlakken te realiseren als basis 
voor het onderzoek, dat via permanente sensoren 
en regelmatige monsternames tot meer kennis zal 
gaan leiden.  

1.3.3 Thema 3: Benutten van kansen voor 
versterking van de biodiversiteit

Biodiverse randzones
Verbetering van biodiversiteit in het landelijk 
gebied, die de afgelopen decennia zeer sterk is 
afgenomen, is een grote kans bij de ontwikkeling 
van zonneparken. Deze doelstelling speelt 
ook in Houten, en kan benoemd worden als 
multifunctioneel ruimtegebruik. Zowel de ondergroei 
als de landschappelijke randzones zijn hierin 
belangrijk, met als belangrijkste landschappelijke 
randzone de Oosterlaakzone. 

Biologische fruitteelt
Daarnaast speelt ook in de fruitteelt de wens en 
beweging naar meer natuurinclusieve of biologische 
bedrijfsvoering met meer biodiversiteit. Hierbij vindt 
de bestrijding van plaagsoorten, zoals de blad- en 
bloedluis en de perenbladvlo, steeds meer plaats 
via natuurlijke vijanden zoals de oorwurm. Om 
deze reden realiseren we in het hart van het park 
een zone van fruitbomen in hogere bloemrijke 
ondergroei, mede als proef voor fruitteelt zonder 
bestrijdingmiddelen. 

1.3.4 Thema 4: Zichtbaar maken van archeologie

Gelaagde historie
Het stroomruggengebied rond Houten heeft 
landschappelijk een bescheiden uitstraling, maar is 
feitelijk een hotspot van historische bewoning. Al in 
de IJzertijd (ca 700 vC) was dit gebied bewoond 
en in agrarisch gebruik.Vervolgens was het 
voor de Romeinen (rond het begin 
van de jaartelling) een deel van de 

noordelijke grensstreek van het Romeinse Rijk. 
Daarna werd het gebied in de vroege- en de late 
Middeleeuwen bewoond, en vervolgens continu tot 
aan de dag van vandaag. 

Onzichtbare zichtbaar
Deze historie is echter nauwelijks zichtbaar. Maar 
met iedere ontwikkeling komen weer resten van 
deze gelaagde geschiedenis naar boven. Ook bij 
de aanleg van dit park zal dat niet anders zijn. In 
de directe nabijheid zijn bijvoorbeeld een Romeinse 
nederzetting en een villa gevonden. Het leidt tot een 
vrij strikt provinciaal en gemeentelijk archeologisch 
beleid en een concrete archeologische 
verwachtingskaart, waar we in de uitwerking en 
uitvoering naar zullen handelen.  
 Maar we gaan verder dan dat. Met een 
  speciale informatievoorziening willen 
   we dit project gebruiken om
          de onzichtbare historie 
    zichtbaar te maken.
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2. Uitwerking	leidende	thema’s
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Landschapsvisie

Het gemeentelijk landschaps- en zonnebeleid 
is vooral gebaseerd op de landschapsvisie voor 
de gehele regio Utrechtse Heuvelrug - Kromme 
Rijngebied, opgesteld door Brons en Partners 
in 2009. In deze Landschapsvisie is de sterk 
gezoneerde structuur van de Heuvelrug en Kromme 
Rijn zone goed in beeld gebracht. 

In het beleid wordt vooral gestreefd om de structuur 
van stroomruggen, oude rivierlopen en dijken 
te behouden en zo mogelijk te versterken. In de 
hier weergegeven kaart van de Landschapsvisie 
is de locatie van het plangebied met de cirkel 
aangegeven. Het ligt daarmee in de zone van de 
oeverwallen en rivierkommen, een open landschap, 
waarin de stroomruggen en rivierrestgeulen subtiel 
zichtbaar zijn. Als doelstelling hierin geldt het 
behouden en versterken van landschappelijke 
structuur opbouw en de herkenbaarheid van de 
landschapsstructuur. Kenmerk is een duurzame 
vitale landbouwfunctie met daarin eventueel 
toevoegen van kleine landschappelijke elementen. 
Dit is de opgave die we in het ontwerp hebben 
opgepakt en uitgewerkt.

Kromme Rijn-gebied

De locatie van Zonnepark Oosterlaak en ‘t 
Goy ten oosten van Houten, wordt zeer sterk 
gekarakteriseerd door de Kromme Rijn. Deze 
tak van de Rijn stroomde langs de zuidrand van 
de historische stuwwal Utrechtse Heuvelrug 
naar het westen. De Kromme Rijnmeanders zelf, 
maar ook de Oosterlaak zijn relicten van eerdere 
lopen van de rivier. Deze heeft zware en minder 
zware kleigronden afgezet op de diepere zandige 
ondergrond, een subtiel gevarieerde basis voor het 
latere menselijke gebruik.

Deze gronden, samen de Houtense Stroomrug 
genaamd, bleken zeer geschikt voor bewoning als 
ook voor voedselproductie. Bewoning van deze 
stroomruggen vond al in de IJzertijd plaats, in de 
Romeinse tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen, 

2.1 Thema 1: Inzet Kromme Rijn-landschap als basis

Uitsnede uit Landschapsvisie Utrechtse Heuvelrug-Kromme Rijngebied, Brons en partners 2009

de Nieuwe tijd, tot aan de huidige tijd. De vele  
archeologische resten van nederzettingen, soiltaire 
boerderijen en andere gebouwen en sporen van 
landbouw getuigen hiervan.
 
Vanuit deze vruchtbare bodem is gaandeweg een 
functioneel landschap ontstaan, van in de 19e en 
20ste eeuw hoge fruitboomgaarden, maar sinds de 
jaren ‘70 is een transformatie ingezet naar laagstam 
boomgaarden. Deze domineren op dit moment het 
landschap vrijwel geheel. Dit landschap is de basis 
voor ons ontwerp van Zonnepark Oosterlaak.

In de analysekaarten op de volgende pagina’s zijn 
achterrenvolgens aangegeven de geomorfologie 
(grote kaart), maaiveldhoogtes, geomorfologie 
inzoom, bodemtypen, topografie, beschermde 

natuurgebieden, en de recreatiestructuur. 
Vervolgens is weergegeven de landschappelijke 
transformatie van de afgelopen 170 jaar. Uit 
deze analyse volgen een aantal structuurlijnen 
die in het huidige landschap functioneren. Deze 
structuurlijnen zijn vooral leidend geweest in de 
inpassing en het landschapsontwerp van Zonnepark 
Oosterlaak.

  Veenweidegebied   Utrechtse Heuvelrug

  Kromme Rijngebied

Veenweidegebied         
Behouden gaaf open veenweidelandschap met gerende verkaveling, 
ontginningsbasis en lintbebouwing

Verveningsplassen en zoddengebied  
Instandhouden en verbeteren milieukwaliteit verveningsplassen en bijzonder 
laagveengebied

Gagelpolder/Ruigenhoek 
Ontwikkelen recreatief uitloopgebied met vensters op veenweide landschap

Groene kamerstructuur
Verbeteren groene kamerstructuur en recreatieve ontsluiting in combinatie 
met duurzaam landgebruik

Forten
Versterken herkenbaarheid, historische en recreatieve samenhang forten 
Nieuwe Hollandse Waterlinie

De ‘Slang’
Verbeteren recreatieve en ecologische verbindingen en inrichten groene 
bufferzone

Noordflank Utrechtse Heuvelrug 
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit diverse landschappen, behouden waardevolle 
abiotische gradiënt en verbeteren kwaliteit en diversiteit recreatieve 
voorzieningen, ruimtelijk versterken Grebbelinie

Bosrijke Heuvelrug
Behouden uniek aaneengesloten bos- en natuurgebied met zeer hoge 
ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden, recreatie zoneren, 
verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie, extra aandacht voor instandhouding en 
samenhang bosgebied 

Stichtse Lustwarande
Behouden en versterken waardevolle landgoederenzone en waardevolle (a)
biotische gradiënt en recreatieve  
verbindingen (landgoederen indicatief aangegeven)

Kampenlandschap
Versterken  ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten 
kampenlandschap

Slagenlandschap
Versterken  ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten 
slagenlandschap

Engen
Behouden en versterken open engen

Langbroekerwetering
Behouden en versterken gaaf coulissenlandschap met  
karakteristieke ontginningslinten en beplantingspatronen

Kromme Rijn
Behouden van de landschappelijke kwaliteit van de rivier en haar 
oeverwallen, versterken en ontwikkelen van de natuur, recreatie en 
cultuurhistorie

Historische landmarks
Behouden herkenbaarheid historische landmarks  
(kerktorens). Nieuwe landmarks afstemmen op ruimtelijke kwaliteit 
landschap

Oeverwallen- en kommenlandschap
Verbeteren herkenbaarheid en landschappelijke structuur oeverwallen- 
en kommen met vitale landbouw, plaatselijk aanvullen kleine 
landschapselementen

Kom Schalkwijk
Behouden en versterken gaaf, veelal open copeontginningenlandschap met 
karakterestieke bebouwingslinten

Parklandschap
Ontwikkelen (park)landschap en recreatieve uitloopmogelijkheden rondom 
Houten

Dijklint
Versterken en ontwikkelen beleving van karakteristieke Lekdijk

Lek uiterwaarden
Accommoderen EHS met landbouwkundig medegebruik en recreatieve 
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Geomorfologische kaart Kromme Rijngebied (GIS)

Reliëf en Maaiveldhoogte AHN

Geomorfologie

Bodemkaart

Locatie Zonnepark Oosterlaak

Stuwwal
Smeltwaterwaaier, sandr
Daluitspoelingswaaier
Doorbraakwaaier
Glooiing van hellinhafspoelingen
Stroomrugglooiing
Meanderruggen en -geulen
Dekzandwelvingen
Landduinen met vlakten en laagten
Rivierkomvlakte
Rivierkom- en oeverwalachtige vlakte

Topografie en reliëf

Natuur Netwerk Nederland NNN

Inzoom maaiveldhoogtekaart

Analyse fysieke situatie met geomorfologie (grote 
kaart), maaiveldhoogtes, geomorfologie inzoom, 
bodemtypen, topografie, beschermde natuurge-
bieden, en de recreatiestructuur. 
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De historische ontwikkeling is belangrijk om de 
huidige structuur goed te begrijpen en tevens 
als inspiratie voor nieuwe ingrepen. We tonen 
drie markante fasen in deze geschiedenis.

1850

Midden 19e eeuw waren de stroomruggen nog 
veelal zeer beperkt verkaveld en in gebruik 
als gemeenschappelijke akkerlanden. Ons 
plangebied was deels bebost met kleibos. 
Verder valt een dwarsverbinding op, een weg 
van de Tuurdijk in ‘t Goy, richting Werkhoven.

1950

Midden 20e eeuw laten de hogere 
stroomruggen een duidelijke blokverkaveling 
zien, tegenover de strokenverkaveling in 
de lagere komgebieden. Langs de wegen 
en dijken grote boomgaarden van toen nog 
hoogstam fruitbomen. Ons plangebied was 
geheel open, als akker of grasland. De 
Oosterlaak werd begeleid door vrijstaande 
bomen. De dwarsverbinding van ‘t Goy en de 
Tuurdijk richting Werkhoven is verdwenen en 
nog slechts als weilandpad weergegeven.

2011

Begin 21e eeuw is de situatie weer behoorlijk 
verschoven. ‘t Goy is uitgegroeid tot een echt 
dorpje temidden van de fruitboomgaarden. De 
stroomruggen zijn vrijwel geheel in gebruik 
als fruitteelt gebied, verkaveld met een 
nieuwe grove slagen-verkaveling dwars op 
de stroomrug. De functionele rijen laagstam 
fruitbomen versterken dit patroon. Ons 
plangebied is deels als boomgaard en deels als 
weiland in gebruik. De Oosterlaak is vrijwel al 
zijn begeleidende bomen verloren.

Topografie 1850

Topografie 1950

Topografie 2011

Historische wegen
Historische wateren

Lijnen huidige fuitteelt

STRUCTUURLIJNEN

legenda

Basis opstelling panelen, verlaagd naar 1,50m obv wensen omwonenden, de benedenrand op 0,70m

Uit de analyse volgen een aantal structuurlijnen die in het huidige landschap functioneren en die 
leidend zijn geweest in de inpassing en het landschapsontwerp van Zonnepark Oosterlaak.

0.
70

m
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Landschapselementen ingezet om de zichtbaarheid te beperken

Randbeplanting Rietoever aan OostzijdeRandbeplanting Elzensingel aan Westzijde

Randbeplanting Hazelaars aan Noordzijde

Beplanting fruitbomen centraal in het zonnepark

Landschappelijke Oosterlaakzone aan Zuidzijde
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Vruchtbare basis

Vanuit de vruchtbare bodem van de stroomruggen 
en stroomgeulen is gaandeweg een functioneel 
landschap ontstaan, van aanvankelijk hoge 
fruitboomgaarden, maar op dit moment vrijwel 
uitsluitend laagstam boomgaarden. Dit landschap 
is de basis voor ons ontwerp van Zonnepark 
Oosterlaak. De fruitteelt drukt ook zijn stempel 
op de verschijningsvorm van het landschap. Het 
gaat hierbij niet alleen om de fruitbomen, maar 
ook om hiermee samenhangende verschijnselen 
als hoogstamboomgaarden, afschermende 
windsingels, opslag in grote fruitschuren en verkoop 
aan huis.
 
De wegen in het plangebied zijn noordwest - 
zuidoost georiënteerd en langs de wegen zijn 
(restanten van) laanbeplanting aanwezig. De 
erven in het plangebied zijn van oudsher vrijwel 
onbeplant. Vanwege de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden maakt het plangebied 
onderdeel uit van het Nationaal Landschap 
Rivierengebied.

Behoud agrarische bodemkwaliteit als rand-
voorwaarde

In vele recente artikelen over zonneparken in 
het landschap worden vraagtekens gezet bij de 
ontwikkeling van de bodemkwaliteit op langere 
termijn onder zonnepanelen. Zoals ook in de 
verkenning door Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Niet zelden worden deze vraagtekens gelezen als 
negatief bewijs, zoals met het artikel ‘Zonneparken 
en Bodemafdekking’ (2017) van het Louis Bolk 
Instituut gebeurt. Wij willen deze mythe, die voor 
veel obstructie van de energietransitie zorgt, graag 
objectief benaderen en zo mogelijk ontzenuwen. 
En er bestaan goede aanwijzingen dat dit 
ontzenuwd kan worden. In het Engelse Lancaster 
is al jaren systematisch onderzoek gaande 
naar de microklimaten en bodemkwaliteit onder 
zonnevelden. Wat nodig is is een goed onderzoek 
op Nederlandse bodem die dit ook hier helder 
aantoont.

2.2 Thema 2: Behoud bodemvruchtbaarheid voor fruitteelt

Kersen (alamy.com)

Appels (indebuurt.nl)

Fruitteelt

Ligging huidige Fruitboomgaarden rond ‘t Goy, Houten Locatie

Fruitteelt

Deze vraag sluit prachtig aan bij de randvoorwaarde 
die de grondeigenaar, aan dit zonnepark stelt: 
De huidige functie voor de fruitteelt moet door 
de volgende generatie, na beëindiging van het 
zonnepark, weer onmiddellijk op te pakken zijn. 
Met twee onderzoeksinstituten gaan we deze 

vraag beantwoorden en gaan we, eventueel door 
bijsturing lopende de periode als zonnepark, aan 
deze randvoorwaarde voldoen. 

Deze kennis over behoud en mogelijk zelfs 
versterking van de agrarische bodemkwaliteit is 
de voornaamste maatschappelijke meerwaarde 
die het Zonnepark Oosterlaak gaat opleveren. 

Een park waarin duurzame ambities en Hollandse 
nuchterheid bij elkaar komen.
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2 - Methode
 - Basisvereisten voor monitoring
 - Parameters en benchmarks voor bodemkwaliteit
 - Mogelijkheden voor bodemonderhoud en bemesting

3 - Evaluatie van onderzoeksresultaten
 - Relevantie van onderhoud door irrigatie en 
bemesting
 - Verwachte resultaten

Achtergrond bodemkwaliteit

We integreren in het zonnepark samen met 
Fraunhofer ISE een onderzoekspilot gericht op 
agrarische bodemkwaliteit. Gezonde en vruchtbare 
bodems vormen een onmisbare basis voor de 
landbouw. Een vruchtbare bodem bevat een 
enorme diversiteit aan bodemorganismen, bouwt 
humus op, beschermt planten tegen ziekten en 
is kruimelig. Hij absorbeert regenwater goed 
en is bestand tegen dichtslibben en erosie. 

Verontreinigende stoffen, 
zoals pesticiden, worden daardoor 
snel afgebroken. Een vruchtbare bodem wisselt 
actief uit met planten, bouwt zichzelf op en is in 
staat tot regeneratie. Met een gezonde bodem 
kunnen generaties lang goede vruchten worden 
geproduceerd zonder het gebruik van meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen. 

Niettemin kan het verschijnsel van 
bodemvermoeidheid optreden, een plantensoort 
kan dan niet langer met succes worden geteeld 
op hetzelfde veld. Onder meer appelbomen 
staan hierom bekend. Bodemmoeheid kan 
worden veroorzaakt door de ophoping van 
ziekteverwekkers, door de eenzijdige uitputting van 
de bodem wat betreft essentiële voedingsstoffen, 
door toxinen die door de planten worden 
afgescheiden (allelopathie) of door een slechte 
bodemstructuur.  
 
De bodem tussen de fruitboomrijen is bijzonder 
kwetsbaar voor bodemvermoeidheid omdat deze 
vaak sterk verdicht raakt, wat droogtestress bij de 
bomen veroorzaakt omdat het water niet langer 
makkelijk kan worden opgenomen. Dit leidt niet 
alleen tot een verhoogd risico op erosie, maar 
maakt het ook nog moeilijker voor de wortels om 
voedingsstoffen op te nemen [1]. Daarom zal dit 
project trachten de bodemkwaliteit te waarborgen 
of te verbeteren voor de teelt van appels en peren 
in de toekomst. Gedurende een periode van 25 jaar 
zullen verschillende beheersconcepten (A,B,C,D,E) 
onder een PV-systeem worden uitgeprobeerd 
en geëvalueerd. Het doel is te bepalen welke 
van de maatregelen het meest geschikt is 
om een “optimale” bodem voor toekomstige 
landbouwactiviteiten te verkrijgen. 

[1] Berner, A., Böhm, H., Brandhuber, R., Braun, J., Brede, U., 

Colling-von Roesgen, J. L., ... & Wild, M. (2013). Grundlagen 

zur Bodenfruchtbarkeit-Die Beziehung zum Boden gestalten. 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, Bio Austria, Bioland 

Beratung GmbH, Bio Suisse und IBLA Luxemburg

A B

C

E

D

Samenwerking Sunvest - Fraunhofer ISE 

Sunvest heeft voor het opnemen van de 
onderzoekspilot over behoud en verbetering 
van bodemkwaliteit het Duitse Fraunhofer ISE 
benaderd. Dit onderzoeksinstituut gaat samen 
met Sunvest een onderzoek opzetten waarbij 
direct vanaf de bouw van het zonnepark een 
pilot wordt gestart die gedurende 25 jaar de 
bodemkwaliteit gaat monitoren en managen. De 
pilot omvat de combinatie van het opwekken van 
duurzame energie met behoud en verbetering van 
bodemkwaliteit t.b.v. professionele fruitteelt. 
 
Fraunhofer ISE, heeft als toonaangevend 
onderzoeksinstituut veel ervaring met de combinatie 
van fotovoltaïsche energie en landbouw en 
ondersteunt Sunvest bij het formuleren van 
de onderzoeksvragen en het opzetten van het 
pilotproject.

Meerjarig bodemkwaliteitsonderzoek

Fraunhofer ISE heeft voor de uitvoering 
van het pilotproject een gedetailleerde 
bodemkwaliteitsstudie opgesteld voor de 
analyse van de bodem gedurende de looptijd 
van het zonnepark. In hoofdstuk 8 is de globale 
opzet van dit onderzoek beschreven. Met het 
implementeren van onderzoek en systemen om 
continu te monitoren vanaf de start, is dit zonnepark 
daarmee al gericht op de toekomst. Een toekomst 
na het zonnepark waarbij we de bodem schoon 
en in kwalitatief goede conditie achterlaten voor 
toekomstige generaties.

De proefopzet zal bestaan uit de volgende on-
derdelen en onderwerpen :

1 - Achtergrond
 - Relevantie van het bodemkwaliteitsonderzoek
 - Beïnvloedende factoren
 - Onderzoekspotentieel inclusief onderzoeksvragen
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De volgende punten worden over het algemeen 
in aanmerking genomen bij het analyseren of 
evalueren van de gezondheid en vruchtbaarheid 
van de bodem.

Beschikbaarheid van voedingsstoffen

De belangrijkste voedingsstoffen die planten in 
grote hoeveelheden nodig hebben, zijn stikstof (N), 
fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium 
(Ca) en zwavel (S). In kleine hoeveelheden worden 
de micro- of sporen nutriënten mangaan (Mn), ijzer 
(Fe), koper (Cu), zink (Zn), boor (B) en molybdeen 
(Mo). De sporen nutriënten en S zijn in de meeste 
bodems in voldoende hoeveelheden aanwezig. 
Voor P2O5, K2O en Mg is een bodemonderzoek 
nodig om de voor planten beschikbare 
hoeveelheden van de nutriënten te bepalen. Door 
de pH-waarde te meten, kan de kalkbehoefte (CaO) 
van de bodem worden bepaald. 

In vergelijking met akkerbouwgewassen is de 
N-verwijdering door appel en perenbomen 
relatief laag. De aanvankelijke N-behoefte voor 
de ontwikkeling van bloem- en bladknoppen 
wordt door fruitbomen onttrokken aan de in het 
hout opgeslagen reserves. Voor de groei van 
bladeren en scheuten moet echter voldoende 
N beschikbaar zijn in de bewortelingszone. Een 
voldoende toevoer van N is ook noodzakelijk voor 
de opslag van stikstof, die begint in de zomer en 
zijn hoogtepunt bereikt in de herfst. Anderzijds mag 
de N-voorziening niet te hoog zijn om te voorkomen 
dat er te veel scheuten groeien en te veel bladeren 
worden gevormd. 

Afhankelijk van de typische fruitopbrengst [dt/ha] 
is tussen 50 en 60 kgN/ha nodig in de bovenste 
bodemlaag [0-60 cm] [2]. Volgens Neilsen, G. 
H., & Neilsen (2003 Nutritional requirements of 
apple) heeft de appelvariëteit “golden delicious” 
de volgende verdeling van de belangrijkste 
voedingsstoffen (500 bomen/ha; opbrengst 
ongeveer 90t/ha)

Humusgehalte en de C:N-verhouding van het 
organisch materiaal

Het uitgangsmateriaal voor humus is dood 
organisch materiaal. Dit kan worden omgezet in 
humus of worden afgebroken tot voedingsstoffen. 
De vorming van humus wordt humificatie genoemd 
en verwijst naar de afbraak en het vrijkomen van 
voedingsstoffen mineralisatie. De twee processen 
moeten met elkaar in evenwicht zijn elkaar zodat 
er voldoende humus ontstaat en er voldoende 
voedingsstoffen vrijkomen om beschikbaar te 
zijn voor de planten die in de bodem groeien. Of 
humusvorming dan wel mineralisatie optreedt, 
hangt af van de bodemorganismen en de C:N-
verhouding. Terwijl N de voedingsbasis is voor 
veel bodemorganismen, is C de “steiger” waaruit 
alle organisch materiaal is opgebouwd. Houtige 
materialen hebben een hoge C:N-verhouding 
en daardoor hebben de bodemorganismen 
minder energiebron (N) om het omzettingswerk 
te volbrengen. Bijgevolg wordt hout langzaam 
gemineraliseerd, en wordt humus gevormd. In 
principe ontstaat humus bij een C:N-verhouding > 
25:1. Een hoog humus gehalte wijst op een goed 
doorluchte en losse bodem. 

Aangezien appelbomen zowel te lijden hebben van 
een te droge als waterrijke grond (peren verdragen 
iets meer droogte), is het belangrijk om maatregelen 
te overwegen die de humusvorming bevorderen. 
De wortels van appelbomen kunnen een zijwaartse 
spreiding bereiken die groter is dan die van de 
bovenste takken. Daarom vindt de opname van 
voedingsstoffen en water hoofdzakelijk plaats vanuit 
het midden van de rij, dat vaak een sterk verdichte 
zone is die dienovereenkomstig moet worden 
losgemaakt.

[2] LVWO Weinsberg, (2018). Düngung im Obstbau – ein Leitfaden.

[3] Neilsen, G. H., & Neilsen, D. (2003). Nutritional requirements of 

apple. Apples: Botany, production and uses, 267-302.

Bijstelling beheer ten behoeve van agrarische 
bodemvruchtbaarheid

Het doel van het onderzoek is naast 
kennisontwikkeling echter in eerste instantie het 
realiseren van een goede bodemvruchtbaarheid 
in het project zelf. Daartoe zal gedurende het 
project het beheer op een aantal momenten 
worden bijgesteld. In principe 3 jaar na aanvang 
van het project, om eerst op de effecten van de 
landschappelijke omschakeling, zoals een opbloei 

van verstoringssoorten, 
te kunnen reageren. Daarna 
een moment rond 10 jaar na aanleg, waarin de 
resultaten van de metingen goed kunnen worden 
vertaald in het reguliere beheer. En ten slotte een 
aanpassingsmoment 3 jaar voor ontmanteling 
va het zonnepark en oplevering van de goede 
vruchtbare bodem voor de doorstart van de 
agrarische functie, als fruitteeltboomgaard of 
wellicht als ecologisch voedselbos.

A B

C

E

D
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SECTOR A: STIKSTOF FIXERENDE ONDERGROEI

SECTOR B: BLOEMRIJKE ONDERGROEI

SECTOR C: MIX VAN STIKSTOF FIXEERDERS EN BLOEMRIJKE VEGETATIE

SECTOR D: BEDEKKING ONDERGROND MET DOOD HOUT: HOUTSNIPPERS

SECTOR E: BEDEKKING ONDERGROND MET DOOD HOUT: STAMMETJES

CENTRALE AS MET HERPLAATSTE FRUITBOMEN EN BIODIVERSE ONDERGROEI

Gedetailleerde profielen van de verschillende sectoren in het bodemvruchtbaar-
heidsonderzoek. De opzet is nog niet geheel uitgekristalliseerd, waardoor ook deze 
profielen nog enigszins kunnen wijzigen
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Herstel biodiversiteit tov ecologische structuur

Herstel van biodiversiteit is een belangrijke 
overkoepelende ambitie van Sunvest, die aansluit 
op de neergaande trend van met name insecten 
in het landelijk gebied. Naast in beschermde 
natuurgebieden speelt dit vooral ook in het overige 
landelijke gebied.
  
De natuur in Nederland wordt op verschillende 
manieren beschermd en zo mogelijk versterkt. 
Eén daarvan is het NatuurNetwerk Nederland 
(NNN). De NNN is een samenhangend netwerk 
van belangrijke natuurgebieden in Nederland 
en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe 
natuurgebieden en ecologische verbindingszones. 
Daarnaast geldt een algemene doelstelling om het 
verlies aan biodiversiteit in het landelijk gebied te 
keren. Ook gelden voor soorten en soortengroepen 
beschermingsprotocollen, vastgelegd in de 
Natuurbeschermingswet.

In het gebied rond het plangebied liggen niet direct 
NNN gebieden. Daarnaast blijkt uit de natuurscan 
dat hier enkele vogelsoorten van kleinschalig 
cultuurlandschap leven, zoals de steenuil en de 
torenvalk, naast de blauwe reiger en de ooievaar en 
enkele andere reguliere soorten. Daarmee komt de 
nadruk te liggen op de meer algemene opgave om 
de biodiversiteit zo passend mogelijk te versterken. 

Bloemrijke ondergroei en biodiverse randzones
Dit versterken van de biodioversiteit doen we in 
principe met vier typen maatregelen:

1. door stimuleren van bloemrijke ondergroei 
onder en tussen de panelen, waar dit in het 
bodemvruchtbaarheids onderzoek past,

2. door aanleggen van brede en gevarieerde 
landschappelijke randen, 

2.3  Thema 3: Versterking biodiversiteit in landschap en fruitteelt

Ligging van Zonnepark Oosterlaak tov Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Natuurnetwerk 
Nederlands

Locatie

Torenvalk met prooi (woelmuis)

Steenuil in speciale steenuilenkast

Ooievaars op nest

3. door ‘functionlele biodiversiteit’ in het kader van 
het fruitteeltlandschap en biologische fruitteelt, en 

4. door elementen te plaatsen die belangrijke 
functies voor het leven van diersoorten faciliteren.

1. Bloemrijke ondergroei 
onder en tussen de panelen

De zonnepanelen in Zonnepark Oosterlaak 
worden ruim en gunstig opgesteld, waardoor hier 
veel ondergroei zal plaatsvinden met betekenis 
voor insecten en andere fauna. Deze maatregel 
past Sunvest in de meeste van haar projecten 
toe. Doorgaans wordt een zaadmix gezocht of 
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Maatvoering van de hoogte van de zonnepanelen, met impressie van de ondergroei.

ontwikkeld, gericht op een ondergroei die zou 
voorkomen in de natuurlijke bosrandvegetatie op 
de betreffende bodem. Deze bosrandsituatie is 
een natuurlijke referentie en kenmerkt zich door 
zeer hoge biodiversiteit. Deze is gebaseerd op een 
combinatie en gradiënt van zon naar schaduw. 

Ook in het zonnepark realiseren we zonnige en 
beschaduwde zones, met de daarbij passende 
bloemplanten. Om deze goed te laten ontwikkelen 
wordt zorg gedragen voor genoeg licht op de 
bodem, in dit geval door een zuidopstelling, door 
ruime looppaden, en door half-transparante panelen 
te gebruiken. Bovendien worden de panelen zo 
geplaatst dat regenwater zo regelmatig mogelijk zal 
neerkomen op de onderliggende bodem. Ten slotte 
zal ook een passend beheer woren uitgevoerd, in 
principe gebaseerd op extensief hooiland beheer. 
In het laatste hoofdstuk wordt dit beheer nader 
concreet uitgewerkt.

In dit geval zal dit principe slechts in een deel 
worden toegepast en zal de verdere ondergroei 
vanuit het onderzoeksvoorstel bodemvruchtaarheid 
volgen 

2. Brede en gevarieerde landschappelijke 
randen

De verschillende randen hebbben allen een iets 
ander karakter en zijn specifiek uitgewerkt, mede 
met het oog op visuele afscherming van het 
zonnepark. Onderstaand worden de verschillende 
randen besproken. De volgnde pagina toont de 
bijbehorende dwarsdoorsneden.

Randzone zuid - Oosterlaak
Deze brede groene zuidelijke randzone zal 
gerekend vanaf de zonnepanelen bestaan uit 
een hekwerk van 1,80m hoog, landschappelijke 
haag van 1,5-2 meter gemengd struweel, 
vervolgens een schraal bloemrijk grasland 
ofwel glanshaverhooiland. Dit gaat over in een 
getrapt profiel vanaf het bestaande perceel 
naar een plasdrasoever met oevervegetatie 
en een waterplantenzone. Deze verlaging tot 
natuurvriendelijke oever (NVO) past in het beleid 
van het waterschap, maar wordt uiteindelijk 
afgestemd op de randvoorwaarden voor afgraving 
vanuit het archeologisch beleid van de gemeente. 
In het talud planten we een aantal wilgenbomen, op 
de plasberm realiseren we een gevarieerde zoom 
van riet, oeverzegge, gele lis en pijlkruid, en in de 
waterzone watergentiaan. 

Randzone oost – dwarswatergang
Deze randzone lijkt iets op de Oosterlaak 
zone, maar met iets minder breedte en zonder 
haag of bomen. We zetten hier vooral in op de 
natuurvriendelijke oever door een rij panelen 
zo te schuiven dat hier ruimte voor ontstaat. 
In de verlaagde zone realiseren we weer een 
gevarieerde zoom van riet, oeverzegge, gele lis en 
pijlkruid, en in de waterzone watergentiaan. Het 
zonnepark grenst hier aan een andere fruittuin, 
waardoor afscherming met een haag niet nodig 
is. Het maaiveld is hier iets lager, zodat een 
natuurvriendelijke oever hier goed te realiseren is. 
Een beheerstrook voor de watergang blijft uiteraard 
wel noodzakelijk. 

Randzone noord - Werkhoven
Deze noordelijke randzone geven we iets anders 
vorm. Deze rand ligt op het droge deel van de 
stroomrug, waardoor hier geen brede watergang 
aanwezig is. Bij deze iets drogere omstandigheden 
past de hazelaar als een van nature forse 
meerstammige struik. De hazelaar is bovendien een 
vruchtdragende soort met historische betekenis. De 
Romeinen introduceerden ze namelijk als onderdeel 
van hun voedselvoorziening. Doordat deze haag 
tevens aan de noordzijde van het paneleveld staat, 
op maximale afstand van omringende bewoning 
kunnen we deze tot ca 2,5 meter uitgroeien, waarbij 
de vruchtdragendheid en daarmee de bijdrage 
aan biodiversiteit, bijvoorbeeld voor verschillende 
muizensoorten, maximaal is.

Randzone west – fruitteeltgebied
De westelijke randzone grenst direct aan de 
rest van het fruitteeltgebied. Ten dele andere 
laagstamfruitbomen, ten dele een hoge 
boomsingel. Vooral relevant is hier de liggig van 
een persrioolleiding in de bodem, die inclusief 
2 x 5 meter beschermingszone vrij moet blijven 
van constructies, en daardoor ruimte kan bieden 
voor extra biodiversiteit. Dit is de reden om ten 
eerste een rij fruitbomen te laten staan, die het 
panelenveld markeert en het hekwerk maskeert. 
Maar vooral biedt het ook de context voor een 
brede zone van extra hoge kruiden. Deze zone 
zal tevens van betekenis zijn voor de aanliggende 
fruittuin. Mogelijk kan deze zone ooit ook worden 
opgenomen in een landschappelijk klompenpad.

3. Functionele biodiversiteit

De maatregelen voor biodiversiteit in dit park zien 
we tevens in het kader van een ontwikkeling van 
ecologische fruitteelt. Hierin wordt gesproken van 
‘functionele biodiversiteit’ gericht op soorten die 
een positieve relatie hebben met de fruitteelt en het 
gebied en die een belangrijke rol spelen in het goed 
functioneren daarvan. 

Naast de ondergroei onder de zonnepanelen 
zelf, integreren we het groene raamwerk voor 
biodiversiteit ook centraal in het park. Dit is een 
centrale groene as, die zorgt voor een doorgaande 
structuur tussen noord en zuidzijde van het park. De 
groene as wordt gerealiseerd door aan de westzijde 
van het bestaande pad twee rijen appelbomen 
te sparen. Daarnaast wordt aan de oostzijde van 
het centrale pad een rij perenbomen teruggeplant 
van elders op het perceel. Onder de fruitbomen 
wordt een bloemrijke vegetatie ontwikkeld, vanuit 
de bestaande ondergroei van beemdgras en 
struisgras, met agrarische bloemsoorten als 
paardenbloem, madelief, ereprijs en muur. Ook 
worden houtrillen aangebracht. Hierin zullen 
bestuivers en natuurlijke vijanden van bladvlooien 
en bladluizen kunnen (over)leven. 

4. Elementen die belangrijke functies voor het 
leven van diersoorten faciliteren.

We hebben bij de beschrijvingen al verschillende 
elementen genoemd die we in het zonnepark zullen 
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Blauwe reiger als natuurlijke vijand van kreeftjes

Snoek als natuurlijke vijand van kreeftjes

Amerikaanse rivirkreeft, ‘invasieve exoot’ met 
schadelijke invloed op water- en oevermilieu

aanbrengen. Zoals valkenkasten in de centrale 
groene as door het park, een steenuilenkast in het 
perceel aan de Tuurdijk en twee ooievaarsnestpalen 
in de Oosterlaakzone. 

Deze laatste soort kan helpen een hardnekkig 
probleem in het watersysteem te verkleinen, 
namelijk de Amerikaanse Rivierkreeft. Dit is 
een invasieve exoot met negatief effect op het 
watersysteem van de Oosterlaak. 

Dit werkt als volgt. Rivierkreeften knippen 
waterplanten weg om ze te eten of om holen te 
kunnen graven. Als er minder waterplanten zijn, 
zorgt dit indirect voor het opwoelen van sediment. 
Als er meer sediment in de waterkolom zweeft, 
komen ook meer voedingsstoffen voor algen 
vrij. Hierdoor kan er algenbloei optreden. Als 
deze algenbloei groot is, kan er minder licht door 
het water de bodem bereiken en verhindert dit 
de groei van waterplanten. Hierdoor zorgt het 
verdwijnen van waterplanten er indirect ook voor 
dat er minder waterplanten kunnen groeien. Als 
dit gebeurt, verandert dus de samenstelling van 
de waterplanten op en rond de bodem. Dit is 
weer bepalend voor de soorten en hoeveelheid 
vissen die er kunnen leven. Op deze manier 
kan de aanwezigheid van rivierkreeften het 
hele ecosysteem op den duur veranderen. Het 
zogenoemde ‘kantelpunt’ waarop waterplanten 
verdwijnen en de waterkwaliteit afneemt is sterk 
afhankelijk van de kreeftendichtheid, het soort 
watersysteem en de soorten waterplanten.

Impressie van de natuurvriendelijke oever 
die we realiseren langs de Oosterlaak. Deze 
draagt bij aan een betere waterkwaliteit, 
meer biodiversiteit en een natuurlijke be-
strijding van de Amerikaanse rivirkreeft als 
‘invasieve exoot’. De schietwilg staat bekend 
om zijn zeer grote bijdrage aan de biodiver-
siteit, met name veel insecten leven in deze 
bomen.

De gearceerde lijnen geven van boven naar 
beneden aan: het huidige maaiveld, de 50cm 
verstoorde laag ikv het archeologiebeleid 
(zie tekst) en de waterpeilen zoals het wa-
terschap dat hanteert in de zomer en in de 
winter. (zie ook in tweede doorsnede)

Impressie van de natuurvriendelijke oever 
die we realiseren langs de dwarswatergang, 
als bijdrage aan een betere waterkwaliteit 
en meer biodiversiteit. De gearceerde lijnen 
geven van boven naar beneden aan: het hui-
dige maaiveld, de 50cm verstoorde laag ikv 
het archeologiebeleid (zie tekst) en de water-
peilen zoals het waterschap dat hanteert in 
de zomer en in de winter.
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20 Schietwilgen zorgen voor grote biodiversiteit

Oude hoogstamfruitbomen voor de steenuil In het perceeltje aan de Tuurdijk herstellen we 
een oorspronkelijke hoogstamfruitboomgaard

Doorsnede van het perceel aan de Tuurdijk met in de verre achtergrond de haag van het zonnepark

Via het aantrekken van deze en andere natuurlijke 
vijanden dragen we een steentje bij aan het 
verminderen van dit probleem. Zo creëren we aan 
de Oosterlaak een landschappelijke oeverzone, 
met meer oevervegetatie voor de snoek als jager 
op de schadelijke rivierkreeftjes.  Deze aanpak 
kiezen we ook bij het verminderen van andere 
plagen. We faciliteren natuurlijke vijanden in het 
groene raamwerk, zoals in de centrale groenzone, 
die insecten huisvest die de bekende plagen in de 
fruitteelt bestrijden. 

Perceel Tuurdijk  Hier zetten we tevens in op 
biodiversiteit, voor de versterking van natuur 
van zgn. ‘kleinschalig cultuurlandschap’.  Meest 
iconische soort hiervan is de steenuil. Deze eet met 
name de grotere insecten en leeft op rommelige 
boerenerven in schuren en hoogstamfruitbomen. 
Met het verdwijnen van het hoogstamfruit is ook het 
leefgebied van de steenuil verschraald. Door hier 
acht hoogstambomen terug te planten en daarbij 
bloemrijk hooiland te realiseren dragen we bij 
aan leefgebied en voedsel voor de steenuil. In de 
volgende paragraaf gaan we hier iets nader op in.

Maatregelen Biodiversiteit 
Samengevat

In de hier weergegeven kaart zijn de maatregelen 
voor stimulering van biodiversiteit samengevat. 
Dit is een vrijwel vlakdekkend voorstel, met grote 
variatie, die in totaal moet bijdragen aan het 
afremmen van de neergang en wellicht bijdragen 
aan een toename van de biodiversiteit.
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Rivierlopen en stroomruggen

Zoals bij de beschrijving van de landschappelijke 
onderlegger al is aangegegeven, is het plangebied 
een zeer oud cultuurlandschap, gebaseerd op de 
rivierlopen en stroomruggen van de Kromme Rijn. 
Deze heeft hier de afgelopen duizenden jaren 
via verschillende stroomroutes gelopen. Op deze 
stroomruggen zijn onder meer archeologische 
restanten aangetroffen uit de perioden: 

- de IJzertijd (800 - 12 v Chr.), 
- de Romeinse tijd (12 v. Chr. - 450 n. Chr.), 
- de Vroege Middeleeuwen (450 - 1050), 
- de Late Middeleeuwen (1050 - 1500) en 
- de Nieuwe Tijd (1500 - heden). 

Ook bovengronds zijn er vele restanten uit 
diverse tijdperken aanwezig, zoals middeleeuwse 
wegenstructuren, historische bebouwing en 
beplanting. Verder zijn er complexen van historische 
elementen (ensembles) aanwezig, die een 
belangrijke historische waarde hebben.

Daarnaast hebben de historische elementen 
en ensembles een belangrijke waarde voor 
het landschap en de ruimtelijke structuur van 
het gebied. Daarom is het noodzakelijk dat de 
aanwezige archeologische en cultuurhistorische 
waarden worden beschermd.
 
Bescherming archeologie

Archeologische bescherming vloeit voort uit de 
Erfgoedwet (2012), en is vanaf 2007, behoudens 
rijksmonumenten, gedecentraliseerd en naar de 
gemeenten gegaan. Dit noopte gemeenten tot het 
opstellen van eigen archeologiebeleid.

Daartoe is deze bescherming op gemeentelijk 
niveau concreet gemaakt in de Archeologische 
maatregelenkaart hiernaast. Hierin is de locatie van 
Zonnepark Oosterlaak aangegeven ten opzichte 
van de stroomruggen en diverse archeologische 
vindplaatsen. 
Zoals de projectie van ons plangebied op de 

2.4 Thema 4: Zichtbaar maken onzichtbare archeologie

Gementegrens Houten

Categorie 1a (wettelijk beschermd 
archeologisch monument)

Categorie 2 (gebied of terrein van 
archeologische waarde)

Categorie 3 (gebied met hoge 
archeologische verwachting)

Categorie 4 (gebied mer gematigde 
archeologische verwachting)

Categorie 5 (gebied of terrein met lage 
of geen archeologische verwachting)

Locatie Archeologische Maatregelenkaart 
(Provincie Utrecht) 

archeologische maatregelenkaart laat zien, 
bevindt ons plan zich binnen een zone van hoge 
archeologische verwachting, en juist temidden 
van een aantal ‘terreinen met archeologische 
waarde’. Meer ingezoomd op onze locatie, in 
de kaart is te zien dat er een minimale overlap 
is met een dergelijk terrein, de archeologische 
vindplaatslocatie met nummer 11.420. Voor ons 
plangebied geldt derhalve een beperking van 
bodemberoering. Op basis hiervan zal voor het 
zonnepark een zorgvuldige bouwmethode worden 
gekozen, waarbij palen worden ingedrukt en de 
bodem verder niet geroerd wordt. In overleg met 
de gemeente zullen wij bepalen of wij specifiek in 
locatie 11.420 extra maatregelen moeten nemen.

Accentueren Cultuurhistorie en Archeologie

Ook cultuurhistorie is in de genoemde Erfgoedwet 
geregeld en is daarmee een verplichte 
belangenafweging geworden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Naast het zorgvuldig en wettelijk 
omgaan met de beschermde archeologie doen 
we voorstellen om deze voor de bewoners en 
recreanten ook concreet beleefbaar te maken.

Archeologische scan

Als eerste maatregel gaan we actief een verbinding 
creëren met de lokale bevolking. De aanleg van 
het zonnepark zal namelijk gekoppeld zijn aan het 
verwijderen van de huidige fruitboomgaard.  Met 
de gemeentelijke archeoloog wordt nog afgestemd 
welke methode daarbij het minst schadelijk is 
voor de ondergrond. Mocht daarbij deels toch 
een dunne laag bovengrond worden geroerd, dan 
organiseren we professionele archeologen die deze 
transitie volgen en de bodem op oppervlakkige 
vondsten en structuren scannen. Als bijzondere 
actie organiseren we dat hieraan tevens amateur-
archeologen de mogelijkheid krijgen mee te lopen in 
deze scan. Zo kunnen eventuele historische resten 
worden ontdekt en op een professionele manier 
opgetekend en verwerkt, terwijl tevens binnen de 
lokale bevolking een beter begrip van de bijzondere 
ondergrond zal ontstaan.
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Accentuering stroomlijnen in het landschap

Als tweede maatregel om de historie te accentueren 
versterken we, zoals beschreven in de paragraaf 
‘gebied’, het historische landschap zelf. Zo 
versterken en accentueren we aan de zuidzijde van 
het zonnepark de historische watergang Oosterlaak, 
met een natuurzone, een natuurlijke oever en 
solitaire wilgenbomen. Deze maken de loop van 

IJzertijdboerderij zoals die hier voorkwam, aan-
vankelijk letterlijk in het plan teruggebracht als 
speelvoorziening, nu onderdeel van het histor-
tisch informatiepaneel.

deze oude riviertak in het landschap weer zichtbaar, 
zoals die dat eeuwenlang, feitelijk tot in de jaren ‘70 
van de vorige eeuw, is geweest. 

Daarnaast accentueren we ook de noordzijde, 
parallel aan eveneens een historische rivierloop, het 
Enghwater. In dit geval doen we dit met hazelaars, 
een notensoort die de Romeinen meebrachten 
vanuit het zuiden, als één van de vele eetbare fruit- 
en notensoorten naar ons land. Deze zijn vanaf die 

Fruit in Romeinse fresco

Archeologische kaart Gemeente Houten met locatie zonnepark 

tijd een belangrijke rol in ons voedingspatroon gaan 
vormen en kunnen gezien worden als de basis voor 
de fruitteelt in Nederland. 

Verdwenen hoogstamfruit terugbrengen

Sinds de Romeinen zijn vele honderden fruitrassen 
ontwikkeld, die veelal in hoge fruitboomgaarden 
werden geteeld. Deze hoogstamfruitboomgaarden 
hebben lang het landschapsbeeld bepaald, 
hoge boomgaarden van appels en peren langs 
de oude wegen en dijkjes. De laatste decennia 
is dit sterk veranderd. Het gebied is, als 
landbouwkerngebied, in korte tijd getransformeerd 
in een efficiënt productielandschap gedomineerd 
door laagstamfruitboomgaarden. Strakke structuren 
als lijnpalen en hagelnetten bepalen boven de 
fruitbomen het beeld. 

Onze derde manier om het historische landschap 
te accentueren en versterken is daarom het 
realiseren van een kleine hoogstamfruitboomgaard 
aan de Tuurdijk. Hier richten we een kleine 
kavel in met hoogstamfruitbomen, tevens habitat 
voor de steenuil. Het versterkt het kleinschalige 
cultuurlandschap en vertelt het vergeten verhaal 

van de hoogstamboomgaarden die enkele decennia 
geleden nog het landschap van deze streek 
bepaalden.

Naar aanleiding van bezwaren uit de directe 
omgeving op het voorgestelde recreatieve 
info- en speelpunt, is het eerder ingediende 
voorstel aangepast. Dit is echter wel zodanig 
gedaan dat de maatschappelijke meerwaarde, 
namelijk informatievoorziening over de bijzondere 
archeologische ondergrond van dit gebied, overeind 
is gebleven. Het perceel aan de Tuurdijk behoudt de 
hoogstamfruitboomgaard, nu met breder doorzicht 
naar het landschap, heeft tussen de bomen een 
bloemrijk grasland en biedt voor fauna aanvullend  
een insectenhotel en steenuilenkast. Het gebiedje 
is niet publiek toegankelijk. Mogelijk kan wel een 
lokaal beheergroepje worden opgezet die het 
hoogstamfruit beheert en oogst.

Informatiepaneel fysiek en digitaal
 
Om het project Zonnepark Oosterlaak toch te 
blijven benutten om de historie beter beleefbaar te 
maken, is aan de rand een klein informatiepaneel 
opgenomen. Hierin enige informatie over het 
landschap en het zonneproject, maar vooral de 
koppeling naar meer informatie over de historische 
achtergrond van dit landschap. Dit informatiepaneel 
verwijst namelijk naar een informatiedrager die 
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VOORSTEL - CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP MET INFOPANEEL EN 
QR-LINK NAAR HISTORISCH LANDSCHAP HOUTEN

REFERENTIE BCL INTERACTIEVE SITE TBV LIMBURGS MUSEUM

we samen met de gemeente gaan ontwikkelen. 
Mogelijk zal dit een fysieke drager zijn zoals een 
uitgebreid informatiepaneel bij dorpscentrum ‘De 
Ploeg’. Mogelijk zal het ook digitaal zijn, door via 
een QR-code op het paneel door te linken naar 
een virtuele verbeelding van het landschap in de 
historie. Er worden vier tijdlagen in beeld gebracht: 
de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en 
de huidige tijd. Met deze laatste tijdlaag leggen we 

het verband met het zonnepark als onderdeel van 
het moderne landschap. Deze applicatie willen wij 
ontwikkelen in samenwerking met de gemeente, 
Universiteit Utrecht, het Archeologisch Museum van 
Houten en het bureau BCL-Archeological Support 
voor het projectgebied. Dit zou mogelijk ook in 
het gehele gemeentelijke grondgebied uitgerold 
kunnen worden. Op verschillende punten binnen 
de gemeente kan hierop dan door bewoners of 

recreanten worden ingelogd, om vanuit vogelvlucht 
of maaiveld via Augmented Reality het historische 
landschap te ervaren. De definitieve keuze voor een 
fysiek paneel en/of een digitale variant, inclusief 
verdere toepassing in de gehele gemeente moet 
nog worden gemaakt.

Op deze manier ervaren de omwonenden geen 
overlast, maar bieden wij toch een mogelijke 
bijzondere ervaring en informatievoorziening over 
dit historisch belangrijke landschap.

Samenvattende kaart 
maatregelen archeologie 

In de onderstaande kaart zijn de verschillende 
maatregelen aangegeven die gezamenlijk de 
onzichtbare geschiedenis weer zichtbaar moeten 
maken, als onderdeel van een rijkere beleving van 
het Houtense landschap.



Definitief Ontwerp Zonnepark Oosterlaak Houten |  27

Technische elementen

Het project heeft een aantal technische elementen, 
waarover keuzen zijn gemaakt. Dit gaat over 
panelen, hoogte en materiaal, en daarnaast 
transformatoren, batterij, inkoopstation en hekwerk.

Panelen

Op basis van opmerkingen over zichtverstoring 
vanuit de bewoners is door ons onderzocht of de 
panelen ook lager dan het oorspronkelijke voorstel 
kunnen worden geplaatst. Daarbij is een belangrijke 
andere randvoorwaarde dat het geplande 
onderzoek naar behoud bodemvruchtbaarheid 
hierdoor niet gefrustreerd wordt. Fraunhofer 
instituut heeft hierop een modelstudie opgebouwd 
en uitgevoerd. Uit de berekeningen van het 
lichtklimaat onder de panelen is gebleken dat bij 
toepassing van glas-glas panelen een verlaging 
naar 1,50m mogelijk is. Dit type panelen wordt 
steeds vaker gebruikt en het onderzoek zal dus ook 
wat dat betreft zeer bruikbare en actuele informatie 
opleveren over behoud van bodemvruchtbaarheid.

Een andere beperking zou kunnen zijn het 
overgroeien van de panelen met hoge kruiden, 
wanneer ze lager worden opgesteld. De laagste 
rand zal dan 0,70 meter hoog zijn. Het voorziene 
beheer, jaarlijks 1-2 maal maaien, afhankelijk van 
de groei, voorkomt dit fenomeen vrijwel geheel en 
vormt daarmee ook geen bezwaar tegen verlaging 
naar 1,50 meter.

Batterij

Om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de 
gemeente Houten zo efficiënt mogelijk in te zetten, 
zien wij een aantal kansen om de netaansluiting 
optimaal te benutten. Door het realiseren van 
een grote batterij in het project kunnen wij pieken 
afvangen en derhalve het net minder belasten of 
zelfs verlichten. De exacte maatvoering van de 
batterij is nog niet te zeggen, maar het zal ca 3 
meter hoog zijn. Als locatie kiezen we voor een 
centrale plek, ver van de bestaande bebouwig af. 
Bovendien passen we hier, als technisch mogelijk, 
een groene afscherming toe.

Inkoopstation 

Het ‘inkoopstation’ is een onopvallend gebouwtje 
dat qua kleur zal wegvallen in de omgeving. Het 
moet buiten het hek geplaatst worden voor vrije 
inspectie door de netbeheerder. Dit gebouwtje wordt 
geplaatst aan het einde van de lange oprijlaan, net 
over de Oosterlaak. 

Hekwerk

Hekwerk moet verzekeringstechnisch 1,80m 
hoog zijn. Het wordt echter steeds achter de 
landschappelijke beplanting geplaatst, zodat deze 
nauwelijks zichtbaar zal zijn. Om fauna als hazen 
en egels te kunnen laten passeren zal steeds een 
vrije ruimte van de bodem worden gehouden van 20 
cm.

Persrioolleiding met beschermingszone

Aan de westzijde van het perceel loopt 
een persrioolleiding. Hierbij is tevens een 
beschermingszone van 2 x 5 meter aan weerszijden 
van toepassing waar geen constructies van het 
zonnepark geplaatst kunnen worden. Deze zone 
zetten we maximaal in voor biodiversiteit.

2.5 Technische elementen Zonnepark Oosterlaak

TECHNISCHE 
ELEMENTEN 
ZONNEPARK

Halfverhard beheerpad en irrigatiesysteem

Aan de westzijde en ten noorden van de 
Oostrlaak ligt een halfverhard beheerpad. Het 
is de uitdrukkelijke wens van de grondeigenaar 
deze te laten liggen, evenals de pompgebouwtjes 
aan de Oosterlaak, beide ten behoeve van het 
irrigatiesysteem. Dit ondergrondse irrigatiesysteem 
zelf zal zo mogelijk ook worden gespaard in het 
park.
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3. Landschapsplan en visualisaties
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3.1 Plankaart en onderdelen

Kaart en maatregelen 

In het plan en de bijgaande kaart hebben we de 
volgende hoofdpunten gerealiseerd:

1. Zonnepark in ruime zuidopstelling met licht en 
vocht onder de panelen

2. Geïntegreerd onderzoek Behoud Agrarische 
Bodemkwaliteit tbv fruitteelt met Fraunhofer instituut

3. Centrale as van fruitbomen en ondergroei, 
‘functionele biodiversiteit’ ten behoeve van 
proefzone biologische fruitteelt

4. Versterking profiel Oosterlaak, met gevarieerde 
natuurvriendelijke oever, 20 stuks onregelmatig 
geplante schietwilgen, kruidenzone en haag. 
Tevens met nesten voor ooievaars en insecten

5. Natuurvriendelijke oever langs oostelijke 
dwarswatergang

6. Brede biodiversiteitszone ten behoeve van 
fruitteeltgebied, ter plaatse van de persrioolleiding 
aan de westzijde

7. Centrale zone biologische fruitteelt met nesten 
torenvalken

8. Accentuering en afscherming noordzijde met 
hazelaars

9. Kleine hoogstamfruitboomgaard met goed 
doorzicht naar landschap, en bescheiden infobord 
over Zonnepark, Biodiversiteit en Archeologie, met 
link naar website

1

1

1

1

2

6

2

2

2

8

4

5

7

3

8
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Positie en kijkrichting

Beeld huidige situatie 

Beeld toekomstige situatie 

(On)zichtbaarheid van Zonnepark Oosterlaak vanaf de westelijke  locaties aan de Tuurdijk.
Het toekomstige beeld gevisualiseerd. 
Op 300 meter afstand maskeert een nieuwe gemengde haag de zonnepanelen. 
Aanvullend tonen de wilgen de loop van het riviertje de Oosterlaak, maar een ‘venster’ hierin 
houdt het zicht op de verre horizon open.
De hoogstamfruitbomen ten slotte tonen het oude fruitlandschap van ‘t Goy en Houten.
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Positie en kijkrichting

Beeld huidige situatie 

Beeld toekomstige situatie 

(On)zichtbaarheid van Zonnepark Oosterlaak vanaf de oostelijke locatie aan de Tuurdijk.
Het toekomstige beeld gevisualiseerd. 
Op 300 meter afstand maskeert een nieuwe gemengde haag de zonnepanelen. 
Aanvullend tonen de wilgen de loop van het riviertje de Oosterlaak. 
Deze zijn hier wat dichter geplant om het zonnepark nog sterker aan het zicht te onttrekken.
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Beeld in vogelvlucht

Beeld van Zonnepark Oosterlaak zoals dat nooit ervaren zal worden. 
Wel toont dit vogelvluchtbeeld de combinatie van zonne-energie en land-
schappelijke inbedding en versterking met het gevarieerde raamwerk 
van groenzones. 
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4. Detaillering
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EE’
DD’

BB’

CC’

AA’

Basisinrichting: Zuid-opstelling, glas-glaspanelen, met hoogtematen, tafelbreedte met spleten voor doorlaat water, ruimte tussen de tafels zonnepanelen, en ondergroei.

BB’: Sector B: bloemrijke ondergroei

CC”: Sector C: mix van stikstof fixeerders en bloemrijke vegetatie

AA”: Sector A: ondergroei van stikstof fixeerders

DD’: Sector D: bedekking ondergrond met dood hout: houtsnippers

EE’: Sector E: bedekking ondergrond met dood hout: stammetjes



Definitief Ontwerp Zonnepark Oosterlaak Houten |  37

GG’

JJ’

II’

HH
’FF’

II’: Centrale as met herplaatste fruitbomen, biodiverse ondergroei en torenvalk-kast

FF’: Noordwestrand met bestaande hoge houtsingel, persrioolleiding met zone, fruitbomenrij en verscholen hekwerk

GG’: Westrand met brede biodiversiteitsstrook in persrioolleidingzone, tussen fruitbomenrijen

HH’: Noordrand met brede hazelaarhaag JJ’: Oostrand met natuurvriendelijke oever
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DETAIL JJ’

DETAIL KK’

KK
’

JJ’
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KK
’b

KK
’

KK
’c

KK’: Oosterlaakzone met natuurvriendelijke oever en ooievaarsnestpaal (maatvoering indicatief)

KK’ c: Oosterlaakzone met verbreed water en verbrede natuurvriendelijke oever (maatvoering indicatief)

KK’ b: Oosterlaakzone met beperking door persrioolleiding
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4.2.2 Beplantingsvoorstellen concreet

In de verschillende groene elementen passen we 
landschaps- en streekeigen beplanting toe. De 
onderstaande opsomming beschrijft deze concreet 
per groenelement.

Natuurvriendelijke oevers

Zowel langs de Oosterlaak als langs de 
dwarswatergang passen we natuurvriendelijke 
oevers toe. Door afgraven wordt hier een 
maaiveldniveau gerealiseerd 10cm onder tot 10cm 
boven het waterpeil van de watergangen. 

De soorten die we hier realiseren zijn:
In het talud en de plasberm:
- riet
- oeverzegge
- gele lis
In de waterzone :
- pijlkruid
- watergentiaan

Kruidenzomen

Zowel in de brede open westelijke randzone als 
langs de Oosterlaak passen we brede zomen 
kruidenvegetaties toe. De bodems zijn hier 
goed doorlatende kalkrijke zavelgronden, en de 
bezonning is maximaal, op basis waarvan zeer 
soortenrijke hooilandvegetaties mogelijk zijn van 
het glanshaververbond. De beperkingen vanuit 
andere functies zijn hier 25 jaar lang minimaal, 
zodat ingezet kan worden op een vegetatie die 
in basis wordt aangebracht en in de loop der tijd 
door verschralend beheer steeds soortenrijker zal 
worden.
Ook het centrale grasland in de kleine kavel aan de 
Tuurdijk heeft deze potenties, al zal het beheer hier 
door de mogelijkheid van begrazing iets anders zijn, 
en daarmee de vegetatieontwikkeling en eindbeeld.

De soorten die we hier realiseren zijn:
- glanshaver 
- goudhaver 
- groot streepzaad
- glad walstro
- geel walstro
- wilde peen
- gele morgenster
- grote bevernel
- pastinaak
- beemdooievaarsbek 
- gewone berenklauw
- fluitenkruid
- gewone margriet
- knolboterbloem
- knoopkruid

Hagen

Zowel in de zone langs de Oosterlaak als de 
noordelijke randzone passen we hagen toe. 
De bodems zijn goed doorlatende kalkrijke 
zavelgronden, op basis waarvan vitale soortenrijke 
gemengde hagen mogelijk zijn. Gestreefd wordt 
naar bloem en vruchtdragende soortn met grote 
bijdrage aan fauna. In het beheer zullen de 
zuidelijke hagen lager beheerd worden van 1,50-
2,00 meter, de noordelijke hagen iets hoger, 2,5-3 
meter. Vooral op basis van het laatste punt zijn de 
soorten die we hier realiseren:

In de zuidelijke haag langs de Oosterlaak:
- spaanse aak
- eenstijlige meidoorn
- kardinaalsmuts
- haagbeuk
- gele kornoelje

In de noordelijke haag aan het open landschap:
- hazelaar
- vuilboom

Bomen

In de randzone als langs de Oosterlaak passen 
we tevens bomen toe. Ecologisch passend bij 
het kalrijke milieu van het rivierengebied zijn dit 
schietwilgen. Dit zijn bomen met grote betekenis 
voor biodiversiteit. Vanuit historisch perspectief 
begeleiden deze bomen spontaan en daardoor 
onregelmatig geplaatst het water. Daarnaast passen 
we fruitbomen toe in de centrale groenzone midden 
door het zonnepark, in combinatie met soortenrijke 
ondergroei. Ten slotte passen we in de kleine kavel 
aan de Tuurdijk hoogstamfruitbomen toe.
De soorten die we in totaal realiseren zijn:

In de oeverzone langs de Oosterlaak:
- Schietwilg
- Eventueel grauwe wilg
In de centrale zone door het zonnepark:
- Appel
- Peer
In de kleine kavel aan de Tuurdijk:
- Hoogstamfruitbomen:
- Appel
- Peer
- Kers
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Onderbegroeiing panelenveld

In dit gebied worden in het kader van het 
bodemvruchtbaarheidsonderzoek 5 verschillende 
situaties ingericht: de zones A, B, C, D, E.  Op 
basis van een eerste bodemanalyse zijn deze vijf 
verschillende vegetatiesystemen gekozen, allemaal 
gericht op het verbeteren van de bodemstructuur, 
het humusgehalte en de nutriëntenconcentraties. 

De vijf situaties zijn:
- A) Een mengsel van grassoorten met een hoog 
aandeel stikstofbindende planten, zoals klaver en 
luzerne;
- B) Een bloemrijke vegetatie, afgestemd op 
gevarieerde of halfbeschaduwde situatie, 
Cruydthoeck-zaadmengsel O1 of vergelijkbaar;
- C) Een mix van stikstofbindrs en bloemrijke 
vegetatie
- D) Bedekking met houtsnippers (van de appel- en 
perenbomen), die de onkruiddruk vermindert en 
langzaam degradeert in de loop van de tijd, als rijke 
C-bron voor de vorming van organisch materiaal.
- E) Een basisvegetatie van de bestaande 
Lolium en Poa vegetatie van de huidige fruittuin 
in combinatie met boomstammen, als C-bron 
voor de vorming van organisch materiaal en als 
nestelhabitat voor insecten. 

In het Soil Research Management Plan for 
Oosterlaak Solar Park van Fraunhofer ISE wordt dit 
nader beschreven.
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5. Beheerplan groen Zonnepark Oosterlaak
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5.1 Beheer vegetaties onder- en tussen de panelen

Voor het duurzaam groenbeheer onder het vlak van 
de panelen, wordt deze voornamelijk afgestemd 
op het onderzoek zoals dat door Fraunhofer is 
uitgewerkt.

Panelenveld, vegetatiebeheer onder- en tussen 
de panelen.

In dit gebied worden in het kader van het 
bodemvruchtbaarheidsonderzoek 5 verschillende 
situaties ingericht: de zones A, B, C, D, E.  Op 
basis van een eerste bodemanalyse zijn deze vijf 
verschillende vegetatiesystemen gekozen, allemaal 
gericht op het verbeteren van de bodemstructuur, 
het humusgehalte en de nutriëntenconcentraties. 
De vijf situaties zijn:
- A) Een mengsel van grassoorten met een hoog 
aandeel stikstofbindende planten, zoals klaver en 
luzerne;
- B) Een bloemrijke vegetatie, afgestemd op 
gevarieerde of halfbeschaduwde situatie, 
Cruydthoeck-zaadmengsel O1 of vergelijkbaar;
- C) Een mix van stikstofbindrs en bloemrijke 
vegetatie;
- D) Bedekking met houtsnippers (van de appel- en 
perenbomen), die de onkruiddruk vermindert en 
langzaam degradeert in de loop van de tijd, als rijke 
C-bron voor de vorming van organisch materiaal;
- E) Een basisvegetatie van de bestaande 
Lolium en Poa vegetatie van de huidige fruittuin 
in combinatie met boomstammen, als C-bron 
voor de vorming van organisch materiaal en als 
nestelhabitat voor insecten. 

Zone A 
Deze zone is gericht op inbrengen van stikstof 
en organisch materiaal in de bodem via 
groenbemesters. Deze vegetatie zal goed 
ontwikkelen op de in principe al voedselrijke bodem. 
Bij normale groenbemesting zou dit materiaal 
worden ondergewerkt via ploegen of fresen. Dit is 
hier echter niet mogelijk. 
- Voor het gewenste effect zal daarom de eerste 
drie jaren matig intensief worden gemaaid, 4 - 

6x / jaar, en zal dit maaisel als ‘mulch’ over de 
bodem worden verspreid. De gemaaide vegetatie 
kan worden versnipperd en achtergelaten als 
mulchbedekking, die na verloop van tijd in humus 
zou veranderen. De mulchlaag mag niet te dik zijn 
om rottingsprocessen te voorkomen. 
- Na drie jaar zal worden bepaald of deze maai-
intensiteit wordt voortgezet, dan wel verhoogd als 
de begroeiing te snel hoog opschiet of verlaagd als 
het dreigt te verschralen en verdwijnen.
- Na 10 en 20 jaar zal eventueel een nadere 
bijstelling plaatsvinden gericht op oplevering van het 
een bodem met maximale bodemvruchtbaarheid na 
25 jaar.

Zone B
Deze zone is gericht op een natuurlijke 
bodemontwikkeling, maar feitelijk ook op 
biodiversiteit.
-  Deze bloemrijke vegetatie wordt al in de eerste 
jaren minder intensief gemaaid,  namelijk 1 - 2x 
/ jaar. Hiermee wordt gestreefd naar volledige 
bloei en uitgroei van de plantensoorten, om de 
insectenfauna de kans te geven hun volledige 
cyclus, van ei-legging, rups, pop, tot volwassen 
imago, de kans te geven hier plaats te vinden. 
Daarnaast wordt het maaisel afgevoerd of elders in 
het zonnepark als organisch materiaal opgebracht
Note: Daarbij is belangrijk de maaibalk op circa 
10 cm boven maaiveld of te stellen. Tevens is 
belangrijk het maaisel 2 weken te laten liggen 
alvorens af te voeren.
-  Na 3 jaar wordt geëvalueerd hoe de vegetatie 
zich ontwikkelt, of het beheer leidt tot hogere 
soortenrijkdom of juist tot verschraling, ook qua 
bodemanalyse. Op basis hiervan wordt bepaald of 
het beheer moet worden aangepast. 
- Ook na 10 en 20 jaar zal eventueel een nadere 
bijstelling van het beheer plaatsvinden.
Note: in de jaarlijkse monitoring wordt specifiek 
gelet op eventuele plaagsoorten zoals zuring, 
akkerdistel, brandnetel, jacobskruiskruid. In het 
geval deze gaan domineren en mogelijk naar de 
omgeving toe uitzaaien, dan zal beheer gericht 
worden op bestrijding van deze soorten.

het maaibeheer met een bosmaaier moeten 
plaatsvinden. Belangrijk is daarbij dat juist gestreefd 
wordt naar een gevarieerd maaibeeld.
- Na 3 jaar wordt geëvalueerd, ook de praktische 
uitvoerbaarheid, en eventueel bijgesteld.
- Ook na 10 en 20 jaar wordt eventueel 
bijgesteld. De laatste jaren zullen de stammetjes 
verdwenen zijn. In deze periode is het volhouden 
van het gevarieerde maairegiem en daarmee 
vegetatiebeeld van belang.

Zone C
Deze zone is gericht op de mix van de 
voorgaande typen en daarmee een gevarieerde 
bodemontwikkeling in combinatie met biodiversiteit.
-  Deze situatie wordt in de eerste jaren matig 
intensief gemaaid met afvoeren maaisel, namelijk 
ca 4x / jaar, afhankelijk van de hoogte van de 
vegetatie, afbouwend naar minder intensief, 
namelijk 2 - 4x / jaar. - Na 3 jaar wordt geëvalueerd 
en eventueel bijgesteld. 
- Na 3 of 10 jaar wordt bepaald of dit kan worden 
beperkt tot 1 - 2 x per jaar in aansluiting op 
een verwachte geleidelijke verandering van de 
soortensamenstelling van de vegetatie.
- Dit zal ook het beheer verder na 20 jaar tot het 
einde van het project bepalen.

Zone D
Deze zone is gericht op afdekking door 
houtsnippers en opname van C in de bodem. 
- In de eerste 3 jaar zal tot een ruigere situatie 
leiden met veel stikstofminnende planten als grote 
brandnetel, kleefkruid en dergelijke. Het is zaak 
deze situatie op hoofdlijn te beheren, namelijk door 
allen te maaien met de bosmaaier als de vegetatie 
echt hinderlijk wordt voor panelen of de directe 
omgeving.
- Na 3 jaar wordt geëvalueerd in hoeverre de 
snippers al zijn verdwenen en of deze in het kader 
van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek eventueel 
worden aangevuld.
- Dit zal ook het beheer verder na 10 en 20 jaar 
bepalen.

Zone E
Deze zone is gericht op een gevarieerde 
bodemontwikkeling, met geleidelijke opname van 
dood hout en daarmee C  in de bodem.
-  Deze situatie wordt in de eerste jaren matig 
intensief gemaaid, namelijk ca 4x / jaar, afhankelijk 
van de hoogte van de vegetatie. Maaisel blijft 
liggen. Belangrijk is hier een gevarieerd beeld, 
waarin het dode hout een bewuste belemmering 
oplevert voor te egaal maaien, en daarmee leidt tot 
grotere variatie.
Note: voor de stammetjes zal een deel van 
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Beheerplan groen Zonnepark Oosterlaak

element positie periode
0-3 jaar 3-10 jaar 10-20 jaar 20-25 jaar

Vegetaties onder- en tussen de panelen
Zone A Panelenveld west 4 - 6x/jaar maaien en verspreiden evt bijstelling obv groei evt bijstelling obv groei laatste bijstelling tbv bodemvruchtbaarheid
Zone B Panelenveld noordoost 1 - 2x/jaar maaien en afvoeren evt bijstelling obv groei evt bijstelling obv groei laatste bijstelling tbv bodemvruchtbaarheid
Zone C Panelenveld west 4x/jaar maaien en verspreiden evt bijstelling obv groei evt bijstelling obv groei laatste bijstelling tbv bodemvruchtbaarheid
Zone D Panelenveld zuidoost 2x/jaar maaibeheer verruigingssoorten aanvulling snippers aanvulling snippers laatste bijstelling tbv bodemvruchtbaarheid
Zone E Panelenveld zuid 4x/jaar maaien en laten liggen evt bijstelling obv praktische haalbaarheid evt bijstelling obv groei laatste bijstelling tbv bodemvruchtbaarheid

Vegetatiestructuren in de randzones 
Natuurvriendelijke Randzone Oosterlaak in principe geen beheer 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en opzetten 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en opzetten 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en opzetten
oevers Randzone oost Dwarswatergang in principe geen beheer 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en opzetten 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en opzetten 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en opzetten

Kruidenzomen Randzones Oosterlaak en west 2x/jaar gevarieerd hoog maaien en afvoeren 2x/jaar gevarieerd hoog maaien en afvoeren 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en afvoeren 1x/jaar gevarieerd hoog maaien en afvoeren
Kavel Tuurdijk 2x/jaar  hoog maaien+afvoeren+ nabeweiden 2x/jaar hoog maaien+afvoeren+ nabeweiden 2x/jaar hoog maaien+afvoeren+ nabeweiden 2x/jaar hoog maaien+afvoeren+ nabeweiden

Hagen Hagen randzone Oosterlaak 1x/jaar aftoppen op 1,50m 1x/jaar aftoppen op 1,75m + snoeien breedte 1x/jaar aftoppen op 1,75m + snoeien breedte 1x/jaar aftoppen op 1,75m + snoeien breedte
Hagen randzone noordzijde in principe geen beheer 1x/3jaar aftoppen op 2,50m 1x/3jaar aftoppen op 2,75m + snoeien breedte1x/3jaar aftoppen op 2,75m + snoeien breedte

Bomen Randzone Oosterlaak schietwilgen in principe geen beheer in principe geen beheer in principe geen beheer+controleren takbreuk in principe geen beheer+controleren takbreuk
Centrale zone laagstamfruit 1x/jaar regulier snoeibeheer fruitbomen 1x/jaar regulier snoeibeheer fruitbomen 1x/jaar regulier snoeibeheer fruitbomen 1x/jaar regulier snoeibeheer fruitbomen
Tuurdijk hoogstamfruit vormsnoei hoogstamfruitbomen vormsnoei en onderhoudssnoei onderhoudssnoei onderhoudssnoei
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