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1 

1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond en doelstelling  

Bij het opstellen van het inrichtingsplan voor het zonnepark Midden Groningen is er door 

de ArchitenWAT! In nauwe samenspraak met de werkgroep Grauwe Kiekendief en 

Landschapsbeheer Groningen een plan gemaakt voor de landschappelijke inpassing van 

het zonnepark in het Veenkoloiaal landschap. Op enkele plaatsen was het noodzakelijk 

deze landschappelijke inpassing nader te specificeren en  te visualiseren. 

 

 

1.2 Werkwijze 

Door Eelerwoude is het inpassingsplan van de ArchitectenWat nader geanalyseerd en 

waar nodig zijn aanvullende visualisaties opgesteld. Verder is geconstateerd dat er voor 

de zuidzijde van het plangebied nog een aantal mogelijkheden open waren die nader met 

direct aanwonenden konden worden ingevuld 

 

Tijdens een inloopbijeenkomst voor bewoners op 6 februari 2016 is het inpassingsplan 

nader gepresenteerd en hebben we een tekentafel gehouden waarbij bewoners hun 

ideenen en wensen over de inrichting van de inpassingszone kenbaar konden maken. 

Ter plekke is door een ontwerper getekend en gesproken over de mogelijkheden. 

 

De uitkomsten van de inloopbijeenkomst zijn verwerkt in een inrichtingsplan zuidzijde. Er 

is getracht aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Echter kunnen niet alle wensen 

worden ingewilligd vanwege onderlinge tegenstrijdigheden. Daarbij zijn de benodigde 

beheermaatregelen beschreven om de kwaliteit van de inpassing te waarborgen in een 

beheerplan. 
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2 

 

2 WEST-, NOORD- EN OOSTZIJDE 

2.1 Inpassing zonnepark 

Rond het zonnepark wordt in zijn geheel een hekwerk geplaatst. In het oorspronkelijke 

plan is voor de west-, noord- en oostzijde een inpassing voorzien waarbij open en dicht 

struweel langs dit hekwerk wordt geplaatst met daarbij een kruidenrijk grasmengsel in de 

strook tussen struweel en perceelsgrens. Dit zelfde mengsel wordt in overhoeken 

gezaaid waarbij de breedte zal varieren afhankelijk van de perceelsranden. Door semi-

transparante beplanting met een beperkte hoogte toe te passen is het zonnepark goed 

ingepast in het verder zeer open landschap en wordt een grotere meerwaarde voor de 

ecologie in de omgeving gecreëerd dan bij volledig dichte beplanting.  

 

2.1.1 Dwarsdoorsneden 

Door de ArchitectenWAT! zijn dwarsdoorsneden opgesteld van de noord- en de westzijde 

van het zonnepark. Op deze doorsneden is goed te zien dat er langs het zonnepark een 

inpassingszone ligt waarbij is gekozen voor een gevarieerde structuur die ruimte biedt 

voor ecologie. 

Westzijde 

Noordzijde 
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3 

 

3 ZUIDZIJDE 

3.1 Inpassing zonnepark 

Voor de bewoners aan de zuidzijde van het park heeft de komst van het zonnepark 

directe impact op het zicht vanuit hun woning. Door op de inloopbijeenkomst in gesprek 

te gaan hebben we de ideeën die leven bij bewoners geinventariseerd en dit 

meegenomen in dit ontwerp, inrichtings- en beheerplan. 

 

Juist door te anticiperen op deze ideeen is een ontwerp ontstaan waarbij een gevarieerde 

zone ontstaat waarbinnen de zichtbaarheid van het zonnepark wordt verminderd, 

ecologische potenties worden benut en overlast voor bestaande functies wordt beperkt.  

 

Na ontmanteling van het zonnepark zal ook de landschappelijke inpassing (inclusief 

boomvormers) moeten worden verwijderd om de percelen weer als landbouwgrond in 

gebruik te nemen. 

 

 
Inrichtingsschets zuidzijde 
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3.1.1 Extensief beheerde weide  

Aan de zuidwestkant rond de bestaande kas wordt een grasmengsel gebruikt dat beperkt 

zaaiend is in verband met het verminderen van het risico op uitzaaien in de kas. 

 

 
Ligging extensief beheerde weide 

 
Inrichting 
Inzaaien met grasmengsel bestaande uit veldbeemdgras, hard zwenkgras, rood 
zwenkgras en gewoon struisgras. Dit zijn geschikte grassen voor het creëren van habitat 
voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.  
 

 
referentiebeeld 
 
Beheervoorschrift 
Deze zone moet beheerd worden om verwaarlozing te voorkomen. Maaien en afvoeren 
maaisel vindt twee keer per jaar plaats of er wordt beweidt met kleinvee (schapen). 
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3.1.2 Bloemenweide 

In een deel van de tussenzone tussen de tuinen van de woningen aan de Achterdiep 

Noordzijde en het zonnepark zal een bloemenmengsel worden gezaaid. 

 

 
Ligging bloemenwijde, tussen tuinen en zonnepark 

 
Inrichting 
Voor inrichting 1x ploegen, vervolgens inzaaien met kruiden/bloemenmengsel (bijv. 
Cruydthoeck G1) geschikt voor vogels, kleine zoogdieren, dagvlinders, bijen en insecten. 
Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden.  
 

 
Referentiebeeld van mengsel Cruydthoeck 
 
Beheervoorschrift 
Maaien en afvoeren maaisel, één keer per jaar na de bloeitijd.  
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3.1.3 ‘Dubbele’ singel 
Voor het hek wordt een dubbele singel geplaatst. Deze singel onttrekt het zicht op het 
zonnepark. Daar waar woningen zicht hebben op het zonnepark is deze singel dicht en 
ononderbroken. Vanaf het Achterdiep Noordzijde en de Langewijk wordt daarmee het 
zicht op het zonneparkt beperkt. 
 
Het dubbele zit hem in het feit dat de breedte zodanig is gekozen dat het beheer in fasen 
uitgevoerd kan worden. Zo staat er altijd een strook beplanting van 3,5 meter breed. 

 

  
Ligging dubbele singel ter afscherming van het zonnepark (langs gehele Achterdiep Noordzijde en deels 
Langewijk) 
 
Inrichting 
 De dubbele singel heeft als functie het afschermen van het zonnepark voor de directe 

omgeving. Hiertoe is in de plantmaat en plantafstand gekozen voor een variant 
waarbij de singel kort na aanplan al zichtbeperkend is. 

 De totale breedte is 7 meter.  
 Aanplanten van bosplantsoen met minimale plantmaat 150 cm. 
 De singel wordt aangeplant met een driehoeksplantverband, 2x 2 rijen, met 

plantafstand 1,5x1,5 m. 
 De soorten worden in groepen van minimaal 5 stuks aangeplant. Zo wordt 

voorkomen dat soorten worden weggeconcurreerd en behoudt de singel bij uitval van 
een soort toch geslotenheid.   

 De eerste rij 2,5 meter uit het hekwerk aanplanten. 
 
 

 
Planverband bovenaanzicht (de verschillende kleuren staan voor verschillende planten) 
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Eindbeeld bovenaanzicht 

 

 
Eindbeeld vooraanzicht (de maximale hoogte is ca. 5 m) 
 
Soorten 
Bloeiende of besdragende beplanting:  

 meidoorn 
 sleedoorn 
 krent 
 wilde liguster 
 lijsterbes 
 kardinaalsmuts 
 hondsroos 
 hulst 

 

 
Referentiebeeld dubbele singel 
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Beheervoorschrift 
Door te kiezen voor een dicht plantverband en grote beplanting zal de singel na circa 5 
jaar uitgegroeid zijn tot een dichte singel.  
 
 
Na vijf jaar vindt een een selectieve dunning van de helft (3,5m) van de singel plaats, om 
de blijvende beplanting meer groeimogelijkheden te bieden zodat deze gesloten blijft. Na 
2 jaar volgt de andere helft. 
 
Jaarlijks worden uitgroeiende takken gesnoeid. Door de eerste rij op 2,5 m. uit het 
hekwerk aan te planten is snoeien aan de binnenzijde vervolgens hooguit incidenteel 
nodig.   
 

3.1.4 Inheemse bosschage 
Deze bosschage krijgt een beperkte hoogte voor de dubbele singel. Hiermee ontstaat 

een schuilplaats voor wild, bijvoorbeeld reëen. 
 

 
Ligging inheemse bosschage 
 
Inrichting 

 De inheemse bosschage heeft als functie het afschermen van het zonnepark 
voor de directe omgeving. Daarnaast biedt dit diverse schuil- en 
fourageermogelijkheden voor fauna. 

 Aanplanten van bosplantsoen met plantmaat 80-100 cm.  
 De bosschage wordt aangeplant met een driehoeksplantverband. De 

plantafstand is 2 m. in de rij en 1 m. tussen de rijen. De eerste vijf plantrijen 
rondom worden in dit plantverband aangeplant. In de kern van de bosschage 
wordt een plantverband van 2 x 2 m. aangehouden. 

 De eerste rij 1,5 meter uit de rand van het plantvak aanplanten. 
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Soorten 
Bloeiende of besdragende beplanting. 
 
Bosplantsoen 

 meidoorn 
 sleedoorn 
 krent 
 wilde liguster 
 lijsterbes 
 kardinaalsmuts 
 hazelaar 
 hulst 
 vuilboom 
 vlier 

 
Beheervoorschrift 
In de eerste jaren na aanplant is beheer niet noodzakelijk. Bosplantsoen bestaat namelijk  
uit planten die van nature kiemen in of aan de rand van een bos. Ze hebben dus met 
name in het begin behoefte aan enige schaduw. Door in de eerste jaren niet te maaien 
bieden de kruiden deze schaduw. Hierdoor groeit het bosplantsoen beter en ontstaat er 
sneller het gewenste eindresultaat. Daarnaast voorkomt het onnodige innboet doordat 
vaak 10% uitvalt vanwege maaischade.  
 
Na vijf jaar moet een selectieve dunning worden uitgevoerd, om de blijvende beplanting 
meer groeimogelijkheden te bieden. 
 
 

3.1.5 Achterdiep NZ – Verlegende Winkelhoek 
Op de hoek Achterdiep NZ en de watergang Verlengde Winkelhoek zal doormiddel van 
bloemrijke grassoorten en aanplant van struweelachtigen een parkachtige ruigte ontstaan 
waarmee zowel qua zicht op het zonnepark als ecologische inpassing een mooie plek 
ontstaat. 
 

 
Ligging ruigte 
 
Inrichting 
Inzaaien met kruiden/bloemenmengsel (bijv. Cruydthoeck G1) geschikt voor vogels, 
kleine zoogdieren, dagvlinders, bijen en insecten. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het 
tweede of derde jaar verwacht worden.  
 
In een zone worden diverse struweelsoorten aangeplant om beschutting te bieden. 
Soorten die hierbij passen zijn overeenkomstig de overige delen: 
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 meidoorn 
 sleedoorn 
 krent 
 wilde liguster 
 lijsterbes 
 kardinaalsmuts 
 hazelaar 
 hulst 
 vuilboom 
 vlier 

 
Daarnaast is het mogelijk enkele solitaire bomen te planten, bijvoorbeeld els. 
 
Beheervoorschrift 
Maaien en afvoeren maaisel, één keer per jaar na de bloeitijd.  
 
Uitmaaien van het bosplantsoen, één keer per jaar tot 3 jaar na aanplant.  
 
Na vijf jaar moet indien nodig een selectieve dunning van de singel worden uitgevoerd, 
om de blijvende beplanting meer groeimogelijkheden te bieden. 
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4 

4 VISUALISATIES 

4.1 Zicht vanaf de westzijde 

Aan de westzijde wordt een half open struweel voor het hekwerk geplant waardoor de 

zonnepanelen beperkt zichtbaar zijn. 

 

 

 
Westzijde (voor) 

 

 
Westzijde (met zonnepark) 
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4.2 Zicht vanaf de oostzijde; Langewijk 

Het zicht vanaf de Langewijk op het zonnepark wordt deels al beperkt door een 

bestaande houtsingel. Dit wordt versterkt door langs het hekwerk deze singel visueel te 

versterken zodat een dubbele singel ontstaat. 

 

 

 
Zicht vanaf de Langewijk huidige situatie (winter) 

 

 

 
Zicht vanaf de Langewijk met zonnepark (zomer) 
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4.3 Zicht vanaf de zuidzijde; het Achterdiep Noordzijde 

Door de komst van het zonnepark zal vooral de horizon dichterbij komen. Vanaf drie 

plaatsen laten we met enkele visualisaties zien hoe dit zicht veranderd. We hebben 

hiervoor gebruik gemaakt van bewerkte foto’s van de actuele situatie. 

 

 

 Zicht langs verlengde winkelhoek (huidig) 

 

 

Zicht langs verlengde winkelhoek (met zonnepark) 
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Zicht vanaf Achterdiep Noordzijde (huidig) 

 

 

 
Zicht vanaf Achterdiep Noordzijde (met zonnepark) 
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Zicht ter hoogte van nummer 15 (huidig), op basis van Google Streetview 

 

 

 

 
Zicht ter hoogte van nummer 15 (met zonnepark) op basis van Google Streetview 

 

 


