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Plangebied

Inleiding
Dit betreft een inpassingsplan voor een nieuw 
zonnepark bij Hardenberg. Bij de vorming 
van het plan is rekening gehouden met het 
landschap, vigerend beleid, maar ook met recente 
planvorming. Het gebied wordt namelijk onderdeel 
van een bedrijventerrein. De vormgeving van het 
zonnepark heeft verband met de planvorming van 
dit bedrijventerrein.
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WestrandZuidrand

OostrandNoordrand
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Ruimtelijke- en landschappelijke analyse

1900 1930

1950 1970
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1990 Hoogtekaart
Hoogste punt binnen onderzoeksgebied: 9,6m
Laagste punt binnen onderzoeksgebied: 8,5m

Bodemkaart
Het gehele onderzoeksgebied bestaat uit veldpodzolgronden. Dit bodemsoort die 
veel voorkomt bij jonge heide-ontginningen.

2017
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Ruimtelijke- en landschappelijke analyse

Formele eikenlanen (onderdeel orthogonale structuur) Berken langs de weg

Onverharde wegen Erven ingepakt door bos
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Planvorming

11

Ontwerpprincipes

• Eenvoudige hekwerken en poorten [zie 5.4.1]

• Logische opstelling panelen [zie 5.5.1]

• Eenvoudige transformator- en bijgebouwen [zie 5.6.1]

Een goede ruimtelijke inpassing vraagt aandacht op verschillende schaalniveaus

16

Het jonge heide- en broekontginningslandschap bestaat uit een 

 orthogonale verkaveling, rechte lanen en opgaande beplanting

rondom de erven. Dit geometrische landschap leent zich voor zowel 

kleine als grotere zonnevelden die binnen de rechtlijnige verkaveling

en karakter van het  landschap worden ingepast.

De lintdorpen in het veenontginningslandschap worden gekenmerkt

door een afwisseling van bebouwing en doorzichten naar het 

achter liggende grootschalige open landschap. Passend bij het

rationele en sterk geometrische karakter van dit landschap kan bij

voldoende afstand tot de linten een groter zonneveld ingepast

worden als een logische en zelfstandige plek.

Achter de linten in de laagveenontginningen kunnen wat kleinere 

zonnevelden ingepast worden (aansluitend op de kavels). De velden 

vormen een vanzelfsprekende verlenging van het lint naar achteren, 

het land in, net als de boerenerven naar achteren zijn gegroeid.

Het kleinschalige, besloten oude hoeven- en essenlandschap

bestaat uit een afwisseling van esgehuchten met zwermen boerderijen, 

esdorpen op de rand van het beekdal, essen met akkercomplexen op 

de dekzand koppen en hooilanden in de beekdalen. Dit kleinschalige 

landschap leent zich beter voor kleinere zonnevelden (nabij kernen)

die zich voegen binnen de bestaande landschapsstructuren dan

grotere, meer autonome zonnevelden.

Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden (2017) Structuurvisie Bedrijvenpark Heemserpoort (2010)

Schetsontwerp Bedrijvenpark Heemserpoort (2018), model A
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Inpassingsplan

Bestaande bomen

Heesters 

Zonnepanelen

Pad naast watergang

Bosplantsoen

Kruidenrijk grasland

Schaal 1:2500
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Bestaande bomen

Heesters 

Zonnepanelen

Pad naast watergang

Inpassing
• Heesters ban inheemse soorten
• Bestaande en nieuwe bosplantsoen met onderbegroeiing 

Watergang
• Watergang plaatselijk verleggen 

Functionele routes
• Onderhoud entree’s volgen de structuur van het bedrijventerein 

Openbare routes
• Pad tussen en om het zonndepark 
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Inpassingsplan

A

A

A’

A’

Kruidenrijk 
grasland HekwerkHekwerk Watergang

Openbaar 
pad
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B

B

B’

B’

HeestersHekwerk
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Inpassingsplan

C

C

C’

C’

Hekwerk

Bosplantsoen 

Bestaande weg
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D

D

D’

D’

Pad Hekwerk

Bosplantsoen 
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E

E

E’

E’

Inpassingsplan

Hekwerk
Lagere beplanting ivm 
hoogspanningsmast
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D

D

D’

D’

Hekwerk Bestaand bosplantsoen 
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Inpassing heesters: SleedoornInpassing heesters: Lijsterbes

Inpassing heesters: KrenteboompjeInpassing heesters: Gewone Vlier

Referenties
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Bosplantsoen Inpassing heesters: Hondsroos

Kruidenrijk graslandInpassing heesters: Meidoorn
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