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Schone energie Productie van schone duurzame 
energie is een actuele opgave waar Shell haar 
verantwoordelijkheid in neemt, concreet in het 
Zonnepark A59. Hiervoor hebben wij een plan 
ontwikkeld dat in de voorliggende rapportage 
wordt toegelicht. Daarbij is het idee ontstaan het 
zonnepark te combineren met windturbines en het 
gezamenlijk als Energiepark A59 te ontwikkelen. 
De voorliggende rapportage beschrijft met name 
het ‘basis-plan’ voor het zonnepark. In hoofdstuk 
7 worden de consequenties van het ‘additionale’ 
plan met de windturbines besproken.

Zon in het landschap is één van de kansen voor 
duurzame energie, maar dit is niet onomstreden. 
Mede hierom hebben vele provincies en ge-
meenten beleid ontwikkeld waarin zonne-energie 
alleen wordt toegestaan met als randvoorwaarde 
‘maatschappelijke meerwaarde’. Om hieraan invull-
ing te geven achten wij de volgende drie thema’s 
voor dit zonnepark meest relevant: Biodiversiteit, 
Waterberging en Ruimtelijke kwaliteit. 

Het thema Biodiversiteit komt met name voort 
uit de dramatische afname van biodiversiteit in 
het landelijk gebied door intensivering van de 
landbouw. Hier tegenover kunnen zonneparken 
juist een impuls voor biodiversiteit betekenen, 
aangezien bodems in principe 25 jaar rust 
krijgen, bemesting of bestrijdingsmiddelen niet 
worden toegepast, het beheer heel extensief kan 
zijn en waterpeilen niet kunstmatig laag hoeven te 
worden gehouden. Door panelen in zuid-opstelling 
toe te passen, voldoende ruimte tussen de rijen te 
laten en specifieke onderbegroeiing toe te passen, 
kan een passende invulling worden gegeven aan 
deze kans voor met name de insectenfauna.

Om dit te optimaliseren is Shell in de zonneparken 
Moerdijk en Heerenveen met Biodiversiteitscen-

trum Naturalis een onderzoek gestart naar de 
effecten op insectenfauna van verschillende zaad-
mengels onder de panelen. De resultaten hiervan 
zijn zeer positief, met name door concrete metin-
gen en tellingen van hoge aantallen soorten bijen, 
hommels en zweefvliegen in de halfschaduw tus-
sen de panelen. 

Waterberging is een hieraan gekoppelde maat-
schappelijke meerwaarde. Door een peilstijging 
in het plangebied toe te passen zou de berging 
van water in het bodempakket toenemen, als basis 
voor een robuuster watersysteem. Dit aspect is 
in het voorliggende plan alleen als optie aange-
geven, mogelijk in de verdere uitwerking concreet 
te maken in samenwerking met het waterschap.

Landschappelijke- of ruimtelijke kwaliteit is ten 
slotte een eis die bijdraagt aan een waardevol 
leefklimaat in brede zin. Gedefinieerd door ‘de 
drie E’s’ gaat ruimtelijke kwaliteit over een land-
schap of elementen daarin die Ecologisch waarde-
vol, Economisch waardevol en Esthetisch waarde-
vol zijn. ‘Ecologisch’ is hierboven besproken, 
‘Economisch’ betekent dat een landschap kwaliteit 
heeft als het vitale functies huisvest, ‘Esthetisch’ als 
het landschap of elementen daarin zo ontworpen 
zijn dat rust, samenhang en schoonheid ontstaat, 
en die ook beleefbaar zijn. Bij het ontwerp van het 
zonnepark A59 is gekozen ook deze maatschap-
pelijke meerwaarde serieus te nemen. Zo heeft 
Shell New Energies in de afgelopen tijd verschil-
lende plannen ontwikkeld waarin ruimtelijke 
kwaliteit is gerealiseerd, bijvoorbeeld door kavel-
structuren en –richtingen te accentueren, groen-
elementen toe te voegen en zicht-assen vrij te 
houden. Daarmee zijn landschappelijke (vaak his-
torische) structuren benadrukt en weer functioneel 
gemaakt en recreatieve kwaliteiten gerespecteerd 
en zo mogelijk versterkt.

Voor planontwikkeling met een integrale kwaliteit 
is het de samenwerking aangegaan met SMART-
LAND landschapsarchitecten. Deze samenwerking 
is gericht op verschillende kansen van een locatie, 
onderzoekt en benoemt deze, en verwerkt dit in 
een robuust en esthetisch verantwoord ontwerp. 
Het voorliggende ontwerp-voorstel is hiervan het 
sprekende resultaat.
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2  -  P L A N G E B I E D

Fietspad aan de Donge, deel Natuurnetwerk NederlandFietspad langs het plangebied, met open polder en A59

Zonnepark Energiepark A59

Voorliggende voorstel gaat over een zonneproject 
in de Hillenpolder in de gemeente Oosterhout. 

Het beoogde gebied van 33 ha is gelegen in het 
oostelijke deel van het zeekleilandschap van de 
Zuidweste-lijke Delta, in het uitstroomgebied van 
de Donge, tussen Oosterhout en Raamsdonksveer.

Het doel is ook hier nadrukkelijk een zonnepark 
te  realiseren met maatschappelijke meerwaarde.     
Hiervoor bestaan meerdere realistische kansen, 
met name op het gebied van Biodiversiteit, Water-
huishouding en Ruimtelijke kwaliteit.

A. Kansen voor biodiversiteit volgen vooral uit de 
zeer verarmde situatie van het huidige landelijk 
gebied. Een zonnepark biedt uitstekende kansen 
om hierin veel verbetering te realiseren. Ontwik-
keling van zon op deze kleigrond kan de huidige 
aanliggende groenstructuur gekoppeld aan de 
Donge versterken. 

B. Wat betreft waterhuishouding biedt dit zon-
nepark kansen om minder diep te ontwateren, en 
eventueel te fungeren als piekberging. Het feit dat 
dit noordelijke deel van de polder in zijn geheel 
wordt ontwikkeld, biedt goede kansen voor peil-
opzet.

C. Ruimtelijke Kwaliteit wordt omschreven aan de 
hand van drie E’s. Economisch: een heldere vitale 
functie in het landschap; Ecologisch: een bijdrage 
aan biodiversiteit en koppeling aan ecologis-
che netwerken; Esthetisch: een inrichting die is 
ontworpen vanuit eigen kwaliteit, beleefbaarheid, 
balans met landschappelijke structuur. Vooral het 
oorspronkelijke karakter van het plangebied, als 
uitlopen van de delta, biedt aanknopingspungten. 
Goed inpassen van een aanwezige recreatieve 
fietsroute is daarbij de concrete opgave.

Projectgebied noordelijk deel Gemeente Oosterhout 
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Reliëf van de polder ten opzichte van de omgeving

1860

Tijdreeks Hillenpolder

1912

1960

1983

2017

Plangebied

De locatie ligt in het meest oostelijke deel van 
het Brabantse zeekleigebied, voorheen als on-
derdeel van het zoetwatergetijdegebied rond de 
Biesbosch. Hiervan resteert een waaier van voor-
malige kreken, respectievelijk de Oosterhoutse 
haven, het Gooikens Gat, het Kromme Gat en de 
Donge. De laatste uiteraard tevens als rivier vanuit 
het Brabantse achterland. De Hillenpolder vormde 
samen met de Oliezand en Snellenspolder een 
wigvormige kleipolder binnen deze waaier. De 
geschiedenis van deze kleipolder is dynamisch. 
Na de bedijking van de genoemde kreken is ook 
het polderland zelf sterk gecompartimenteerd en 
bedijkt (beeld 1860). Vervolgens is een groot deel 
echter weer aan het buitenwater gekoppeld en in 
gebruik genomen als wilgengriend (beeld 1912).  
Weer later is deze aansluiting weer opgeheven 
en zijn de wilgen weer verdwenen. Het gebied is 
mogelijk iets opgehoogd en geëgaliseerd (beeld 
1960).  Daarna ontstond pas echt grote dynamiek, 
met de aanleg van de verhoogde A59, het graven 
hiervoor van diverse zandwinplassen en grond-
depots (beeld 1983). Nog later kwam hierbij het 
afsluiten van de Donge en verbreden van de 
Amertak, de ontwikkeling van woongebieden van 
Oosterhout en Geertruidenberg, de aanleg van 
Rioolwaterzuivering Dongemond en ontwikkeling 
van Industrieterrein Weststad Oosterhout, inclusief 
windturbines (beeld 2017).

De onderstaande gedetailleerde hoogtekaart 
toont de huidige fysieke situatie, een lage relatief 
vlakke polder met hooggelegen infrastructuur en 
de bedijkte en recrteatief ontsloten kreekrestanten 
op een middenniveau. Dit alles vormt de basis 
voor het plan Zonnepark Energiepark A59.

Projectgebied noordelijk deel Gemeente Oosterhout 
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Ontwerpaspecten en plan

In de Hillenpolder stellen we voor een sterk zon-
nepark te realiseren, van ca 33 ha, zo mogelijk in 
combinatie met het Windpark Weststad als on-
derdeel van een integraal Energiepark A59. De 
panelen hebben een iets geroteerde oost-west 
opstelling, waarmee de bestaande percelen en 
watergangen gerespecteerd worden, en de richt-
ing van het landschap wordt gehandhaafd en 
benadrukt. 

Met de opzet van het totale gebied versterken we 
de waaierstructuur die oorspronkelijk in het kreken-
landschap aanwezig was en die zich in de tijd met 
enige moeite is blijven manifesteren. Hiervoor 
geven we de centraal gelegen oude Hillenweg 
nieuwe betekenis als centrale ontsluiting. 
Daarnaast versterken we de lijn van de Amertak 
door aan de Statendamweg een groenzone en 
haag te introduceren, die het directe zicht op het 
zonnepark verzacht, en de ecologische structuur 
versterkt. 

Maar vooral versterken we de recreatief belangrijke 
kreek Kromgat door een bijzondere behandeling. 
Hier brengen we een verbrede groenzone aan als 
versterking van de ecologische structuur NNN. 
Deze groenzone bestaat uit gebiedseigen land-
schaps-elementen en wordt nauwkeurig afgestemd 
op de beleving van de recreanten. De precieze 
invulling van deze groenzones wordt samen met 
locale partijen en bewoners uitgewerkt.

Onderdeel van de ecologische versterking zou ook 
een mogelijke verhoging van het polderpeil in het 
noordelijk deel van de Hillenpolder zijn, in overleg 
met het waterschap. Door de geografische ligging 
en het voor 25 jaar staken van agrarisch gebruik zou 
het goed mogelijk zijn het waterpeil hier in deze pe-
riode iets op te zetten. Dit zou niet alleen een verli-
chting van de bemalingsopgave opleveren, tevens 
zou het extra buffering van het grondwater bieden 
waarmee het totale watersysteem robuuster wordt. 
Maar de grootse waarde van de peilopzet zou de 
betere groeiomstandigheden in het plangebied 
zijn. Het zou zorgen voor het herstellen van de oor-
spronkelijke vochtige kleibodems als basis voor een 
betere groei van de vegetatie. 

Planonderbouwing aspect Biodiversiteit

Planonderbouwing aspect Ruimtelijke Kwaliteit

3  -  O N T W E R P  E N  I N PA S S I N G
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Plankaart Zonnepark Hillenpolder

Zo kan de oostelijke groenzone, oorspronkelijk 
nat en buitendijks gelegen aan het Kromgat, zich 
ontwikkelen tot prachtige vochtige hooiland-
zone. Deze zone zal een ecologische versterking 
en aansluiting op het Natuurnetwerk Nederland 
langs de Donge betekenen.  

In de rest van het project brengen we passende 
schaduw-minnende ondergroei van kleibossen 
aan. In de halfbeschaduwde zones en randge-
bieden zal zich een rijke vegetatie ontwikkelen als 
basis voor grotere biodiversiteit.

Over de jaren zal deze vegetatie ook het orga-
nisch stof gehalte in de bodem verhogen. De 
oost-west geörienteerde panelen laten echter 
slechts beperkt licht op de bodem vallen waar-
door de productie van organisch stof beperkt zal 
blijven. Om dit te compenseren en het organisch 

stof gehalte op een andere manier te verhogen, 
en om tevens de biodiversiteit te versterken, 
wordt in het noord-oostelijk deel dood hout, 
boomstammen, onder de panelen aangebracht. 
Deze langzaam verterende boomstammen 
vormen een nestelgelegenheid voor onder an-
dere vele bijensoorten en voedsel voor andere 
soortengroepen. 

De mogelijkheden voor biodiversiteit worden 
samen met belangstellenden nader uitgewerkt 
in de gelijknamige werkgroep. Zo ontstaat een 
efficiënt en integraal plan met brede maatschap-
pelijke meerwaarde. 

In de onderstaande paragrafen wordt dit thema-
tisch in meer detail toegelicht, wat gezamenlijk de 
gedetailleerde planbeschrijving vormt.
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4  -  B I O D I V E R S I T E I T

Alarmerende afname van insectenfauna in het landelijk gebied

Biodiversiteit

Hoofdthema is hier de rijke kleibodem, de Donge 
en de waaier van voormalige kreken. Natuurtypen 
die passen bij deze bodem zijn zeldzaam omdat 
deze bodems voor vrijwel 100% in gebruik zijn als 
landbouwgrond. Met name geldt dit voor verschil-
lende typen Essenbos, potentieel zeer structuur- 
en soortenrijke bossen. Een zonnepark op deze 
basis biedt mogelijkheden om een deel van deze 
natuurpotentie tot uiting te laten komen.

Kenmerken van dit bos zijn 
1. Halfschaduw (door late bladzetting hoofdboom-
soort es), 
2. Variatie in openheid (door openvallende ple-
kken in natuurlijke bosopbouw en -dynamiek) met 
plaatselijk soortenrijke gras- of hooilanden, 
3. Vochtige kleibodem als basis, 
4. Dood hout met hoge omzettingssnelheid (door 
kalkrijke bodem)
  Ad 1. Opstelling van de panelen zorgt voor stro-
ken halfschaduw op de bodem. Eigen onderzoek 
samen met Biodiversiteitscentrum Naturalis toont 

aan dat er veel potentie ligt in zonneparken. Hoe-
wel de oost-westoriëntatie niet optimaal is voor 
biodiversiteit, benutten wij alle mogelijkheden op 
de waarde te optimaliseren.
  Ad 2. Variatie in openheid is te realiseren door 
op regelmatige afstanden bredere open stroken of 
groene overhoeken in te passen, bv in combina-
tie met watergangen en/of beheerpaden. Hier is 
soortenrijk hooiland te realiseren en door beheer 
duurzaam in stand te houden.
  Ad 3. Vochtige kleibodem is eventueel te verster-
ken door minder diepe ontwatering. 
  Ad 4. Dood hout kan relatief eenvoudig worden 
toegevoegd door stammen (van een lokale hout-
kap) onder de panelen aan te brengen.

Ten slotte zullen in het beheer en onderhoud 
materialen en methoden worden toegepast die de 
biodiversiteit niet nadelig beïnvloeden.

Groencompensatie

Centraal in het plangebied ligt een oude bouwp-
laats met toegangsweg. De beplanting rondom, 
hoge uitgegroeide schietwilgen, zal binnen enkele 
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Schaduwvegetatie van rijke loofbossen in combinatie met inpassen van houtwallen levert biodiversiteit van bosranden

Inpassen en hooilandbeheer van stroken open vochtig grasland levert biodiversiteit van hooilanden

Toepassen van dood hout onder de panelen levert biodiversiteit van oude bossen
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Natuurlijke bloemrijke schaduwvegetatie onder de panelen

Grote soortenrijkdom op kleigrond-halfschaduwvegetatie en dood hout

planten onder bos

planten onder panelen

Principe schaduwvegetatie op basis van bos-ondergroei

Zonneparken kunnen eigenschappen hebben zoals 
die ook in natuurgebieden voorkomen: halfschaduw, 
vochtige bodem, afwezigheid mest- en gifstoffen en 
extensief beheer

jaren instorten. De doorgeschoten elzen van de 
toegangs-weg hebben weinig toekomstwaarde, 
evenals de opgeschoten beplanting van enkele 
fruitbomen en veel braamstruweel. Wegens deze 
beperkte kwaliteit en geïsoleerde ligging, stellen 
we voor dit bosje grotendeels te verwijderen en 
te compenseren in de versterkte groenzones, met 
name aan de oostzijde. Hier kan het groenopper-
vlak een betere functie hebben als versterking van 
de ecologische structuur in noordelijke en zuide-
lijke richting. Ook voor soorten als ree en haas 
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Themakaart Voorstel Ecologische Meerwaarde, met de 7 zones als basis voor de Werkgroep Biodiversiteit

Groencompensatie Zonnepark Hillenpolder

zichtbaarheid (met als kader de uitgangspunten 
per zone). Zo onstaat een goed gedragen voor-
stel voor biodiversiteit.

die nu incidenteel het bosje in de polder bezoeken. 
Daarnaast zullen voor deze soorten de afrasteringen 
rond het park passeerbaar worden gemaakt zodat 
hun totale leefkwaliteit zal toenemen. Vanuit deze 
beide invalshoeken ontstaat ecologische meer-
waarde, zoals die in de onderstaande kaart is aange-
geven.

In de vorm van een Werkgroep Biodiversiteit zul-
len we de concrete invulling van het groen met de 
lokale belangstellenden bediscussiëren en bepalen. 
Hierbij onderscheiden we 7 deelgebieden: 1. Zone 
Kromgat–noord, 2. Kromgat-midden en 3. Kromgat-
zuid, daarnaast 4. Zone PV-schaduw, 5. PV-open 
ruimte en 6. PV-water & oevers, en tenslotte 7. Zone 
Statendamweg. Per zone kan een groepje mensen 
zich buigen over de soortkeuze (met als kader de 
uitgangspunten per zone). Voor de zones 1, 2 en 3, 
kan daarnaast een uitspraak worden gedaan over de 
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5  -  W A T E R H U I S H O U D I N G

Zonnepanelen kunnen goed tegen natte voeten, sterker nog, de koeling die dit geeft verhoogt de efficiëntie.
Daardoor is combinatie met water- en/of piekberging zeer goed mogelijk

Waterveiligheid en waterhuishouding

Met de afsluiting van de Donge en het graven 
van de Amertak is de primaire waterkering van de 
Zuidwestelijke Delta sterk op de voorgrond ge-
komen in het plangebied. De vrijwaringszones ron-
dom deze kering respecteren we in het plan door 
in deze zone geen panelen of hekken te realiseren. 
Hiermee is geen barrière opgeworpen voor het 
duurzaam handhaven van de waterveiligheid.

Deze laatste bedijking past overigens in een lange 
reeks. De Donge, de voormalige kreken en het tus-
senliggende kleilandschap zijn in de geschiedenis 
allen bedijkt en geleidelijk getransformeerd. Dijken 
zijn verlegd, verhoogd of vergraven, polders zijn 
aaneengegroeid, peilen zijn verlaagd ten behoeve 
van de landbouw. Bijzonder daarbij is een fase als 
wilgengriend, in open verbinding met de kreek 
Kromme Gat, die later met een nieuwe bedijking 
weer is opgeheven.

Het plan respecteert de huidige waterhuishoud-
kundige situatie. De afwatering loopt naar het 
zuidoosten toe, via de bestaande A-watergangen 
langs de Hillenweg. Beheerstroken voor deze wa-
tergangen zijn in het plan opgenomen als vrijge-
houden beheerzones.

Aanleg van het zonnepark betekent feitelijk dat 
de stringente eisen aan het watersysteem zouden 
kunnen worden versoepeld. Peilen zouden weer 
iets hoger kunnen worden ingesteld en natuur-
lijke fluctuaties weer toegelaten, wat met name in 
de oostelijke zone de basis zou kunnen zijn voor 
vochtig tot nat hooiland. 

In het basisplan stellen we echter nog geen aan-
passing van het polderpeil voor. Aanpassingen 
aan peilwaterstand zijn onder bepaalde omstan-
digheden toegestaan, maar hiervoor dient een 
watervergunning aangevraagd te worden. De mo-
gelijkheid en kans is hiermee gedefinieerd, maar 

Vochtig hooiland op kleibodem met fluctuerende 
grondwaterstand
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Themakaart Waterhuishouding Zonnepark A59. Primaire waterkering, vrijwaringszones en A-watergangen

Kans voor peilopzet. Naderhand te bespreken met Waterschap

zal in een later stadium in samenspraak 
met het waterschap worden vormgegeven, 
dit als mogelijk onderdeel van de optimali-
satie van het plan voor met name biodiver-
siteit. 
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6  -  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

Ruimtelijke kwaliteit gehele park

Dit wordt vaak omschreven aan de hand van de 
drie E’s. Economisch: een heldere vitale functie in 
het landschap; Ecologisch: een bijdrage aan biodi-
versiteit en koppeling aan ecologische netwerken; 
Esthetisch: een inrichting die is ontworpen vanuit 
eigen kwaliteit, beleefbaarheid, en balans met de 
grotere landschappelijke structuur.

Economisch vitaal betekent een sterk en 
zelfverzekerd landschap, met een heldere kop-
peling aan stedelijke functies, windenenergie of 
hoogspanningsinfrastructuur.

Ecologisch waardevol betekent inzet op biodiver-
siteit en aansluiting bij het Natuurnetwerk, zoals 
hierboven beschreven.

Esthetisch verantwoord betekent zorgvuldig om-
gaan met het bestaande landschap, in de zin dat 
essentiële structuren en karakteristieken geaccen-
tueerd worden, ieder op hun geëigende schaal-
niveau. 

De plaatsing van de panelen zelf is technisch 
efficient, maar reageert met name ook op het 
zicht vanuit recreatieve routes met een lage lig-
ging en lage snelheid. De vormgeving van grote 
panelenvelden met beheerpaden, open zones en 
toegevoegde beplantingsstructuren reageert met 
name op het zicht vanuit de hooggelegen infra-
structuur, en speelt in op het schaalniveau van de 
bestaande landschapsstructuur. 

Bij Zonnepark Hillenpolder wordt de landschap-
pelijke structuur vooral bepaald door de waaier van 

Themakaart Ruimtelijke kwaliteit Zonnepark Hillenpolder
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Hoogteverloop van het fietspad langs het Kromgat

Fietspad langs het Kromgat

Fietsroute Geertruidenberg - Oosterhout - Breda

kreken. Deze accentueren we vanaf de hooggel-
egen A59 door middel van een aantal zichtlijnen en 
groenelementen.

Op een lager schaalniveau accentueren de beheer-
paden en poldersloten de langerekte kavelstructuur 
in de polders, met name vanaf de westelijke Staten-
damweg. Hier verzacht een struweelhaag het zicht 
op panelen en veiligheidshek, maar de weg ligt zo 
hoog dat het zonnepark duidelijk zichtbaar zal zijn, 
wat past bij een belangrijk en vitaal element in het 
landelijk gebied.

Oostrand met fietspad

De oostrand behoeft een meer gedetailleerde 
aanpak. Hier loopt een belangrijk recreatief fietspad 
tussen Geertruidenberg en Oostrhout, langs het 
Kromgat, onderdeel van een uitgebreid paden-
netwerk. Op het AHN reliëfbeeld hiernaast is de 
exacte hoogteligging van het fietspad aangegeven. 
Deze ligt soms op de waterkering (oranjerood), 
soms erbuiten (oranje), maar soms ook erbinnen 
(blauw), feitelijk in de polder, met relatief steile over-
gangen daar naartoe (paars).

Vanaf de hogere posities op de waterkering 
is een transparante groenzone voldoende, maar 
waar het pad laag in de polder ligt is enige afstand 
en een natuurrijke groene inrichting essentieel. 
Waar het pad buitendijks langs het water loopt is 
het park gevoelsmatig ver weg en is afscherming 
niet noodzakelijk. Sterker nog, het park mag vanaf 
hier gezien worden, schone energie als essentieel 
deel van onze duurzame samenleving. In de visu-
alisaties in paragraaf 7 is de toekomstige situatie 
op de verschillende locaties in beeld gebracht.
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7  -  M O G E L I J K E  I N PA S S I N G 

W I N D PA R K - A 5 9

Binnen het Energiepark A59 wordt ook wind-     
energie ontwikkeld, door Eneco. Twee windtur-
bines zijn gepland in het plangebied van het 
zonnepark. 

Het windpark zal separaat in procedure worden 
gebracht en moet zowel apart als gecombineerd 
gerealiseerd kunnen worden. Om de ontwikkeling 
van zon en wind succesvol te laten verlopen bin-
nen het Energiepark A59, heeft gedegen weder-
zijdse afstemming plaatsgevonden tussen beide 
ontwikkelaars (Shell en Eneco). 

Dit hoofdstuk gaat in op hoe een gecombineerde 
inpassing eruit ziet, wat de ruimtelijke effecten zijn 
en wat de impact is op de nabije natuurkwaliteit.
 

EnergieparkA59

De ruimtelijke inpassing van het Energiepark A59 
als geheel volgt ook de drie E’s. 

Economisch vitaal; De positionering van de 
windturbines is in hoofdzaak functioneel bepaald, 
op basis van de in kaart gebrachte belemmeringen, 
met daarnaast een minimale onderlinge afstand die 
de windturbines dienen te hebben om windafvang 
en daarmee productieverlies te voorkomen. 

De opstelling van de windturbines zal dus niet 
veranderen bij combinatie met het zonnepark. 
Het zonnepark is zo ontworpen dat rekening kan 
worden gehouden met de geplande windturbines, 
kraanopstelplaatsen en aanvoerwegen binnen de 
plangrenzen (zie ook de onderstaande plankaart). 

Plankaart van de mogelijke combinatie van het Zonnepark en de Windturbines. 
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Aanzicht vanaf het fietspad langs het Kromgat ,vergelijk pag 23

De positionering van de windturbines past in de 
structuur van het landschap en het zonnepark. 
Aangezien voor de bereikbaarheid van het 
windpark een aftakking op de Statendamweg is 
beoogd, is de positionering van de wegen voor 
het windpark gekozen in afstemming met het 
ontwerp van het zonnepark A59.
 
Ecologisch waardevol; Indien beide projecten 
tot realisatie komen, zal het windpark binnen het 
zonnepark vallen, en als een geheel worden om-
heind. De verschillende groenzones zullen worden 
ontwikkeld, zoals ook gepland in het plan voor het 
zonnepark. Het windpark zal hieraan een financiële 
bijdrage leveren. Er wordt geen cumulatieve im-
pact op de bestaande natuurwaarden verwacht.

Zie verder de ecologische effectbeoordeling voor 
Eneco door Bureau Waardenburg.
 

Esthetisch verantwoord; De schaalniveaus van 
de twee duurzame initiatieven zijn verschillend van 
karakter. Dit uit zich voornamelijk in zichtbaarheid 
en beleving. Essentiële structuren en karakteris-
tieken van het landschap worden geaccen tueerd, 
ieder op hun geëigende schaalniveau.

Zie verder de ruimtelijke effectbeoordeling voor 
Eneco door bureau Pondera Consult

Mogelijk beeld gecombineerd Energiepark A59
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8  -  P R O F I E L E N  E N 

     V I S U A L I S A T I E S

Visualisaties

Naast de toelichtende kaartjes is het 
plan in beeld gebracht via een aantal 
vogelvluchten, ooghoogtevisualisaties en 
doorsneden. 

Deze worden op deze en de volgende 
pagina’s weergegeven, steeds vergezeld 
met een plaatsaanduiding in de plankaart.

Vogelvlucht vanaf de zuidoostzijde

Zonnepark eventueel als onderdeel integraal Energiepark A59
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Doorsnede AA’ , Noordzijde vanaf A59

Doorsnede FF’ , Zuidelijke rand
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Zichtpunt V, Westzijde vanaf de Statendamweg

Doorsnede GG’ , Westzijde met Statendamweg
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Doorsnede BB’ , Noordoostzijde waar fietspad hoog ligt

Zichtpunt I, Noordoostzijde waar fietspad hoog ligt
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Zichtpunt II, Oostzijde laag

Doorsnede CC’, Oostzijde waar fietspad laag
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Doorsnede CC’, Oostzijde waar fietspad laag
Doorsnede DD’, Oostzijde met fietspad achter dijkje

Zichtpunt III, Oostzijde vanachter dijkje
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Doorsnede EE’, Centraal profiel Hillenweg

Vogelvlucht vanaf de verre zuidzijde met overzicht over de totale Oranjepolder
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Doorsnede EE’, Centraal profiel Hillenweg


