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1. INLEIDING

 
Aanleiding en Doel
Tussen Hooge en Lage Zwaluwe willen de grondeigenaren op verschillende percelen van 
in totaal 30 hectare groot, een zon- en natuurpark realiseren met een maatschappelijke 
meerwaarde. De zonnepanelen maken het mogelijk dat bestaande natuur (deels Natuur 
Netwerk Nederland) via een aantal ha nieuwe natuur wordt verbonden en dat extra 
recreatiemogelijkheden ontstaan. 
NAGA SOLAR treedt op als formeel initiatiefnemer om het gehele park professioneel te 
ontwikkelen en realiseren

Het plangebied voor dit zonnepark ligt in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. 
Om een zonnepark binnen deze percelen te kunnen realiseren is een afwijkingsprocedure 
van het bestemmingsplan noodzakelijk. Vanwege deze procedure en om tot een goede 
landschappelijke inpassing te komen, is door B4o Landschapsarchitectiuur + Stedenbouw 
+ Recreatieontwikkeling voorliggend landschapelijk inrichtingsplan opgesteld. In dit plan 
is een natuurcompensatie van minimaal 10% opgenomen die uitgevoerd wordt binnen de 
landschappelijke inpassing.
 
Leeswijzer
Na de inleiding in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van het plangebied. In 
hoofdstuk 3 volgt het landschappelijk schetsontwerp met daarbij een toelichting en princi-
pedoorsneden. Tot slot volgt in hoofdstuk 4 het beplantings- en beheerplan. 
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2. PLANGEBIED
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• Kadastrale aanduiding: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 2849
Grootte = 85.400 m2

Kadastrale begrenzingen

Totaal oppervlak
Totaal opp. incl. best. natuurgebied:   39,8396 hect. 
Totaal opp. zonnepark excl. best.natuurgebied:  30 hect. 
Hiervan ruim 10% oppervlak t.b.v. landschappelijke inpassing. 

N

I3439 
4,525 ha.

Domeinenput 

I3375 
14.915 ha. I2850 2.02 ha.

Percelen plangebied

• Kadastrale aanduiding: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 2850
Grootte = 20.200 m2
Kadastrale aanduiding: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 3375
Grootte = 149.150 m2
Kadastrale aanduiding: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 3439
Grootte = 45.250 m2

Kadastrale aanduiding: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 4033
Grootte = 92.616 m2
Kadastrale aanduiding: HOOGE EN LAGE ZWALUWE I 3376
Grootte = 5780 m2

•

•

•

I2849 
8,540 ha.

Ligging plangebied (rood kader) binnen topografische kaart.

Ligging fasering plangebied (rood kader) binnen luchtfoto.

I4033 
9.2616 ha.

I3376
0,5780 ha.

•

Bestaand natuurgebied integraal verbonden

BESTAANDE SITUATIE
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CONTEXT 
Tussen Hooge en Lage Zwaluwe willen de grondeigenaren een 
Zon- en Natuurpark realiseren met een maatschappelijke meer-
waarde. De zonnepanelen maken het mogelijk dat bestaande 
natuur (deels Natuur Netwerk Nederland) via een aantal ha 
nieuwe natuur wordt verbonden en dat extra recreatie moge- 
lijkheden ontstaan. NAGA SOLAR treedt op als formeel initiatief-
nemer om het gehele park professioneel te ontwikkelen en reali- 
seren. De positie is aan weerszijden van de Vierendeelseweg ten 
zuiden van de Domeinenput. De huidige bestemming is agra- 
rische grond die vanwege de slechte kwaliteit van de grond (een  
relatief dun kleipakket op veen) en de lage (drassige) ligging 
geschikt is voor een andere invulling van gebruik. Een zonnepark 
kan een goede invulling zijn om de opbrengst van deze gronden 
te verhogen.

Als gevolg van schaduwwerking van de aangrenzende bomen 
wordt aan de zijde van de Zwaluwse haven en aan de overige 
zijden waar bos is te vinden een ruime afstand tot de panelen 
aangehouden. Rondom alle randen is een vrije onderhoudstrook 
van 5 meter bij de houtsingel en bij watergangen en 3 meter bij 
de haag, te vinden. In het kader van de beveiliging wordt het 
gehele panelenveld afgesloten door een transparant hek-werk 
aan de buitenrand. Langs de Vierendeelseweg is er zicht op het 
zonnepark. Hierbij komt langs de onderhoudstrook een haag tot 
1 meter waardoor het zicht op het onderstel van de panelen 
wordt verminderd.  Langs de randen aan de zuid- en oost-
kant komen er robuuste houtsingels, bestaande uit streekeigen 
heestersoorten. Naast de ontwikkeling van nieuwe natuur aan de 
zuidzijde van de Domeinenput in de vorm van kruidenrijk gras 
en in de noord-oostzijde in de vorm van laag opgaand struweel, 
komt er ook een openbare pluktuin aan de zuid-westzijde. Ook 
de oostkant komt er daarnaast ook langs de rand ook een haag 
van 2m. hoog. 

TRAFOSTATION 
Binnen het park komen er vijf inkoopstations, dat zijn kleine 
gebouwtjes (ca. 2,7x3,3m. en 2,5m. hoog) met daarin de 
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Voor deze ‘units’ wordt 
uitgegaan van een uitstraling die passend is bij de omgeving. 
Qua materialisering kan worden gekozen voor hout en of met 
begroeiing van (klim)beplanting. De gebouwtjes moeten aan de 
openbare weg liggen en eenvoudig en snel bereikbaar zijn voor 
de netbeheerder.  

ONDERGROND
Het maaiveld waarop de panelen staan krijgt een groene inrich- 
ting in de vorm van een kruiden- en bloemenrijk grasland. Op 
het terrein gaan schapen door middel van natuurlijk begrazings-
beheer het gras onderhouden. Hierdoor blijft ook de landbouw- 
kundige functie behouden. 

EDUCATIE 
Binnen het zonnepark wordt er bij de pluktuin en de bezoekers-
lodge informatie verstrekt over de duurzame energieopwekking 
van het zonnepark. Informatie voorziening kan ingaan over 
bijvoorbeeld de hoeveelheid opgewekte stroom. Dit vergroot de 
betrokkenheid bij het zonnepark en kan bovendien ook infor-
matie geven over de ambities van de Gemeente Drimmelen op 
het gebied van duurzame energie.

VERVOLG
Dit schetsontwerp kan dienen voor overleg met belangheb-
benden. Het vormt een basis voor verdere uitwerking van het 
zonnepark. Bij het ontwerp van de installaties wordt rekening 
gehouden met de eventueel aanwezige kabels en leidingen en 
worden afspraken gemaakt met de huidige beheerder.

BEGRENZING
De begrenzing van het panelenveld komt voort uit een aantal 
randvoorwaarden. Ten eerste is rekening gehouden met de 
bestaande kavelgrenzen en aanwezige sloten. Daarnaast liggen 
rondom de locatie bestaande bebossing en boomsingels. Ook is 
rekening gehouden met het zicht van aanwezige bebouwing op 
de locatie. Met deze kaders wordt rekening gehouden

LANDSCHAPPELIJKE KWALITEITSVERBETERING 
Uitgangspunt is dat het bestaande landschap niet alleen wordt 
gerespecteerd, maar dat er een kwaliteitsverbetering optreedt 
door integratie van bestaande natuur met nieuwe natuur. Dat 
betekent dat er rekening wordt gehouden met omliggende be-
bossing en singels en dat bestaande sloten behouden blijven. De 
panelen worden vanaf de Vierendeelseweg niet volledig aan het 
zicht onttrokken, er mag gezien worden dat de gemeente Drim-
melen zich inzet voor duurzame energie.

PANELEN 
De panelen worden in een Zuid opstelling georiënteerd, met 
een hellingshoek van de panelen van 10 graden. Ze staan met 
twee panelen boven elkaar in rechte rijen met de achterkanten 
geclusterd tegen elkaar, hierdoor ontstaat er een opstelling met 
een optimale hoek voor panelen in het maaiveld. 
De ruimte tussen de panelen is 1,8 meter. In het terrein is een 
onderhoudspad van 7,5 meter vrijgehouden welke centraal door 
het zonnepark loopt. Er wordt gebruik gemaakt van decen-
trale omvormers welke gekoppeld worden in meerdere kleine 
sub-transformatoren.

Plangebied binnen uitsnede Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Drimmelen 2014, 
bron ruimtelijkeplannen.nl

Voorbeeld van decentrale omvormer en sub transformator, bron NAGA SOLAR

3.  SCHETSONTWERP LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
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Houtsingel (5 m. breed, ca. 3 m. hoog) 
met streekeigen heestersoorten
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Kruiden- en bloeiende bloemrijke 
gras; met natuurlijke vegetatie en 
bijenhotels/kasten
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Zonnepanelen Zuid opstelling
met ruimte tussen de panelen
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Inkoopstation met aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk. 
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weg een informatiebord over het park
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TOELICHTINGPRINCIPE DOORSNEDEN

Doorsnede A-’A - Nieuwe situatie

A ‘A

B ‘B

Doorsnede B-’B - Nieuwe situatie

Doorsnede C-’C - Nieuwe situatie

C ‘C
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SFEERIMPRESSIE
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SFEERIMPRESSIE

Ruimtelijke beelden
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SFEERIMPRESSIE

Ruimtelijke beelden
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SFEERIMPRESSIE

Ruimtelijke beelden
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TOELICHTING
Materialen en inrichtingsonderdelen

Kleinschalige bezoekerslodge met  
informatie over duurzame energie

Openbaar toegankelijk wandelpad (halfverhard)

Insectenhotel binnen kruidenrijk gras

Pluktuin met informatiebord over het zon- en  
natuurpark en picknickbank (zie ook pag. 16).



Zon- en natuurpark Midden Zwaluwe 14 B4o

Materialen en inrichtingsonderdelen

Hekwerk van schapengaas aan binnenzijde van houtsingels en 
haag

Pluktuin met informatiebord 
over het zon- en natuurpark en 
picknickbank (zie ook pag. 16).

TOELICHTING

Toegangspoort kleur gepoedercoat staal antraciet
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4. BEPLANTINGS- EN BEHEERPLAN
Nieuw aan te planten onderdelen

Struweel (0,5-2 meter hoog)

Kruiden- en faunarijk grasland

Houtsingel (3 meter hoog)

Meidoornhaag (1 meter hoog)

Rand met kruiden- en faunarijk gras

Meidoornhaag (2 meter hoog)

Pluktuin

Houtsingel (3 meter hoog)

Rand met kruiden- en faunarijk gras
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TOELICHTING PLUKTUIN

Gezond en verantwoord eten en lokale voedsel productiesystemen winnen snel aan 
belang. Aan de rand van het zon- en natuurpark komt langs de Vierendeelseweg een 
openbaar toegankelijke pluktuin. Hier worden gewassen geplant, die beperkt, dan 
wel geen teeltverzorging nodig hebben, maar wel voedsel opleveren.  
Denk hierbij aan kruiden en struiken zoals blauwe bessen, bosbessen, bramen, noot-
achtigen en fruitbomen zoals appel, pruim en peer. Lokale deskundigen op dit gebied, 
zoals de initiatiefnemers van de projecten in Hooge Zwaluwe, worden bij de verdere 
inrichting van de pluktuin betrokken voor het bepalen van de mogelijkheden, de 
juiste beplanting en het beheren en organiseren van de voedselproductie. Binnen de 
pluktuin komt een informatiebord over het zon- en natuurpark en een picknickbank.

De visualisaties op deze pagina geven een sfeerimpressie van het toekomstbeeld
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BEPLANTINGS- EN BEHEERPLAN

Richtlijnen aanleg
De houtsingel bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse
struiken. Er wordt uitgegaan van de aanplant van nieuwe beplanting 
binnen een wildverband waarbij per vijf stuks van dezelfde soort per 
twee vierkante meter aanplant is. Door deze menging ontstaat er een 
compacte en dichte houtsingel. 

Hiermee ontstaat er een rustiger beeld binnen de beplanting en wordt 
de kans kleiner dat enkele soorten de overhand krijgen wat afbreuk zou 
doen aan het gevarieerde aanzicht van de houtsingel.
Er dient te worden uitgegaan van het toepassen van beplanting uit de 
volgende soorten: 

Struiken:  
Lijsterbes, hazelaar, hulst, eenstijlige meidoorn, sleedoorn, vuilboom, 
bergvlier, boswilg, gelderse roos, wegedoorn, kardinaalsmust, kornoelje 
en hondsroos.

Richtlijnen aanleg
Heggen zijn al eeuwen te vinden in het Nederlandse cultuurlandschap. 
Waar in natte delen van Nederland sloten als eigendoms- of perceel- 
scheiding dienden, werden in drogere delen veelal heggen gebruikt. 
De doornige meidoorn kon daarnaast ook nog een veekerende functie 
hebben. Door het regelmatig knippen kan de haag een strak en recht 
uiterlijk krijgen. De haag is ook van belang als leefgebied en migra- 
tieroute en bieden daarnaast schuilmogelijkheden voor de fauna in het 
cultuurlandschap. 

Voor de realisatie moet op de plek van de haag een langgerekt gat 
worden gegraven. Uitgaande van de aanleg van een 2 meter brede 
meidoornhaag in het plangebied aan de oostrand en 1,5 meter brede 
haag langs de beiden kanten van de Vierendeelseweg in een minimale 
maat 80/100cm (3-jarige haagplanten), is het advies te planten in vier 
(zigzag) rijen naast elkaar. 
Per rij uitgaande van 4 planten per meter, komt dat neer op 16 planten 
per meter over de breedte van de haag. 
Na het planten van de meidoorn dient men de grond goed aan te 
drukken. Vervolgens de grond inspoelen met water en de grond goed 
aandrukken. Daarna de grond vlak maken en organische korrelmeststof 
strooien.

Meidoornhaag

Houtsingel
Algemene richtlijnen voor beheer
- Het eerste jaar de houtsingel vrij maaien van ruigtekruiden zodat  
struiken genoeg groeiruimte hebben. Wanneer grote gaten ontstaan 
door uitval, deze opvullen met de hierboven beschreven struiksoorten 
(inboet).
- De houtsingel wordt periodiek gedund en overhangende takken
kunnen het gehele jaar worden gesnoeid. Hierbij wel rekening ge-
houden dat er een dichte vegetatie behouden blijft waarmee er een 
afscherming is van het zicht op het zonnepark.
- Snoeihout mag op stapels of rillen in de houtsingel verwerkt worden
voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt. 
- Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving 
van de houtsingel. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers 
niet verwerkt worden in de houtsingel. 
- Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding 
van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse 
eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling en 
meststoffen in de houtsingel gebruikt worden. 
- De houtsingel mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.
Indien de houtsingel is uitgerasterd moet het raster op een zodanige
afstand staan dat vraat aan stammen wordt voorkomen;
- Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
- Dunningswerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 
1 oktober en 15 maart.

Algemene richtlijnen voor beheer
- Bij een volgroeide haag (tot 2 meter hoog in het plangebied aan de 
oostrand en tot 1 meter hoog langs de Vierendeelseweg), 1 maal per 
jaar nieuwe twijgen wegknippen zodat de oude vorm van het jaar  
ervoor weer terugkomt.
- Snoeiwerkzaamheden aan de haag half mei (als de kans op nacht-
vorst voorbij is) en voor 21 juni (de langste dag). De haag krijgt dan 
weer een nieuwe groei-impuls. Het is beter pas te snoeien in juni,  
zodat de bloesem van de meidoorns in de maand mei nog van nut is 
voor insekten.
- Het snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat de haag of de
ondergroei niet schaadt. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of 
in de directe omgeving van de haag.
- Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding
van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse
eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling in de 
haag gebruikt worden.
- De haag mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.
Indien de haag is uitgerasterd moet het raster op een zodanige
afstand staan dat vraat aan stammen wordt voorkomen.
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BEPLANTINGS- EN BEHEERPLAN

Richtlijnen aanleg
Het streefbeeld gaat bestaan uit kruiden- en bloemrijke graslanden. 
Een structuurrijke vegetatie met verschillende kruiden en bloemen 
wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door een variatie in struc- 
tuur (ruigte, hogere en lagere vegetatie) en een kruidenrijke grasland-
begroeiing, die rijk is aan kleine fauna. Het beheertype kruiden- en 
faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems en heeft door-
gaans een (matig) voedselrijk karakter. Het graslandtype is o.a. van 
belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren. 
Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor 
diverse vegetatietypen. Gericht maaibeheer zorgt op den duur voor het 
ontstaan van het gewenste eindbeeld.

Voor de realisatie van het gewenste eindbeeld dient er een aantal 
maatregelen genomen te worden die hieronder kort uiteen zijn gezet. 
Het verwijderden van de bestaande grasstrook kan door doodspuiten 
van de grasmat. Zodra de grond voldoende droog is, wordt de zode 
gefreest. Kort hierna het perceel cultivatoren om wat meer lucht in de 
grond te krijgen. Door er met een rotoreg overheen te gaan, wordt de 
grond weer fijn en vlak gemaakt. Hiermee komt er een “vals” zaaibed, 
een zaaibed waar onkruiden kunnen kiemen en opkomen. Medio mei 
het perceel inzaaien en rotoren, hiermee wordt het gekiemde onkruid 
opgeruimd en kan er schoon worden gestart met het inzaaien van een 
nader te bepalen inheems bloemenmengsel. 

Richtlijnen aanleg
Tot dit beheertype behoren over grote oppervlakte voorkomende 
ruigtevelden met dominantie of in mozaiek voorkomende ruigteve- 
getaties, die meestal ontstaan zijn na grootschalige ingrepen, zoals 
na drooglegging of plotselinge sterke extensievering na een intensief 
grasland- of akkerbeheer. De successie naar bos kan in deze ruigten 
lang achterwege blijven. Vaak is er plaatselijk vlier of wilg aanwezig als 
verspreide struiken of struweel. Deze kunnen echter weer afsterven en 
weer in ruigte overgaan. Deels kunnen ook meer grazige plekken voor-
komen, zeker bij begrazing. In de droge ruigte kan ook riet domineren.

Ruigtevelden kunnen rijk zijn aan insecten en bij een begrazingsbeheer 
soms ook ruimte bieden aan veel kruiden. Het beheertype ruigteveld is 
met name van belang voor een aantal vogelsoorten zoals blauwborst, 
sprinkhaanzanger en soms velduil.

Het beheertype ruigteveld omvat grootschalige droge ruigten met 
plaatselijk struweel. Kleinschalig voorkomende ruigte in afwisseling met 
andere beheertypen, zoals Moeras, bostypen en graslandtypen worden 
als onderdeel van deze beheertypen gerekend.

Ruigteveld

Kruiden- en faunarijk grasland
Door niet te vroeg te zaaien wordt door de warme grond een te snelle 
ontkieming voorkomen en valt de nieuwe vegetatie niet te prooi aan 
emelten en ritnaalden. Na het zaaien het zaad aandrukken door te rol-
len.

Algemene richtlijnen voor beheer
- Het verschralen door maaien en afvoeren van maaisel is een lang-
zame manier van verschralen die pas na enkele jaren vrucht zal  
afwerpen. In de beheerfase is het van belang om geen bemesting toe 
te passen. Kunstmatige bemesting met drijfmest en/of kunstmest dient 
hierbij ook niet plaats te vinden. 
- Schapen worden ingezet voor een natuurlijk begrazingsbeheer van 
het kruiden- en faunarijk grasland. 
- Wanneer gekozen wordt voor maaibeheer, is het wenselijk pas te 
maaien na 1 juli (na het broedseizoen). De meeste graslandsoorten 
hebben dan gebloeid en hebben hun zaden verspreid. Het maaisel 
wordt afgevoerd. 

Algemene richtlijnen voor beheer
- Het ruigteveld wordt periodiek gedund om beplanting niet hoger te 
laten groeien dan 2 meter hoog. Hierbij wel rekening gehouden dat er 
een dichte vegetatie behouden blijft waarmee er een afscherming is 
van het zicht op het zonnepark.
- Snoeihout mag op stapels of rillen in het ruigteveld verwerkt worden
voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt. 
- Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving 
van het ruigteveld. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers 
niet verwerkt worden in de houtsingel. 
- Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding 
van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse 
eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en 
meststoffen in het ruigteveld gebruikt worden. 
- Het ruigteveld mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.
- Dunningswerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 
1 oktober en 15 maart.
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Landschapsarchitectuur 
Stedenbouw 
Recreatieontwikkeling 

Dit rapport bevat een landschappelijk inrichtingsplan voor  
Zon- en Natuurpark Midden-Zwaluwe en is vervaardigd door: 

Colofon

Herculesplein 207 B - unit 7
3584 AA Utrecht 
E: info@b4o.nl 
I: www.b4o.nl 
 

Opdrachtgever:

Zon- en Natuurpark Midden Zwaluwe B.V.
Marathonweg 1
6225 XV Maastricht

Contactpersoon: ir. Rico Berix / NaGa Solar Holding BV
    Project manager

    

 
Datum: 24 december 2018

   COLOFON

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-
baar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
op welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van  
B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling.


