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OMGEVINGSVERGUNNING    nr. 19z0002868 
 
 
Aanvraag 
Op 23 augustus 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van  Sunvest Ontwikkeling B.V., Maarssenbroeksedijk 37,  
3542 DM UTRECHT voor de volgende activiteit(en): 
 
het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijhorende en recreatieve 
bouwwerken (25 jaar) 
 
op het perceel Groenewoudseweg 99 te Zeewolde. 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde besluiten, gelet op 
artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 
gevraagde vergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend 
onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken 
van de vergunning.  
Door de gemeenteraad is op 28 mei een definitief besluit genomen over de 
‘Verklaring van geen bedenkingen’. Zie bijlage 8. 
 
Procedure 
De besluitvorming is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 
3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is 
getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht en bevat voldoende informatie om de aanvraag te kunnen 
beoordelen. De aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften 
of kan daaraan voldoen door de voorwaarden uit bijlagen 2.3 en 3.3 op te 
volgen en daarom wordt de omgevingsvergunning verleend. In de bijlagen 
die deel uitmaken van dit besluit, is vermeld wat is overwogen over de 
verschillende activiteiten, welke voorschriften van toepassing zijn en welke 
bescheiden deel uitmaken van de vergunning.  
 
Ontwerp 
Ter inzage en zienswijzen  
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 12 februari 2020 ter inzage gelegen.  
Vanaf deze datum kon een ieder, gedurende 6 weken - tot en met 24 maart 
2020 – gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijzen tegen de 
ontwerpvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van 
Zeewolde. De bekendmaking van de ter inzage legging heeft plaatsgevonden 
in de Zeewolde Actueel en op de website van de gemeente. 
 
Er is 1 zienswijze binnen gekomen. Het definitieve besluit wijkt af van het 
ontwerp. 
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Beroep 
De stukken liggen vanaf 10 juni 2020 ter inzage bij de Publiekscentrum 
Gemeente Zeewolde van het gemeentehuis tijdens openingstijden. 
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden 
Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA  UTRECHT:  
- wanneer u belanghebbende bent, en; 
- tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit 

of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;  
- het definitieve besluit afwijkt van het ontwerpbesluit. 
 
De termijn waarbinnen beroep moet zijn ingesteld bedraagt 6 weken. Deze 
termijn vangt aan op 11 juni 2020. 
 
Tevens kan bij de rechtbank Midden Nederland voornoemd een verzoek 
worden ingediend om een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek 
dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd. 
 
Zie voor verdere informatie bijlage 6. 
 
 
Zeewolde,  9 juni 2020 
Namens burgemeester en wethouders 

 
W. van ‘t Wout 
hoofd afdeling Ruimte 
 
 
 
Afschrift aan: 
Green Giraffe Capital Partners BV 
t.a.v. de heer T. Dietz 
Plompetorengracht 19 
3512 CB  Utrecht 
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OVERZICHT BIJLAGEN HOREND BIJ OMGEVINGSVERGUNNING 19z0002868 
 
Bijlage 1 –  Documentenoverzicht 
 
Bijlage 2.1 –  Overwegingen met betrekking tot het bouwen 
 
Bijlage 2.2 – Verplichtingen tijdens en voorafgaand aan de bouw 
 
Bijlage 2.3 –  Voorwaarden en opmerkingen met betrekking  

tot het bouwen 
 
Bijlage 3.1 –  Overwegingen inzake het gebruiken van  

bouwwerken en/of gronden in  afwijking van het  
bestemmingsplan 

 
Bijlage 3.2 –  Ruimtelijke onderbouwing  
 
Bijlage 3.3 –  Voorwaarden en opmerkingen met betrekking tot  

het gebruiken van bouwwerken en/of gronden  
in afwijking van het bestemmingsplan 

 
Bijlage 3.4 – Nota van zienswijzen 
 
Bijlage 4  – Overwegingen met betrekking tot het uitvoeren van 

een werk 
 
Bijlage 5             – Overzicht van wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit 
 
Bijlage 6 –  Mogelijkheden zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Bijlage 7  – Verklaring van geen bedenkingen bij het 

ontwerpbesluit 
 
Bijlage 8  – Verklaring van geen bedenkingen bij het definitieve 

besluit 
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Bijlage 1 bij omgevingsvergunning 19z0002571 
 
Documentenoverzicht. 
 
Omschrijving Bladnummer Datum 

Aanvraagformulier  23-08-2019 

Doorsneden A-A t/m D-D, 
plattegrondtekening, foto’s, 
situatietekening 

D01-A0, versie V16.001  19-12-2019 

Doorsneden E-E t/m H-H, 
tekeningen trafo’s en 
klant/inkoopstation, uitsnede 
situatietekening 

D02-A0, versie V16.001 19-12-2019 

Bijlage 1 Recreatieve toestellen 
in het Zonnewoud 

 06-01-2020 
(ingekomen) 
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Bijlage 2.1 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Overwegingen met betrekking tot het bouwen. 
 
Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is het verboden om een bouwwerk te bouwen zonder 
omgevingsvergunning.  
De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten, zoals die zijn vastgelegd 
in artikel 1.2, 1.3, 1.4 en hoofdstuk 2 van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht. Daarbij is gebleken dat de aanvraag volledig is en daarmee 
voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten. 
De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden, zoals opgesomd in artikel 
2.10 van de Wabo.  
In het kader van die toets is het bouwplan voorgelegd aan de Welstands-
commissie. Deze commissie heeft op 20 december 2019 een positief advies 
uitgebracht. 
De aanvraag voldoet aan de bouwregelgeving die geldt voor een dergelijk 
bouwwerk, met uitzondering van de regels uit het bestemmingsplan, 
hiervoor is een afwijkingsprocedure gevolgd (zie voor de overwegingen 
bijlagen 3.1 en 4) en daarom kan de omgevingsvergunning worden verleend. 
 
 
Gegevens in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
 
Straatnaam huisnummer gebruiksfunctie Toe- of afname 

gebruiksoppervlak 

Groenewoudseweg 99 overige gebruiksfunctie 
(inkoop/klantstation) 

 

15 m
2
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Bijlage 2.2 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Verplichtingen tijdens en voorafgaand aan de bouw 
 
Voorafgaand en tijdens de bouw moet u bepaalde zaken bij bouw- en 
woningtoezicht melden. In de onderstaande tabel kunt u zien om welke 
zaken het gaat, wanneer u de melding moet doen en waar u rekening mee 
moet houden bij de melding. 
   

Wat? Wanneer?  Aandachtspunt(en) 

Start werk Minimaal 2 dagen voor 
uitvoering 

 

Bouwwerkzaamheden 
voltooid 

Een week voor oplevering  

 
U kunt deze meldingen doen door een e-mail te sturen naar het volgende e-
mailadres: secretariaatruimte@zeewolde.nl. Vergeet niet om in uw melding 
het zaaknummer en bouwadres te vermelden. 
 
Overzicht nog in te dienen 
De volgende gegevens dienen nog ingediend te worden: 
 
Wat? Wanneer?  Aandachtspunt(en) 
Constructiegegevens Minimaal drie weken voordat 

betreffende onderdelen 
worden uitgevoerd 

Zie voorwaarde 2 uit 
bijlage 2.3 

Installatietekeningen Voordat 
installatieonderdelen worden 
aangebracht 

Enkel na goedkeuring 
Bouw- en 
Woningtoezicht 
betrokken onderdelen in 
uitvoering nemen 

 
Stukken kunt u aanleveren via het OLO of bij de coördinerend ambtenaar 
M. Evers, per e-mail m.evers@zeewolde.nl.  

mailto:secretariaatruimte@zeewolde.nl
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Bijlage 2.3 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Voorwaarden en opmerkingen met betrekking tot het bouwen 
 
1. Het bouwwerk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 

van het Bouwbesluit. 
 
2. De constructietekeningen met de bijbehorende statische berekeningen 

dienen, voor zover dit nog niet is gebeurd, uiterlijk drie weken voor 
aanvang van de betrokken onderdelen, in tweevoud bij bouw- en 
woningtoezicht te zijn ingediend. Alvorens de betrokken onderdelen in 
uitvoering mogen worden genomen dienen de bescheiden door het 
bouw- en woningtoezicht te zijn goedgekeurd. 

 
3. Aan te voeren grond en zand moeten aantoonbaar “schoon” zijn. Af te 

voeren bodemmateriaal is een afvalstof. Bij afvoer moet duidelijkheid 
zijn over de kwaliteit ervan (Bewijsmiddelen: Bodemonderzoek, 
bodemkwaliteitskaart gemeente, partijkeuring).   
Toepassen van meer dan 50 m3 bodemmateriaal moet gemeld worden 
via https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/ 
 

4. De definitieve uitvoering (tekeningen, kleur- en materialisering) van de 
trafounits en klantstation/ inkoopstation dienen uiterlijk drie weken 
voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden bij bouw- en 
woningtoezicht te worden ingediend en te zijn goedgekeurd, alvorens 
met de uitvoering van het werk mag worden begonnen. 
 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u ook nog op de volgende punten: 
 
1. De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de 

vergunning en de daarbij behorende gewaarmerkte bescheiden, te allen 
tijde op het werk aanwezig zijn en op verzoek van het bouwtoezicht ter 
inzage worden gegeven. 

 
2. Met nadruk wordt onder uw aandacht gebracht dat de aanwijzingen van 

het bouw- en woningtoezicht, met betrekking tot de omgevings-
vergunning en de hierop betrekking hebbende bepalingen, stipt moeten 
worden opgevolgd. 
 

3. De vergunninghouder dient het college van burgemeester en 
wethouders direct schriftelijk in kennis te stellen van: 

- wijzigingen van zijn correspondentieadres; 
- verkoop van het perceel, voorafgaande aan, of gedurende de  

uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 
 
  

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/
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4. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, indien: 
- blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of  

onvolledige opgave is verleend; 
- binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning 

de bouwwerkzaamheden nog niet zijn aangevangen of na aanvang  
van de bouwwerkzaamheden, deze langer dan een  
aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen; 

- de vergunninghouder dit verzoekt. 
De omgevingsvergunning wordt niet ingetrokken wanneer hier geen 
aanleiding toe is. 
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Bijlage 3.1 bij omgevingsvergunning 19z0002868 

 
Overwegingen inzake het gebruiken van bouwwerken en/of gronden in 
afwijking van het bestemmingsplan 
 
Inleiding 
In deze bijlage wordt een onderbouwing gegeven voor het realiseren van een 
(tijdelijk) zonnepark met bijhorende en recreatieve bouwwerken (voor de 
duur van 25 jaar) en landschappelijke inpassing (hierna zonnepark) op het 
perceel aan de Groenewoudseweg 99 door het verlenen van een 
omgevingsvergunning waarbij op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het 
bestemmingsplan wordt afgeweken, ten einde medewerking te kunnen 
verlenen aan dit initiatief.  
 
Het gebied bevindt zich op delen van de kadastrale percelen gemeente 
Zeewolde, Sectie A, nummer 6096. De omvang van het plangebied is circa 
7,6 hectare. Het zonnepark zal 25 jaar worden geëxploiteerd.  
 
Toetsing aan geldend bestemmingsplan  
Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ van kracht 
(vastgesteld bij raadsbesluit van 29 september 2016) en de bijbehorende 
herzieningen. Het perceel heeft de enkelbestemming 'Bos - Natuur'. De 
bestemmingsregels laten op deze locatie slechts activiteiten toe ten aanzien 
van bosbeheer en houtproductie en diverse ondergeschikte functies, 
waaronder dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik  
Het gaat hier echter om grootschalige duurzame energieopwekking zonder 
bouwperceel en dit is in strijd met de bestemmingsregels. 
 
Projectomschrijving 
Er zal netto circa 4,6 hectare zonnepark worden gerealiseerd. De overige 
gronden worden gebruikt ten behoeve van de landschappelijke inpassing, 
biodiversiteit en recreatieve elementen. Het zonnepark zal maximaal 25 jaar 
worden geëxploiteerd. Het opgestelde vermogen is hierbij circa 9,5 MWp. 
Het plan kan ongeveer 3.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van 
schone en lokaal opgewekte energie voorzien. 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
Op grond van het bepaalde in artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht (Bor), moet 
een projectafwijkingsbesluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten. 
Hierin wordt onder andere de keuze van de (nieuwe) bestemming 
gemotiveerd, wordt beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de 
gevolgen voor de waterhuishouding, de natuur en de overige belangen in het 
projectgebied en met de uitkomsten van het vooroverleg als bedoeld in 
artikel 6.18 Bor. Deze ruimtelijke onderbouwing is als apart stuk opgenomen  
in bijlage 3.2. 
 
Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor 
het project. 
 
Uitvoerbaarheid  
In het kader van de uitvoerbaarheid van het project spelen verschillende 
aspecten een rol.  
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Resultaten vooroverleg 
Uit het vooroverleg ex artikel 6.18 Bor is een aantal opmerkingen van de 
provincie en het waterschap naar voren gekomen. Deze opmerkingen 
worden hieronder kort samengevat en beantwoord.  
 

1. Provincie 
Opmerking: 
Dit plan past in de provinciale structuurvisie voor Zonne-energie op land. De 
bouwstenen zijn doorlopen in het plan. Met betrekking tot realiseerbaarheid 
in relatie tot de netbeheerder is het elektriciteitsnetwerk in Zeewolde 
relatief vol en kan er geen nieuwe terugleveraansluiting gerealiseerd 
worden. Er wordt vanuit gegaan dat hier rekening mee wordt gehouden en 
dit wordt afgestemd met de netbeheerder. 
 
Reactie: 
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Er wordt rekening 
gehouden met de netaansluiting en dit wordt afgestemd met de 
netbeheerder. 
 
Opmerking: 
De provincie vraagt voor wat betreft de zuidrand van het park langs de 
Groeneveldseweg nog extra aandacht of meer toelichting/meer precisie in 
de tekening om het effect goed te kunnen beoordelen. Overige ingrepen en 
voorstellen zijn akkoord. 
 
Reactie: 
Dit is verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Opmerking:  
De provincie verzoekt om niet te refereren naar de verordening Fysieke 
leefomgeving. De verordening is namelijk gedateerd en men verzoekt om te 
refereren aan de Omgevingsverordening.  
 
Reactie: 
Dit is verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Opmerking:  
Het nader onderzoek naar de verblijfplaats van vleermuizen kan pas worden 
uitgevoerd voordat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Mogelijk 
is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor 
vleermuizen noodzakelijk. Het kappen van bomen wordt uitgevoerd door 
Staatsbosbeheer. Provincie heeft aangegeven dat er geen sprake is van 
automatische aanhaking met de Wet natuurbescherming. Indien nodig 
vraagt Staatsbosbeheer separaat een ontheffing aan. 
 
Reactie: 
Dit is verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing. In de omgevingsvergunning 
wordt als voorwaarde opgenomen dat voor aanvang van de werkzaamheden 
van het bouwrijp maken van het perceel de te kappen bomen geïnspecteerd 
moeten worden op mogelijke verblijfplaatsen. Indien deze aanwezig zijn, dan 
zal voor het kappen van de bomen een afzonderlijke Wnb-ontheffing moeten 
worden aangevraagd. 
 
 



14/32  

Opmerking: 
Ten aanzien van stikstof wordt er vanuit gegaan dat er in de gebruiksfase 
geen sprake is van een bijdrage aan de stikstofdepositie aan Natura 2000-
gebieden. Hierbij wordt geen onderbouwing gegeven. Daarnaast wordt 
aangegeven dat in de aanlegfase wel stikstofuitstoot is. Door de uitspraak 
van de Raad van State kunnen vergunningen Wet natuurbescherming en 
ruimtelijke plannen niet meer volgens de oude methode in behandeling 
worden genomen. De provincie gaat er van uit dat met ruimtelijke 
initiatieven rekening wordt gehouden met de laatste stand van zaken 
omtrent de omgang met stikstof en de omgang met de Wet 
natuurbescherming.  
 
Reactie: 
De berekening wordt uitgevoerd. Voordat de omgevingsvergunning verleend 
kan worden, moeten de resultaten duidelijk zijn. Indien het blijkt dat er 
voorwaarden uitkomen, worden die meegenomen in de vergunning. 
 
Opmerking:  
De provincie stelt dat in de ruimtelijke onderbouwing niet het juiste 
uitgangspunt wordt gehanteerd voor archeologie. Aangegeven wordt dat het 
totaal aan bodemingrepen de laagste oppervlaktevrijstelling (in dit geval van 
500 m2) overschrijdt en dat archeologisch onderzoek nodig is. 
Aangegeven moet worden wat het totaal aan verstoringsoppervlakte voor 
het gehele plangebied bedraagt. Vervolgens de aard en diepte van de 
ingrepen afzetten tegen de verwachte diepte waarop archeologische 
waarden voor kunnen komen. Vervolgens het benodigd onderzoek bepalen. 
Als de bodemingrepen beperkt kunnen worden tot de bovenste meter is 
geen nader onderzoek nodig. Gaan de ingrepen dieper dan 1 meter, dan is 
een verkennend onderzoek nodig.  
 
Reactie: 
Er wordt een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Voordat de 
omgevingsvergunning verleend kan worden moeten de resultaten duidelijk 
zijn. Indien het blijkt dat er voorwaarden uitkomen, worden die 
meegenomen in de omgevingsvergunning. 
  

2. Waterschap 
Opmerking:  
De realisatie van het zonnepark heeft beperkte gevolgen voor de 
waterhuishouding, daarmee is – in afwijking van de digitale watertoets - 
sprake van de korte procedure in het kader van de watertoets. De 
waterparagraaf is erg summier en onvoldoende. Deze dient te worden 
aangevuld met de relevante streefbeelden en uitgangspunten voor de 
beleidsthema’s Voldoende water en Schoon water. Hiervoor wordt verwezen 
naar de uitgangspuntennotitie die is ontvangen via de digitale watertoets. Er 
wordt verzocht om de wateraspecten aan te passen dan wel aan te vullen.  
 
Reactie: 
Dit is verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing. 
 
Opmerking:  
Vanwege de ligging ten opzichte van het bestaande watersysteem wordt 
verzocht de volgende standaardtekst te verwerken in het thema Voldoende 
water: 
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“Hemelwater dat op zonnepanelen terechtkomt kan grotendeels rechtstreeks 
onder de panelen infiltreren in de bodem. Bij extreme neerslag kan – na 
verloop van tijd - een verhoogd risico bestaan op oppervlakkige afvoer. De 
zonnepanelen concentreren de neerslag aan de onderzijde van de panelen 
(druiplijn). Door deze neerslagconcentratie kan de bodem dichtslaan 
waardoor geulvorming ontstaat en daarmee oppervlakkige afvoer van 
hemelwater. Een en ander is afhankelijk van de samenstelling van de bodem 
en de lokale omstandigheden (bv. verhang in het bodemoppervlak). Mocht 
deze oppervlakkige afvoer het oppervlaktewatersysteem bereiken dan is er 
sprake van afwentelen: versnelde afvoer van neerslag naar het 
watersysteem. Als deze situatie zich in de toekomst voordoet dan is de 
initiatiefnemer verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om het 
afwentelen ongedaan te maken.” 
 
Reactie: 
De voorgestelde tekst is verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing. 
 

3. Brandweer 
Opmerking: 
De brandweer voorziet op dit moment, met de kennis van nu vanuit het 
risico op het ontstaan van brand, het risico op uitbreiding van brand en de 
mogelijkheden voor repressief brandweeroptreden de volgende 3 scenario’s: 
1. Zonnepaneel in brand eventueel met uitbreiding naar andere panelen; 
2. Brand in een trafohuis / omvormer / inkoopstation; 
3. Ruigte/grasland brand. 
 
Indien er geen mogelijkheid is om de stroomtoevoer vanuit de zonnepanelen 
naar het trafohuis / omvormer / inkoopstation uit te schakelen is veilig 
repressief optreden van de brandweer niet mogelijk. Uitbreiding naar de 
omgeving kan beperkt worden door het koelen van naast gelegen systemen 
of rijen zonnepanelen afhankelijk van de tussenafstand tot het brandende 
systeem/station. Gelet op de grote inzetdieptes (>60 meter) en het 
ontbreken van bluswatervoorzieningen en goed berijdbare en bereikbare 
verbindingswegen is de beperking van een brand niet zonder meer mogelijk. 
Zonder aanvullende maatregelen moet uitgegaan worden van het 
uitbranden van een geheel zonnepaneelveld en overlast voor de omgeving 
door rookontwikkeling en schadelijke stoffen.  
 
Risico-reducerende maatregelen 
Geadviseerd wordt de volgende maatregelen te treffen om de kans op een 
incident en de gevolgen van een incident te verkleinen: 
1. De systemen en stations aan de wegzijde te plaatsen zodat ze ingeval van 
een calamiteit bereikbaar zijn voor de brandweer. 
2. De systemen en stations te voorzien van noodschakelaars om de 
stroomtoevoer vanuit het zonnepaneelveld af te schakelen. 
3. De ondergrond binnen minimaal 1,5 meter van een systeem of station vrij 
te houden van begroeiing. 
4. De behuizing van de systemen en stations brandwerend van binnen naar 
buiten uitvoeren. 
5. Tussen de perceelsgrens en het zonnepaneelveld een strook van minimaal 
3,5 meter vrij te houd van begroeiing. 
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6. In het grasland compartimentering toepassen met “vakken” van maximaal 
2500 m2, te creëren door stroken van minimaal 3,5 meter vrij te houden van 
begroeiing. 
7. Een bluswatervoorziening met een capaciteit van minimaal 60 m3/uur te 
realiseren op een locatie dat trafohuis en inkoopstation tot een maximale 
afstand van 60 m kunnen worden bestreden. 
 
Reactie: 
In de toetsing wordt geadviseerd een aantal maatregelen te treffen om de 
kans op een incident te reduceren. Een aantal van deze maatregelen zijn al 
door de initiatiefnemer meegenomen in het plan en een aantal worden nog 
doorgevoerd. Dit betreft onder meer het voorzien van noodschakelaars om 
het zonneveld spanningsloos te maken, de omgeving rondom 
transformatorstations vrij te houden van begroeiing en het brandwerend 
maken van de systemen en transformatorstations. In de voorgenomen 
ontwikkeling wordt uitgegaan van een afbrandscenario. Het overslaangevaar 
tijdens brand in een transformatorhuis of inkoopstation wordt afgevangen 
door de afstand tussen de vakken.  
Vervolgens zijn in samenspraak met Brandweer Flevoland diverse 
brandpreventieve en brandpreparatieve maatregelen afgesproken, die ook 
op de tekeningen zijn verwerkt. Ondanks deze maatregelen moet rekening 
worden gehouden met een afbrandscenario van een ‘kamer’ van 
zonnepanelen met een maximale oppervlakte van 14.938 m2.  
 
Grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid 
De kosten van de planvoorbereiding en planrealisatie maken deel uit van de 
planexploitatie en van de initiatiefnemer. De gemeente participeert niet in 
de planexploitatie. Het verhaal van kosten die de gemeente maakt zijn 
anderszins verzekerd als bedoeld in artikel 6.12, lid 2, sub a van de Wro, 
waardoor geen exploitatieplan is vereist. 
 
Planschaderisico  
Op grond van artikel 6.4a lid 1 wordt een planschadeovereenkomst gesloten. 
Dit betekent dat de initiatiefnemer zich verplicht de voor vergoeding in 
aanmerking komende schade voor zijn rekening te nemen.  
 
Voorwaarde 
Aan de verklaring van geen bedenkingen bij het ontwerpbesluit is een 
voorwaarde opgenomen dat de recreatieve bouwwerken van het zonnepark, 
zoals beschreven in het Landschappelijk inpassingsplan van 19 december 
2019, gerealiseerd zijn bij de ingebruikname en toegankelijk zijn gedurende 
de 25-jarige planperiode van het zonnepark. Zie bijlage 7. Dit is ook als 
voorwaarde opgenomen in bijlage 3.3. 
 
Op grond van een analyse van het landschap, de bestaande ecologische 
waarden en de ruimtelijke kenmerken van een zonnepark is een visie 
geformuleerd over de gewenste landschappelijke inpassing. Deze is 
vervolgens uitgewerkt in het landschapsplan dat als bijlage bij voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing hoort. Op pagina 11, 18 en 19 van Bijlage 2 van de 
ruimtelijke onderbouwing is de inrichting inclusief landschappelijke inpassing 
weergeven. 
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Aan de vergunning is in bijlage 3.3. een voorwaarde opgenomen dat deze 
landschappelijke inpassing op de wijze zoals vermeld in dit landschapsplan 
en beplantingsplan moet worden uitgevoerd, in stand gehouden en beheerd.  
 
Tevens is in bijlage 3.3. een voorwaarde opgenomen waarin de tijdelijke 
instandhoudingstermijn van 25 jaar gewaarborgd is.  
 
Het zonnepark mag pas in gebruik worden genomen als de inrichting 
conform het landschapsplan is aangebracht. Zie de voorwaarde in bijlage 3.3. 
 
Daarnaast is in de vergunning in bijlage 3.3. een voorwaarde opgenomen dat 
voor aanvang van de werkzaamheden van het bouwrijp maken van het 
perceel de te kappen bomen geïnspecteerd moeten worden op mogelijke 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Indien deze aanwezig zijn, dan zal voor het 
kappen van de bomen een afzonderlijke Wet natuurbescherming-ontheffing 
moeten worden aangevraagd.  
 
Ook is in de vergunning in bijlage 3.3 een voorwaarde opgenomen dat indien 
ter hoogte van boring 13 uit het archeologisch vooronderzoek (een 
inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)) de 
bodemverstoringen dieper zijn dan 1,20 m-mv, er dan een karterend 
onderzoek nodig is, eventueel gevolgd door een waarderend onderzoek als 
daar vanuit de kartering aanleiding toe is. 
 
Conclusie 
Uit de onderbouwing is gebleken dat de ontwikkeling aansluit op de 
plaatselijke situatie en in overeenstemming is met de uitgangspunten van 
het beleid. Het plan bevat een goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld 
in artikel 5.20 Bor.  
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Bijlage 3.2 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
 
Verwezen naar de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing van Eelerwoude 
d.d. 9 maart 2020.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Klimaatambities Nederlandse overheid 

Recent is het klimaatakkoord vastgesteld. Het kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een centraal doel: 

het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit 

in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Naast de steeds belangrijker wordende 

duurzaamheidsopgaven spelen er in Nederland diverse uitdagingen zoals het (gebrek aan) ruimte vraagstuk en 

het spanningsveld tussen landbouw en natuur. Een integrale gebiedsontwikkeling waar al deze facetten een 

plaats krijgen is dan ook wenselijk.  

 

De provincie Flevoland heeft de ambitie om in 2030 bekend te staan als een provincie die draait op duurzame 

energie. Flevoland wil zo min mogelijk energie gebruiken en wekt de benodigde energie zelf of met behulp van 

de omgeving op. De provincie Flevoland wil ruimte scheppen voor het opwekken van duurzame energie. Dit gaat 

zij op zodanige wijze doen dat lusten (economisch profijt) en lasten (ruimtelijke impact) op een evenwichtige 

wijze worden gedeeld door de Flevolanders. Samen met partners wil Flevoland de strategische opgave van 

duurzame energie aanpakken.  

 

In het verlengde van deze ambities is de Flevolandse Energieagenda opgesteld. Binnen deze energieagenda zijn 

er verschillende uitvoeringssporen, zo ook het uitvoeringsspoor ‘Ruimte voor energie’. De ambitie hier is het 

beschikbaar maken van een substantiële hoeveelheid ruimte voor grootschalige opwek van zonne-energie.  

 

Voor de realisatie heeft de provincie Flevoland het omgevingsprogramma, welke is vastgesteld op 27 februari 

2019. Met deze structuurvisie wil de provincie Flevoland komende jaren ruimte bieden voor 500 hectare aan 

grondgebonden zonnevelden in het buitengebied. In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan.  

 

De gemeente Zeewolde is al energieneutraal. Zeewolde produceert meer duurzame energie dan dat het 

energiegebruik is. De gemeente wil niet stil blijven zitten, maar wil doorgaan  met duurzame energieproductie. 

In 2017 heeft de gemeente de Energievisie Zeewolde opgesteld. In dit document wordt beschreven hoe zij door 

wil gaan met de duurzame energie opwekking. Zeewolde is sterk afhankelijk van windenergie. Als het niet waait, 

importeert de gemeente energie. Deze import kan worden beperkt door het aanwezige zonpotentieel beter te 

benutten. Dit betreft zowel zon op dak als grondgebonden zon.  

 

Een ervaren partner  

Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonnevelden. Sunvest onderscheidt zich door het realiseren 

van natuurlijke zonnevelden. Op dit moment heeft Sunvest een groot aantal grootschalige zonne-energie 

projecten in ontwikkeling. Het bedrijf kenmerkt zich door veel aandacht en zorgvuldigheid te besteden aan een 

landschappelijke inpassing en flora en fauna.  

 

Sunvest heeft de tender van Staatsbosbeheer gewonnen voor de realisatie van een zonneveld in Zeewolde. Beide 

partijen hebben het voornemen om een Zonnewoud te realiseren op de grond van Staatsbosbeheer in Zeewolde. 

Het initiatief is om een recreatief zonneveld te realiseren van ongeveer 7,6 hectare. De locatie ligt in het 

Horsterwold, dicht tegen de dorpsrand. Het is een zone in het bos waar een brede verscheidenheid aan 

recreatieve voorzieningen een plek heeft. Sunvest wil om die reden een nieuw soort bos ontwikkelen, een 

zogenaamd ‘Zonnewoud’. Dit Zonnewoud wordt open gesteld voor het publiek om zo in te kunnen zetten op de 

recreatieve functie.  
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Bouw van het Zonnewoud past niet binnen de huidige regels 

Voor de realisatie van het Zonnewoud wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, in afwijking van het 

bestemmingsplan (op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wabo). Deze voorliggende ruimtelijke 

onderbouwing is onderdeel van de vergunningsaanvraag. Hierin komen alle relevante aspecten vanuit de 

ruimtelijke ordening voor dit Zonnewoud aan de orde. Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de 

ontwikkeling van het zonneveld in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

1.2 Ligging en begrenzing van het plangbied 
 

Het plangebied ligt ten westen van Zeewolde, tussen de Spiekweg en de Gooiseweg. Het plangebied wordt 

ontsloten via Groenewoudseweg. Afbeelding 1 laat de ligging zien van het plangebied. Het plangebied ligt in het 

Horsterwold. De grasgronden zijn momenteel eigendom van Staatsbosbeheer en hebben een hoofdfunctie 

natuur.   

 

 

1.3 Huidig planologisch regime 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’, welke is vastgesteld op 29 

september 2016 en deels onherroepelijk in werking is. Het plangebied valt tevens binnen het ‘Reparatieplan 

Buitengebied 2018’, welke is vastgesteld op 28 juni 2018. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied 2016 – 2e herziening’ in voorbereiding. De bestemmingsplannen ‘Reparatieplan Buitengebied 

2018’ en ‘Buitengebied 2016 – 2e herziening’ hebben geen invloed op het plangebied. 

 

In het plangebied geldt de enkelbestemming ‘Bos-Natuur’. Daarnaast geldt voor het gehele plangebied de 

gebiedsaanduiding ‘Wetgevingszone - Wijzigingsgebied 1. Tevens kent het noordelijke gedeelte van het 

plangebied de gebiedsaanduiding ‘Geluidzone – Industrie’. 

Afbeelding 1. Ligging plangebied 
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Het zuidelijke gedeelte van het plangebied kent de dubbelstemming ‘Waarde – archeologie 5’. De kleine hoek 

aan de oostkant van het plangebied kent de dubbelbestemmingen ‘‘Waarde –Archeologie 4’ en ‘Waarde – 

Archeologie 5’.  De realisatie van het zonneveld past niet binnen het huidig planologische regime. Daarom wordt 

een omgevingsvergunning aangevraagd, in afwijking van het bestemmingsplan (op grond van artikel 2.12, eerste 

lid, sub a, onder 3° Wabo). In het kader van omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de 

cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden op grond van artikel 8.6.3 van 

het bestemmingsplan. Met de voorgenomen ontwikkeling worden deze waarden behouden en versterkt. In 

hoofdstuk 2 en het bijgevoegde inrichtingsplan wordt hier nader op ingegaan. 

 

1.4 Leeswijzer 
De ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het 

voorgenomen plan. In hoofdstuk 3 komt het beleidskader aan bod. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving 

gegeven van het van toepassing zijnde rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. Het voorgenomen 

plan wordt daarbij getoetst aan dit beleid. Hoofdstuk 4 bevat een waardentoets. Hieruit blijkt welke waarden er 

in het plangebied aanwezig zijn en of deze worden aangetast door de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 komen de 

relevante milieuaspecten aan bod. In hoofdstuk 6 wordt tot slot ingegaan op de ruimtelijke, maatschappelijke en 

economische uitvoerbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2. Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' van de gemeente Zeewolde 
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2 Planbeschrijving  

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie weergegeven en wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven.  

 

2.2  Beschrijving huidige situatie plangebied 

2.2.1  Ligging en beschrijving plangebied.  

Het plangebied is gelegen in de noordrand van het Horsterwold tegen de wijk Horsterveld Noord van Zeewolde. 

Het bos is in de vorige eeuw aangelegd als productie en recreatiebos. De rand met Zeewolde heeft een 

belangrijke uitloop- en verblijfsfunctie zowel voor de aanliggende wijken als voor bezoekers van elders.  

 

Het Horsterwold betreft 3.700 hectare aaneengesloten loofbos. In dit loofbos ligt het plangebied. Het gaat om 

een open perceel omgeven door bestaand bos met vakken eiken en populier in de leeftijd van 15 - 45 jaar. Het 

perceel wordt ontsloten vanuit de Groenewoudseweg en wordt omringd door onverharde paden die verder het 

bos in leiden.  Aan de oostzijde van het plangebied is de Spiekweg gelegen. De Spiekweg dient als een barrière 

tussen Zeewolde en het Horsterwold. Aan de zuidzijde van het plangebied, aan de andere kant van de 

Groenewoudseweg is een camping gelegen. Doordat het plangebied aan de rand van het Horsterwold is gelegen, 

ga je aan de westkant van het Horsterwold dieper het bos in. Vanwege de ligging aan de rand van het bos heeft 

het plangebied een goede ontsluiting.  

 

Recreatie komt veel voor in het Horsterwold. Zo is er in de buurt van het plangebied een camping en een 

paardenterrein te vinden en is er aan de Spiekweg een groot golfterrein gelegen.  

 

Het huidige zicht vanaf de Groenewoudseweg op het Zonnewoud is het zicht op een open plek met op de 

voorgrond een transparant struweel en bos. Dit heeft een hoogte tot circa 4 à 5 meter. De wegberm wordt 

doormiddel van een greppel gescheiden van dit struweel. Met de voorgenomen toekomstige situatie  wordt een 

zone van circa 20 meter (variabel vanaf de greppel tot aan de plangrens) conform het huidige beeld in stand 

gehouden. Staatbosbeheer zal zorgdragen voor het beheer en onderhoud van deze zone. Doormiddel van 

dunnen en snoeien wordt de hoogte ( <5 meter) en transparantie van deze zone gegarandeerd.   

 

Op circa 2,5 meter vanaf de greppel wordt een hekwerk geplaatst om het park in de avond te kunnen afsluiten. 

De materialisatie past bij het bos en is transparant (zie paragraaf 2.4.2). Doorzichten op het achterliggende park 

zullen blijven bestaan. Het boskarakter van het Horsterwold zal niet worden aangetast. Zonnewoud Zeewolde 

blijft een bosvak met een eigen karakter omgeven door bos.  

 

Op de volgende pagina staan foto’s die een impressie geven van het plangebied, dat omsloten wordt door een 

groene rand.  
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Afbeelding 3. Aanzicht vanaf de Groenewoudseweg 

Afbeelding 4. Aanzicht vanaf de Spiekweg 
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Afbeelding 5. Luchtfoto van het plangebied dat omsloten wordt door een groene wand 

2.3 Het Zonnewoud 
In deze paragraaf wordt het plan voor het Zonnewoud uiteengezet. In deze paragraaf komen onderwerpen, zoals 

de technische gegevens, toegankelijkheid en participatie aan bod. In paragraaf 2.4 wordt de landschappelijke 

inrichting benoemd.  

 

2.3.1 Initiatief voor een Zonnewoud 

Sunvest heeft, in samenwerking met Staatsbosbeheer, het plan om een tijdelijk grondgebonden Zonnewoud 

(voor een termijn van 25 jaar) te realiseren, ten westen van Zeewolde. Het Zonnewoud zal circa 7,6 hectare groot 

zijn en wordt gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. De termijn van 25 jaar is vastgesteld door de 

provincie Flevoland in haar Structuurvisie Zon.  

 

Grondgebonden zonnevelden zijn noodzakelijk.  

De provincie Flevoland beseft dat de doelstellingen met de nieuwe vorm van energiewekking niet gehaald 

kunnen worden wanneer er alleen zonnepanelen op daken gerealiseerd worden. Het alleen toestaan van 

zonnepanelen op daken is niet voldoende. Er zijn nog vele ogenschijnlijk geschikte daken die uiteindelijk toch 

niet geschikt blijken te zijn. Dit komt bijvoorbeeld door esthetische bezwaren, de aanwezigheid van rieten of 
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monumentale daken, constructie technische bezwaren, te klein dakoppervlak, hinderlijke schaduw en 

problematieken om de energie te transporteren naar het energienet etc.  

 

2.3.2 Locatiekeuze 

Het Zonnewoud komt op een perceel in het Horsterwold van ongeveer 7,6 hectare waar een aantal jaren geleden 

bij een storm de meeste bomen zijn omgewaaid. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om dit stuk Horsterwold 

opnieuw te ontwikkelen en een aantal maatschappelijke functies te combineren. Met het Zonnewoud wil 

Staatsbosbeheer haar bijdrage leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd een plek creëren waarmee ze 

nieuwe recreanten kan verleiden naar het bos te komen. 

 

2.3.3 Technische gegevens Zonnewoud 

Het plangebied voor de ontwikkeling van het Zonnewoud is circa 7,6 hectare groot. Ondanks dat het Zonnewoud 

zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, wordt niet het gehele oppervlak benut. Zo wordt er ruimte gereserveerd 

voor landschappelijke inpassing en de biodiversiteit van het bos. Het grondoppervlak is voor 61% met 

zonnepanelen bedekt. De overige 39% wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing én versterking van 

biodiversiteit. De onderstaande afbeelding laat het Zonnewoud zien.  

 
Afbeelding 6. Inpassing Zonnewoud (bron: Adviesbureau Haver Droeze)  

Het totaal vermogen van het te realiseren Zonnewoud zal circa 9.5 MWp bedragen. In een gemiddeld zonnejaar 

zal het Zonnewoud 9.3 miljoen kWh aan zonne-energie opwekken. Dat is voldoende voor meer dan 3000 

huishoudens, een derde van alle huishoudens in Zeewolde.  

 

Het Zonnewoud wordt gebouwd in een zuid-opstelling met een optimale zon-opbrengst. Ten behoeve van de 

biodiversiteit worden de zonnepanelen van zuid naar noord in oplopende hoogte geplaatst. De tafels met 

zonnepanelen zijn 4m breed. De maximale nokhoogte bedraagt 2,5 m, de minimale goothoogte 80 cm. Tussen 

de panelen wordt een afstand van 1 cm aangehouden voor een gelijkmatige water afvoer. 
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2.3.4 Toegankelijkheid en ontsluiting 

Normaal is een zonneveld niet vrij toegankelijk. Het Zonnewoud is dit wel. De stroomkabels achter de panelen 

worden daarom volledig afgeschermd met een stalen afdekprofiel. De transformatorstations worden geplaatst 

nabij de uitkijktorens. Het Zonnewoud is overdag overal veilig en vrij toegankelijk voor bezoekers. ‘s Avonds is 

het Zonnewoud gesloten voor publiek. Hiervoor wordt een hek rond het Zonnewoud aangebracht. Er wordt 

gekozen staaldraad raster tussen houten palen en houten toegangspoorten, dat past bij een bos binnen een bos. 

De openstelling wordt geregeld in overleg met Staatsbosbeheer en betrokken buurtbewoners. 

 

De Groenewoudseweg, waaraan het plangebied ligt, vormt een verbindende fiets- en voetgangersroute die 

vanuit de noordwestpunt van de kern de andere recreatieve koppelingen kruist en met andere plekken in het 

bos verbindt. Hierdoor ontstaat een netwerk met vertakkingen waarlangs het bos ontdekt kan worden. In de 

directe omgeving van het plangebied liggen een camping en een paardenterrein. 

 

Ook voor onderhoud en controle van de technische installaties is toegang tot het park nodig. Hiervoor wordt een 

bredere poort in de afrastering gemaakt dichtbij het inkoopstation aan de noordoostzijde van het park. Deze 

toegang kan bereikt worden vanaf de Groenewoudseweg over de weg langs de zendmast en verder over de 

bestaande bosontsluiting. De netbeheerder heeft voor het bereiken van het inkoopstation toegang tot het 

terrein. 

 

2.3.5 Bouw  

De start van de bouw is afhankelijk van het moment dat de benodigde vergunningen worden verleend en de 

benodigde rijkssubsidies worden toegewezen. Het leggen van de panelen en plaatsen van de omvormers zal 

slechts een paar maanden in beslag nemen. 

 

2.3.6  Looptijd  

Het Zonnewoud zal 25 jaar in bedrijf zijn. De provincie Flevoland stelt dat een zonneveld tijdelijk is. De provincie 

relateert de tijdelijkheid aan de technisch-economische levensduur van een zonnepaneel. Deze is op dit moment 

25 jaar.  

 

“Om mee te kunnen gaan in technologische ontwikkelingen, bijv. om beter energetisch rendement te behalen, 

zijn zonnevelden alleen toegestaan voor de periode van de technisch-economische levensduur.” 

 

Deze tijdsduur is in de Omgevingsverordening van de provincie Flevoland, welke is vastgesteld op 27 februari 

2019, vastgelegd. Na de periode van 25 jaar worden de gronden na gebruik als zonneveld weer teruggebracht 

naar hun oorspronkelijke functie.  

 

2.3.7 Participatie 

Voor de participatie bij het Zonnewoud is een participatierapport opgesteld. Dit document wordt separaat 

toegevoegd (zie bijlage 1). In dit document wordt beschreven hoe er door Sunvest invulling is gegeven aan lokale 

participatie bij de vormgeving tot dusver, evenals de toekomstige vormgeving in de realisatie van het 

Zonnewoud. Daarbij splitst Sunvest de lokale participatie op in twee fases: de ontwerpfase, inclusief het 

aanbestedingstraject, en de operationele fase die ingaat zodra het Zonnewoud gebouwd is.    
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Participatie tijdens de ontwerpfase richt zich met name op inspraak en betrokkenheid bij belangrijke aspecten 

van het project, zoals het ontwerp van het Zonnewoud, de landschappelijke inpassing van het Zonnewoud, en de 

inrichting van het terrein voor recreatie en natuur. 

 

Participatie tijdens de operationele fase zal de vorm hebben van financiële- en actieve participatie. Actieve 

participatie gedurende de operationele fase (nadat het zonneveld gebouwd is) zal bestaan uit het organiseren 

van (educatieve) activiteiten, het beheer van het terrein en de natuur, uitgebreide mogelijkheden voor recreatie 

in het Zonnewoud en werken met partijen die voor mensen de afstand tot de arbeidsmarkt willen verkleinen. 

 

Financiële participatie zal worden mogelijk gemaakt door een gedeelte van het project in te vullen als een 

postcoderoosproject in samenwerking met de lokale energiecoöperatie. Hiermee stellen wij de inwoners van 

Zeewolde in de gelegenheid om voordelig de groene stroom geproduceerd door het zonneveld te kunnen 

afnemen en daar financieel profijt van te hebben.  

 

Hieronder worden de organisatie van de inloopavond en de samenwerking met de lokale energiecoöperatie 

nader uiteengezet. Voor de volledige omschrijving van het participatietraject wordt naar de bijlage 3 verwezen. 

 

Op 17 september 2019 heeft Sunvest samen met ZeewoldeZon een openbare inloopavond georganiseerd voor 

inwoners van Zeewolde en belanghebbenden. Deze inloopavond had als doel om omwonenden en 

belanghebbenden te informeren over de voortgang van het Zonnewoud Zeewolde. Deze avond had enerzijds als 

doel om mensen in de gelegenheid te stellen informatie op te halen bij vertegenwoordigers en/of deskundigen 

die meer kunnen vertellen over o.a. het landschappelijke inrichtingsplan. Anderzijds had de avond als doel 

mensen concreet te vragen om mee te denken over de uitwerking van het plan en hun mening en/of suggesties 

te geven. 

 

ZeewoldeZon en LEON Zeewolde 

Het Zonnewoud zal naar schatting jaarlijks zo’n 9,3 miljoen kWh groene stroom opwekken. Dat is voldoende voor 

circa  3000 huishoudens, een derde van alle huishoudens in Zeewolde. Samen met de lokale energiecoöperatie 

ZeewoldeZon wordt gekeken hoe we zoveel mogelijk inwoners van Zeewolde kunnen laten profiteren van de 

komst van het Zonnewoud.  

 

ZeewoldeZon is in 2016 opgericht door onder meer de woningbouwcorporatie Woonpalet om zonne-energie 

beschikbaar te maken voor hen die niet in staat zijn om te investeren in een eigen zonnestroom systeem. Sunvest 

en ZeewoldeZon zijn van plan om in samenwerking een deel van het zonneveld open te stellen als 

postcoderoosproject. De postcoderoosregeling is een belastingregeling die de korting op energiebelasting 

waartoe men is gerechtigd wanneer de stroom zelf wordt opgewekt ook bereikbaar maakt voor wie zelf geen 

zonnepanelen heeft, maar wel in een postcodegebied woont dat grenst aan de plek waar de duurzame energie 

wordt opgewekt.  

 

Inwoners van Zeewolde kunnen door lid te worden van ZeewoldeZon en via LEON Zeewolde de stroom af te 

nemen gebruik maken van de postcoderoosregeling. Uniek aan het concept van ZeewoldeZon is dat leden van 

de energiecoöperatie niet zelf vooraf hoeven te investeren in de zonnepanelen, de financiering hiervan wordt 

verzorgd door ZeewoldeZon. Met een deel van het voordeel op de energiebelasting waartoe leden zijn gerechtigd 

worden de kosten gerelateerd aan onderhoud, beheer, rente en aflossing bekostigd. Het resterende deel van het 

voordeel op de energiebelasting als gevolg van de afname van groene stroom gaat direct naar de afnemer en 

resulteert daarmee in een lagere energierekening.   

 
Het gunstige tarief voor de levering van energie door LEON Zeewolde in combinatie met een korting op de 

energiebelasting resulteert in een lagere energierekening waardoor inwoners die lid worden van de 

energiecoöperatie ook financieel profijt kunnen hebben van de komst van het zonneveld.  
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ZeewoldeZon is een campagne gestart om meer leden te werven. Daarbij wordt de komst van het Zonnewoud 

als momentum gebruikt om weer fors reclame te maken. Zo hebben ZeewoldeZon en Sunvest samen op de 

Pinkenbraderie in september gestaan om nieuwe leden te werven. Op alle openbare bijeenkomsten die gaan 

komen om de plannen voor het Zonnewoud te bespreken met inwoners en belanghebbenden zal de deelname 

via ZeewoldeZon onder de aandacht gebracht gaan worden. Aan de ene kant door mensen direct lid te maken, 

aan de andere kant door emailadressen te verzamelen en de komende tijd met regelmaat de mensen te mailen 

met een uitnodiging om mee te doen. Ook zal er in het park zelf reclame gemaakt gaan worden om mensen aan 

te moedigen lid te worden van ZeewoldeZon.      

 

Educatie 

Educatie is een belangrijk onderdeel van het Zonnewoud. Het Zonnewoud neemt mensen mee op ontdekking en 

laat bezoekers spelenderwijs leren over energie en natuur. Overal in het Zonnewoud kun je QR-codes scannen. 

Via de Zonnewoud app krijg je informatie over de zonnepanelen en hun opbrengst, hoe je insecten en planten 

kunt herkennen en determineren, of over de vruchten, kruiden en paddenstoelen die onder de panelen groeien. 

Maar ook recepten voor alles wat je kunt vinden in het bos: gelei of siroop van dennentopjes, soep van 

brandnetels of gewoon bosbessentaarten. Het Zonnewoud moet een levendige, digitale en interactieve 

ontdekkingsreis worden door het Zonnewoud. Om bezoekers te blijven trekken wordt er samengewerkt met 

lokale organisaties, zoals Verbeelding&CO. Samen worden er excursies organiseert voor o.a. de jeugd en wordt 

(lokale) kunst geëxposeerd.  

 

Elementen in het Zonnewoud 

In het Zonnewoud zijn verschillende elementen opgenomen die de bezoeker mee moet nemen in het verhaal 

van het Zonnewoud. Zo is er bij de hoofdingang een hoofdtoren. Deze hoofdtoren is een algemeen 

informatiepunt met een uitgebreide plattegrond en het opbrengstpaneel. Verder staan in het Zonnewoud 

verschillende andere elementen die bijdragen aan de participatie van de omgeving en de belevenis van het 

Zonnewoud.  

 

Sunvest is bewust bezig met de maatschappelijk en sociale participatie van het Zonnewoud in Zeewolde. Zij 

streeft niet alleen naar een optimale ecologische en landschappelijke inpassing. Sunvest voelt zich 

verantwoordelijk voor de omgeving waarin zij projecten realiseert en streeft daarom ook naar een optimale 

maatschappelijke inpassing.  
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2.4 Landschappelijke inpassing 
De landschappelijke inpassing van het Zonnewoud in Zeewolde is beschreven in het landschappelijk 

inrichtingsplan, welke als separaat document wordt toegevoegd, is terug te vinden in bijlage 2. In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op de hoofdpunten uit dit document. 

 

2.4.1 Schaal en omgeving 

Schaal van het landschap  

Op de schaal van het landschap beslaat het Zonnewoud één perceel dat nu als grasland met de hoofdfunctie 

natuur in gebruik is. In de omgeving van het Horsterwold zijn verschillende percelen te vinden die vergelijkbaar 

zijn.  

 

Afstand en verbinding tot de omgeving 

Rondom het Zonnewoud zijn geen omwonenden aanwezig. Het plangebied voor het Zonnewoud wordt ontsloten 

door de Groenewoudseweg. Vanaf de verschillende aanzichten is het plangebied beschut door middel van groene 

wanden. Hierdoor zal het Zonnewoud minder goed zichtbaar zijn vanaf de omliggende wegen. Om kansen voor 

ecologie te benutten wordt de bestaande natuur verbonden met de nieuwe natuur. Het is interessant te kijken 

naar overeenkomsten tussen zonnepanelen in een veld en zonnepanelen in een bos. Beide richten zich op de 

zon, kennen een gelaagde opbouw en leveren energie op (hout en elektriciteit). Deze overeenkomsten zijn een 

belangrijke kans voor het zonneveld om op deze locatie te hechten en bij te dragen aan een gevarieerde natuur 

en een rijke beleving voor bezoekers. Het Zonnewoud wordt dan een nieuw ‘bosperceel’ in het Horsterwold. 

  

Ecologie in en rondom het Zonnewoud 

Het inpassen van het Zonnewoud in het bestaande bos betekent aansluiten bij de bestaande functionaliteit van 

het bos, hierin een eigen plek innemen en deel gaan uitmaken van het ecologische systeem. Onder de panelen 

wordt een kruidlaag ontwikkeld die aansluit bij de gegeven omstandigheden: de hoogte van de panelen, de 

lichtval, en kleine verschillen in vochtigheid en zwaarte van de grond. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Om 

de beleving te versterken worden bovendien verschillende zadenmengsels toegepast die door passend beheer 

ieder een eigen karakter zullen vertonen. De zomen tussen het bos en het veld worden door Staatsbosbeheer 

onderhouden. Hieruit zal opschot hoger dan 5m. worden verwijderd. In deze buffer zal zich een zoomvegetatie 

ontwikkelen met verschillen tussen de zon- en de schaduwkant. Delen van de groene zomen van het Zonnewoud 

worden ingezaaid met een bloemrijk kruiden-/grasmengsel van de Bijenstichting om een goed leefklimaat voor 

insecten te realiseren. Op twee plaatsen is ruimte voor insectenhotels. 
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2.4.2 Schaal van het zonneveld  

Inrichting paden 

Het Zonnewoud wordt doorsneden door vrij begaanbare wandelpaden. Ze geven bezoekers de gelegenheid om 

langs en tussen de zonnepanelen te lopen, erop of eronder te kijken, te voelen hoe deze gloeien in de zon. De 

paden hebben ieder een eigen ‘verharding’. Langs de paden worden de randen of ingeplant of van specifieke 

inrichtingsmaterialen voorzien. De verschillende paden kunnen als volgt worden beschreven: 

 

- De graslaan: dit pad varieert van 6 – 16m in breedte, ontvangt veel licht, en is ingezaaid als bloemrijk 

grasland. Langs de randen van dit pad worden besdragende struiken, rozen en kleinfruit geplant zoals 

Ribes, Appel (lage rassen), Mispel, Hondsroos en Rimpelroos.  

- Het mosselen/zandpad: de breedte hiervan is 3m met een verharding van kalkrijk zand en schelpen als 

afvalproduct uit de mosselteelt. Langs dit pad scheppen we omstandigheden waar bijvoorbeeld planten 

als Lamsoor en Zeekool kunnen groeien.  

- Het kleipad: de breedte hiervan is 3m en de verharding bestaat uit keileem. Aan de randen van het pad 

wordt klei opgestapeld in poreuze blokken waarin insecten holtes kunnen benutten. Hier kan een milieu 

ontstaan voor wilde bijen en andere (onder meer eetbare) insecten. 

- Het paddenstoelenpad: de breedte hiervan is 2m, het ligt in de schaduw van de er langs staande panelen 

en is verhard met houtsnippers. Langs de randen van dit pad worden Populieren Wilgenstammetjes uit 

het bos neergelegd, die al beginnen te vergaan. Hierop zal met kweekstammetjes een 

paddenstoelencultuur ontwikkeld worden.  

 

 
Afbeelding 7. Indeling paden (Bron: Haver Droeze) 
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Daar waar alle paden elkaar snijden ontstaat een verblijfsgebied met een lichte verhoging: de centrale 

waterheuvel. Een plaats om te verblijven, te ontmoeten, te spelen of te rusten. Kinderen kunnen hier spelen met 

water en zand terwijl ouders genieten van het bos en de omgeving. Een zitelement in de stijl van de torens nodigt 

hiertoe uit. Op deze plek kan men het hele Zonnewoud overzien, informatie ophalen, de activiteiten voor de rest 

van de dag in kaart brengen, een (zelf geplukte) lunch nuttigen, telefoons en tablets opladen. 

 

Recreatieve onderdelen 

Het Zonnewoud nodigt uit tot verkenning. Families gaan samen op zoek naar eten in het bos: bessen, frambozen, 

bramen, noten, paddenstoelen, kruiden... Het Zonnewoud wordt doorsneden door vrij begaanbare 

wandelpaden. Ze geven bezoekers de gelegenheid om langs en tussen de zonnepanelen te lopen, erop of eronder 

te kijken, te voelen hoe deze gloeien in de zon.  

 

Op de zichtlijnen in het Zonnewoud staan drie betreedbare of tastbare en gezichtsbepalende torens met elk een 

eigen functie: overzicht en informatie, spelen en klimmen, insecten. De torens en de andere zit- en 

verblijfsobjecten zijn met hun gestapelde bouw familie van elkaar en getoetst aan het Warenbesluit attractie- en 

speeltoestellen. Zie voor de uitwerking van de recreatieve toestellen in het Zonnewoud bijlage 2.  

 

Hekwerk  

Rond het park wordt een afsluiting aangebracht van een staaldraad raster tussen houten palen. Dit raster is 

vanuit het park gezien achter het struweel in de bufferzone geplaatst zodat het grotendeels verborgen is. Het 

raster is 2 meter hoog en is voor klein wild passeerbaar doordat de onderdraad ca. 10cm boven de grond 

bevestigd is. 

 

Panelen, hoogte en oriëntatie 

Het Zonnewoud wordt gebouwd in een zuid-opstelling met een optimale zon-opbrengst. Om de biodiversiteit 

van een bos te benaderen worden de zonnepanelen van zuid naar noord in oplopende hoogte geplaatst. De tafels 

met zonnepanelen zijn 4m breed. De maximale nokhoogte bedraagt 2.5 meter, de minimale goothoogte 80cm. 

Tussen de panelen wordt een afstand van 1 cm aangehouden voor een gelijkmatige waterafvoer.  

 

Ter versterking van het idee van het Zonnewoud worden de meest zichtbare ondersteuningsconstructies voor de 

panelen (langs de paden en rondom de centrale waterheuvel) gemaakt van hout. 

 

Transformator- en bijgebouwen 

De transformatorstations worden geplaatst nabij de uitkijktorens. De uitkijktorens dragen bij aan de beleving en 

toegankelijkheid van het Zonnewoud. Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen worden de 

transformatorstations afgeschermd voor het publiek  
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2.4.3 Beplantingsplan  

In hoofdzaak wordt het nieuwe Zonnewoud landschappelijk ingepast met gebiedseigen beplanting passend op 

de ondergrond met ecologische meerwaarde. Onder de panelen wordt een kruidlaag ontwikkeld die aansluit bij 

de gegeven omstandigheden: de hoogte van de panelen en kleine verschillen in vochtigheid en zwaarte van de 

grond. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Om de beleving te versterken worden bovendien verschillende 

zadenmengsels toegepast die door passend beheer ieder een eigen karakter zullen vertonen.  Voor de 

onderbegroeiing onder de panelen wordt gebruik gemaakt van door kwekerij De Cruydthoek reeds 

samengestelde zaadmengsels. Zij hebben hiermee  onder meer ervaring opgedaan bij Zonneveld De Kwekerij in 

Hengelo (Gld). De variatie aan mengsels in het Zonnewoud is groter om beleefbare verschillen in de vakken tot 

stand te brengen. De gedeelten bloemrijk gras worden sinus-gemaaid.  

 

De aanleg van pluk- of voedselbossen is in ontwikkeling vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw en heeft veel 

belangstelling in zuidelijk Flevoland. De ontwikkeling van het Zonnewoud in het Horsterwold sluit hier goed op 

aan. Voor het aanleggen ervan doen we een beroep op de ervaring en kennis opgedaan bij reeds bestaande 

projecten en  zoekt Sunvest contact met de hierbij betrokken groepen. Het Horsterwold is bekend om zijn rijke 

variatie aan paddenstoelen (51 soorten in 2018). Ook van de kennis hierover wil het Zonnewoud de vruchten 

plukken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8. Impressies landschappelijke inpassing Zonnewoud 
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3 Beleidskaders 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid dat betrekking heeft op het plangebied en de voorgenomen 

ontwikkeling beschreven. Het wordt benaderd vanuit het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Het 

voorgenomen plan wordt getoetst aan dit beschreven beleid. 

 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat de visie van het Rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland. Het Rijk streeft naar een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. In het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn regels opgenomen om het beleid uit de SVIR te 

verwezenlijken. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities voor Nederland in 2040. Uitgaande van de 

verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities uitgewerkt in rijksdoelen tot 2028, waarin is aangegeven 

welke nationale belangen aan de orde zijn. De tijdshorizon is gesteld omdat in de loop van de tijd nieuwe 

ontwikkelingen en opgaven kunnen vragen om bijstelling van de rijksdoelen. Voor de ambities zijn 

rijksinvesteringen slechts één van de instrumenten die worden ingezet. Kennis, bestuurlijke afspraken en kaders 

kunnen ook worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders (begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de 

concrete invulling van die rijksambities. De ruimtelijke waarden die het nationaal belang waarborgen zijn 

opgenomen in 13 verschillende belangen. In de structuurvisie wordt ook aangegeven op welke wijze het Rijk deze 

belangen wil verwezenlijken. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht in één document gezamenlijk met de doelen 

die het Rijk heeft opgesteld. 

 

Relevant voor de ontwikkeling van het Zonnewoud is dat de vraag naar elektriciteit zal blijven groeien. Vanwege 

de ambities voor beperking van de CO2-uitstoot is een transitie naar duurzame, hernieuwbare energievoorziening 

nodig. Voor het opwekken van energie moet voldoende ruimte gereserveerd worden. Het aandeel van duurzame 

energiebronnen (waaronder zon) in de totale energievoorziening moet omhoog en deze bronnen hebben relatief 

veel ruimte nodig.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

In de SVIR wordt de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2040 een robuust internationaal energienetwerk kent 

en dat de energietransitie vergevorderd is. De ontwikkeling van het Zonnewoud levert een bijdrage aan de 

ambities van de SVIR en doet daarbij geen afbreuk aan de overige nationale belangen. 
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3.2.2 Barro en Bro 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden. In het 

Barro wordt een aantal projecten die van rijksbelang zijn met name genoemd en met behulp van digitale 

kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan ruimtelijke plannen 

moeten voldoen. 

 

Binnen het Barro worden de volgende onderdelen besproken: 

• Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

• Kustfundament;  

• Grote rivieren; 

• Waddenzee en waddengebied; 

• Defensie; 

• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
 

In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op rijkswegen, 

toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de 

veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater, maximering van de 

verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer en is het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving 

opgenomen. Per 1 juli 2016 zijn er nog enkele wijzigingen van de Barro van kracht geworden. Deze wijzigingen 

hebben geen directe invloed op de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Realisatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De realisatie van een Zonnewoud past binnen de regels van het Barro en het Bro. Wel moet worden afgewogen 

of de ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 

motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening 

gewijzigd, waarbij ook een nieuwe "Laddersystematiek" wordt toegepast. Deze nieuwe regeling is opgenomen in 

artikel 3.1.6 Bro. De ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing op bestemmingsplannen, 

uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen. De toepassing van de ladder voor duurzame 

verstedelijking houdt in dat: 

 

'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk 

maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in 

die behoefte kan worden voorzien.' 
 

Het aanleggen van het Zonnewoud op huidige bosgronden is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Op basis van 

eerdere uitspraken van de Raad van State1 blijkt dat soortgelijke projecten die niet tot leegstand van bestaande 

bebouwing leiden, niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro kunnen worden aangemerkt. 

Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een weg, windpark of een hoogspanningsleiding. Een toets aan de Ladder 

is daarom niet van toepassing.  

 
1 Zie: ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:709. ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:178.  
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3.2.3 Klimaatakkoord 

In het Klimaatakkoord stelt het kabinet een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in 

Nederland met 49% ten opzichte van 1990.  Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 

2030. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Het te realiseren Zonnewoud brengt jaarlijks ongeveer 9,3 miljoen kWh op. Dit is voldoende voor meer dan 3.000 

huishoudens. Hiermee levert de voorgenomen ontwikkeling een bijdrage aan de doelstelling van het Rijk om te 

komen tot een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020. 

 

3.2.4 Rijk investeert in duurzame energie 

De afgelopen jaren heeft de overheid diverse doelstellingen geformuleerd betreffende het opwekken van 

duurzame energie. Om deze doelstellingen te behalen worden initiatieven voor het opwekken van duurzame 

energie gesubsidieerd. Voor de realisatie van zonnevelden zal de SDE++ subsidie worden aangevraagd.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De subsidieregeling vanuit het Rijk laat zien dat het Rijk dergelijke initiatieven voor het opwekken van duurzame 

energie stimuleert. 

 

3.2.5 Conclusie rijksbeleid 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidskaders benoemd in de SVIR, Barro, de Bro. Vanuit deze 

beleidsdocumenten en regelgeving zijn geen randvoorwaarden of uitgangspunten die rechtstreeks doorwerken 

op het voorgenomen plan. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan het behalen van de vastgelegde 

doelstellingen in het Energieakkoord voor duurzame groei. 

 

3.3 Provinciaal beleid, Omgevingvisie en -verordening 

3.3.1 Omgevingsvisie FlevoStraks (2017) 

De provincie Flevoland heeft in 2017 de omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. De Omgevingsvisie 

FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de 

periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities 

Flevoland heeft voor de toekomst. Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor duurzame ontwikkelingen met 

oog voor fysieke, sociale en economische aspecten. Deze toekomst maakt Flevoland samen: inwoners, bedrijven, 

organisaties, overheden. 

 

Vanuit deze omgevingsvisie heeft de provincie een ambitie voor 2030: In 2030 en verder staat Flevoland bekend 

als de provincie die draait op duurzame energie. De provincie heeft de energietransitie slagvaardig aangepakt. 

De provincie gebruikt zo min mogelijk energie en wekt zelf of in de omgeving duurzame energie op. In Flevoland 

zijn hoofdzakelijk energie neutrale en energie producerende woningen en bedrijven. Ook is de provincie  op weg 

om in 2050 geen fossiel gas meer in de Flevolandse huizen en bedrijven te gebruiken. Al doende zijn er duizenden 

nieuwe banen ontstaan en zijn ze bekend geworden om hun energiekennis.  
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Deze kennis en ambities willen zij de komende jaren doorzetten. In het hart van Nederland maakte Flevoland in 

de twintigste eeuw water tot land. Dat land werd Flevoland: ´s werelds grootste waterbouwkundig werk. Het 

land werd ingericht op basis van eigentijdse inzichten en mogelijkheden: overzichtelijk en geordend. Dit is een 

onderdeel van het verhaal van Flevoland. Flevoland wil zich onttrekken aan de trends vanuit de wereld en zijn 

eigen verhaal vertellen, aangezien Flevoland de meest herkenbare provincie van Nederland is.  
 

Flevoland nu 

Flevoland heeft 1.400 vierkante kilometer ingericht land en ruim 400.000 inwoners. In de provincie Flevoland is 

de tijdgeest van de twintigste eeuw herkenbaar. In deze periode is ’s werelds grootste waterbouwkundig werk 

en Nederlands jongste provincie tot stand gekomen; de provincie Flevoland. Er ligt een gebied met toplandbouw, 

afgewisseld met natuurgebieden en woonkernen gevormd door eigentijdse stedenbouwkundige concepten. 

 

Samen vormt dit een  herkenbaar en kenmerkend gepland landschap. De lange rechte wegen zijn veelal 

geflankeerd door majestueuze bomenrijen. De polders zijn omlijst met grote wateren en groene gebieden met 

ruimte voor recreatie. De lucht en de bodem zijn schoon. Flevoland wordt hierom gewaardeerd: wonen in een 

schone en groene omgeving in de nabijheid van omliggende stedelijke regio’s. 

 

Scheiding tussen stad en land neemt af 

De scheiding tussen stad en land en de gezoneerde opzet van onze steden is voelbaar en zichtbaar, maar neemt 

af. Op steeds meer erven vinden niet-agrarische activiteiten plaats, zoals een kinderdagverblijf en hulpverlening. 

Windmolens tekenen het landschap. Woongebieden bieden steeds vaker ook een thuisbasis voor bedrijvigheid. 

Er vinden stedelijke inbreidingen plaats. De centra van de steden transformeren. De stedelijke kernen zoeken de 

relatie met de grote wateren die Flevoland omlijsten. Naast de projectbouw komen er steeds meer 

mogelijkheden voor zelfbouw. Niet alles wordt meer door de overheid ontwikkeld. 

 

Flevoland gaat verder 

In 2030 en verder is Flevoland de kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie. Flevoland staat 

wereldwijd bekend als een 20e-eeuws wederopbouwlandschap met herinneringen uit een verder verleden. Het 

oorspronkelijke overheidsideaal is verrijkt met vele nieuwe idealen van inwoners en ondernemers. Flevoland 

maakt zich klaar voor de klimaatverandering. Bij nieuwe ontwikkelingen is er evenwichtige aandacht voor fysieke, 

sociale en economische aspecten. Flevoland durft hierbij te vernieuwen.  

 

Mensen maken Flevoland  

Flevoland is gemaakt voor ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichtheid is onderdeel van de identiteit van 

Flevoland. En de ontwikkelingen blijven doorgaan. Denk aan opgaven zoals woningbouw, bedrijvigheid, 

herontwikkelingen, nieuwe voorzieningen, klimaatverandering, bodemdaling, waterveiligheid, transformatie in 

landbouw en duurzame energie. Alle opgaven worden op een wijze omarmd, waarbij de kenmerkende 

elementen van de polder gekoesterd worden. Binnen deze kenmerken wordt ruimte gegeven aan 

ontwikkelingen.  

 

Verhalen inspireren tot nieuwe verhalen 

Bij nieuwe ontwikkelingen vormt de eigenheid van Flevoland een belangrijke inspiratiebron. Het zijn ook de 

herinneringen en verhalen van de mensen over specifieke gebieden. Deze verhalen maken een plek bijzonder. 

De verhalen achter natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen, Horsterwold en het Urkerbos zijn stuk voor 

stuk bijzonder. Je moet een plek en de mensen op die plek kennen om hem verder te kunnen maken. Dit draagt 

bij aan een gebiedseigen vormgeving van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt recht gedaan aan de regionale en 

lokale verschillen binnen Flevoland. En de verhalen inspireren tot nieuwe verhalen. Het maakt Flevoland mooier 

en interessanter. 
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Hoe nu verder? 

Samen met partners en inwoners gaan we het Verhaal van Flevoland verder brengen. Flevoland heeft in februari 

2019 het ‘Ontwerp Erfgoedprogramma  Flevoland – Erfgoed van de toekomst’ uitgebracht. In het 

Erfgoedprogramma geeft de provincie aan welk beleid we voeren om erfgoed te beschermen en te verrijken, en 

hoe we erfgoed uitdragen en inzetten als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De realisatie draagt bij aan de ambitie van de provincie Flevoland om te durven vernieuwen en in 2030 bekend 

te staan als een provincie die draait op duurzame energie. 

 

3.3.2 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland (2019) 

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment moet elke provincie beschikken over een 

Omgevingsvisie, één of meer programma's en een Omgevingsverordening. In dit Omgevingsprogramma 

Flevoland is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de 

bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te bundelen in één programma. Op deze wijze zijn de 

provinciale beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het 

beste gewaarborgd. De eerste versie van het Omgevingsprogramma is vastgesteld door Provinciale Staten van 

Flevoland op 27 februari 2019.  

 

Omgevingsprogramma met betrekking tot zonnevelden  

In het Omgevingsprogramma zijn een groot aantal beleidsnota’s komen te vervallen en waar deze nog actueel 

zijn in dit beleid overgenomen. Dit geldt ook voor de Structuurvisie Zon. In het Omgevingsprogramma is de 

structuurvisie zon opgenomen, zoals deze is vastgesteld op 18 juli 2018. De structuurvisie is opgesteld in overleg 

met gemeenten, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers en deskundigen. Het beleid beschrijft de 

opgave; bouwstenen die gemeenten een leidraad geven voor de invulling en afspraken over monitoring en 

evaluatie. 

 

De provincie Flevoland wil in de komende jaren ruimte bieden voor 500 ha. aan grondgebonden zonnevelden in 

het buitengebied. Het aantal te realiseren zonnevelden en de eisen die provincie stelt staan in de 

Omgevingsverordening opgenomen.    

 

Om in 2030 energieneutraal te zijn moet er 41.5 Petajoules (PJ) duurzame energie opgewekt worden. Van de 45 

PJ moet er 15 PJ gewonnen worden met het opwekken van duurzame energie uit zonne-energie. Het 

uitgangspunt is dat maximaal 2/3 van deze opgave op daken gerealiseerd wordt. Zodoende is er dan opwek nodig 

van minimaal 5 PJ grondgebonden zonne-energie.   

 

Hiervan kan zo’n 1,5 PJ grondgebonden zonne-energie in het Stedelijk Gebied worden opgewekt. Bijvoorbeeld 

door braakliggende terreinen (tijdelijk) in te richten met zonnepanelen. Daarnaast resulteert een minimaal 

benodigde opwek van 3,5 PJ grondgebonden zonne-energie in het Landelijk Gebied. Dit vertaalt zich ruimtelijk in 

een minimaal benodigd oppervlakte zonnepanelen in het landelijk gebied van 1.000 hectare. Met de vaststelling 

van de Structuurvisie Zon wordt nog niet de ruimte voor 1.000 hectare vrijgegeven, maar wordt ruimte geboden 

voor 500 ha. In het kader van monitoring en evaluatie wordt bij het bereiken van 500 ha. door het college van 

Gedeputeerde Staten een tussenbalans voor Provinciale Staten opgemaakt. Bij die evaluatie kan de grens van 

1.000 ha worden betrokken. 
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Voor de invulling van de opgave zijn verschillende onderdelen van belang, deze onderdelen vormen de 

bouwstenen van het beleid voor grondgebonden zonne-energie. Uitgangspunt bij het mogelijk maken van 

initiatieven zijn de volgende bouwstenen: 

 

Bouwsteen I Initiatief staat centraal 

We bieden ruimte aan initiatieven en initiatiefnemers. De provincie biedt ruimte aan initiatieven die bijdragen 

aan de realisatie van de opgave duurzame energie en matchen met het verhaal van Flevoland. Dit betekent echter 

niet ‘u vraagt, wij draaien’. Vanuit het initiatief zal aangetoond moeten worden hoe het initiatief past in de 

opgave. 

 

Initiatieven worden integraal benaderd en bezien vanuit ruimtelijk, maatschappelijk en economisch perspectief. 

Initiatiefnemers zijn gebaat bij overheden die als één overheid optreden. De provincie geeft gemeenten de 

gelegenheid het voortouw te nemen om invulling te geven aan het bieden van ruimte voor grondgebonden zon 

in lijn met deze gedachte en de andere vijf bouwstenen. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan de opgave voor duurzame energie opwekking. De voorgenomen 

ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid. Zie hiervoor paragraaf 3.4. Lokale organisaties worden 

betrokken bij de aanleg en beheer van het Zonnewoud en samen met ZeewoldeZon wordt gekeken naar de 

mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners te laten participeren in het Zonnewoud. Zie hiervoor paragraaf 

2.3.7.   

 

Bouwsteen II Opgave voorop 

Het is van provinciaal belang dat de opgave 'Duurzame Energie' wordt gerealiseerd. Concreet houdt dit in dat 

Flevoland in 2030 bekend staat als de provincie die draait op duurzame energie. Onder andere doordat er 

voldoende ruimte is voor Flevolanders om zelf hun energie op te wekken. 

 

De opgave 'Duurzame Energie' is één van de opgaven uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Van belang is de 

afstemming tussen meer duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Deze 

bouwsteen zorgt ervoor dat initiatieven versterkend werken op de opgaven. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan de duurzame energieopgave van de provincie. Jaarlijks brengt het 

Zonnewoud ongeveer 9,3 miljoen kWh op. Het Zonnewoud wordt op een recreatieve manier ingepast, zodat 

bezoekers het Zonnewoud kunnen bezoeken. Zie hiervoor de landschappelijk inpassing, die is beschreven in 

paragraaf 2.4.    

 

Bouwsteen III Bundel en combineer 

Bundel zonnevelden waar mogelijk met (bestaande) dragende (ruimtelijke) structuren (bijvoorbeeld doordat er 

een relatie is tussen opwekking en gebruik). Dit passend bij de maat en schaal van de omgeving. Zorg bij voorkeur 

voor meervoudig ruimtegebruik. Maak waar mogelijk gebruik van de bestaande (infra)structuur, bijv. 

(snel)wegen, waterkeringen, kabels, windopstellingen, etc. 

 

Het is belangrijk dat de netbeheerder(s) zo vroeg mogelijk worden betrokken bij (plannen voor) het ontwikkelen 

van zonnevelden. Nieuwe aansluitingen leiden tot aanvullende investeringen in de elektriciteitsnetten. Wanneer 

de netbeheerder(s) tijdig betrokken zijn, kunnen gemeenten, initiatiefnemers en netbeheerder(s) gezamenlijk 

toewerken naar de optimalisatie van geschikte planologische locatie(s) en de maatschappelijke kosten 

verbonden aan de energie infrastructuur zo laag mogelijk houden. 
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Deze bouwsteen beoogt ook dat, waar mogelijk, initiatieven worden gebundeld, initiatiefnemers samen op te 

laten trekken en dat gebruik wordt gemaakt van bestaande sociale en organisatorische structuren. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling maakt gebruik van multifunctioneel ruimtegebruik. Zo is er naast de aanleg van 

zonnepanelen ook veel aandacht voor biodiversiteit en maatschappelijke meerwaarde.  

 

Bouwsteen IV Houd rekening met (landschappelijke) kwaliteiten 

We gaan hierbij uit van de kaders uit vigerend beleid. Sluit aan bij 'Het Verhaal van Flevoland' zoals benoemd in 

de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Bezie hoe bij het ontwikkelen van zonnevelden het Verhaal van Flevoland 

behouden, gekoesterd en versterkt kan worden. Dat gaat om het landschap en het karakter van de lokale 

gemeenschap; wat past bij hen? De omvang en inpassing van een zonneveld is afhankelijk van 

omgevingskenmerken, passend bij de schaal van het landschap van die plek. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is rekening gehouden met het omliggende landschap. Voor het Zonnewoud is 

dit een bosgebied. Bij de landschappelijke inpassing is aangesloten op het bestaande bos. Het Zonnewoud wordt 

een nieuw bosperceel in het Horsterwold.  

 

Bouwsteen V Een zonneveld is tijdelijk 

Om mee te kunnen gaan in technologische ontwikkelingen, bijv. om beter energetisch rendement te behalen, 

zijn zonnevelden alleen toegestaan voor de periode van de technisch-economische levensduur (nu 25 jaar). Dit 

is vastgelegd in titel 2.2 van de Omgevingsverordening Flevoland. Zorg voor een evaluatiemoment en leg vast dat 

de gebruikte locaties na gebruik als zonneveld weer terug kunnen worden gebracht naar hun oorspronkelijke 

gebruik. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Het Zonnewoud wordt aangelegd voor een periode van 25 jaar. Na deze periode wordt de grond weer in de 

oorspronkelijk staat hersteld.  

 

Bouwsteen VI Betrokkenheid en Draagvlak 

Zorg ervoor dat de Flevolanders kunnen profiteren van het zonneveld. Dit kan bijvoorbeeld door financiële 

participatie mogelijk te maken, mede-eigenaarschap, bijdrage aan zonne-energie op daken en/of door lokale 

initiatieven mogelijk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan een financiële afdracht van zonnevelden in het 

landelijk gebied zodat er gelden komen om zon op daken te stimuleren. Een initiatiefnemer geeft aan op welke 

wijze hij invulling geeft aan deze bouwsteen. 

 

Deze bouwsteen beoogt de Flevolander te helpen bij het invullen van zijn eigen energieopgave. Op deze manier 

kan de Flevolander zijn eigen energie opwekken. Initiatiefnemers hebben een inspanningsverplichting om 

draagvlak te creëren. De provincie Flevoland vindt betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de ontwikkeling 

en deelname in de exploitatie van zonnevelden belangrijk. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden burgers betrokken bij het proces. Hiervoor is een participatierapport 

opgesteld. De hoofdpunten zijn te vinden in paragraaf 2.3.7. Om inwoners en bezoekers mee te nemen in de 

belevening van het Zonnewoud wordt het Zonnewoud openbaar toegankelijk. In het Zonnewoud zijn 

verschillende educatieve en recreatieve elementen opgenomen.  
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Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Het Horsterwold is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Echter, in tegenstelling tot de rest van het 

Horsterwold, behoort het plangebied voor het Zonnewoud niet tot het Natuur Netwerk Nederland.  

 

 
Afbeelding 9. Uitsnede Natuur Netwerk Nederland (groen is het NNN) 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Het Zonnewoud maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. De voorgenomen ontwikkeling 

sluit aan bij de verschillende bouwstenen van de provincie Flevoland die als uitgangspunten dienen voor een 

nieuwe ontwikkeling.  

3.3.3 Omgevingsverordening Flevoland (2019) 

Op 27 februari 2019 heeft de provincie Flevoland de Omgevingsverordening Provincie Flevoland vastgesteld. In 

de omgevingsverordening is geanticipeerd op de Omgevingswet. Om die reden is de Verordening voor de fysieke 

leefomgeving Flevoland 2012, de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving provincie 

Flevoland en de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 verwerkt in één 

omgevingsverordening.  

 

In hoofdstuk 2 van de omgevingsverordening komt het thema duurzame energie aan bod. Binnen dit hoofdstuk 

is zonne-energie een thema. De regels in omgevingsverordening met betrekking tot zonne-energie zijn gesteld 

met het oog op het ruimte bieden voor de ontwikkeling van opstellingen voor grondgebonden zonne-energie in 

het landelijk gebied, waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied niet onevenredig wordt aangetast. 

In artikel 2.22 van de omgevingsverordening worden de beoordelingsregels omgevingsvergunning: tijdelijkheid 

grondgebonden opstelling voor zonne-energie genoemd:  

 



 

 

Realisatie Zonnewoud Zeewolde | Eelerwoude | 27 

1. Voor de realisatie van een grondgebonden opstelling voor zonne-energie wordt uitsluitend een 

omgevingsvergunning voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode verleend, die maximaal 25 

jaar bedraagt.  

2. Aan een omgevingsvergunning voor een grondgebonden opstelling voor zonne-energie verbindt het 

bevoegd gezag in ieder geval de volgende voorschriften: 

a. De omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode, die maximaal 

25 jaar bedraagt; 

b. Na het verstrijken van de gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de grondgebonden 

opstelling voor zonne-energie verwijderd. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de eisen die de omgevingsvisie stelt over de tijdelijkheid van een 

zonneveld. Het Zonnewoud wordt na 25 jaar verwijderd en de grond wordt hersteld in de oorspronkelijke staat.  

 

3.3.4 Conclusie 

Het voorgenomen plan van het Zonnewoud past binnen de beleidskaders van de provincie Flevoland. Het plan 

sluit aan ‘bij het verhaal van Flevoland’, de bouwstenen van het omgevingsprogramma en de randvoorwaarden 

die gesteld worden in de omgevingsverordening.  

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie Zeewolde 2022  

In de ‘Structuurvisie 2022’ is de locatie voor het Zonnewoud opgenomen in een ontwikkelas. De ontwikkelassen 

zijn opgenomen om natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen 

aansluitend op bestaande structuren mogelijk te maken. Een zonneveld is hierbij niet specifiek als mogelijke 

functie benoemd, omdat ruimtelijke ontwikkelingen zoals een zonneveld toen deze structuurvisie werd 

opgesteld nog niet gangbaar waren. Wel is aangegeven dat de gemeente inzet op duurzaamheid. Met een 

zonneveld wordt de locatie duurzaam ingericht, waarbij tevens recreatieve voorzieningen en natuurmaatregelen 

worden gerealiseerd. De invulling van een zonneveld is een ‘minder zware’ invulling met minder ruimtelijke 

impact dan de mogelijkheden die tot nu toe genoemd zijn. Strikt genomen maakt de Structuurvisie geen 

zonneparken mogelijk, maar sluit deze ook niet uit. Omdat de structuurvisie voor deze locatie in de ontwikkelas 

geen duidelijkheid verschaft, is de raad gevraagd om middels een Verklaring van geen bedenkingen voorafgaand 

aan het ontwerpbesluit alsnog deze duidelijkheid te verschaffen. Bij verdere voortgang van het plan wordt het 

ook voorafgaand aan het definitieve besluit voorgelegd aan de raad. 

 

Ruimtelijk gezien is het belangrijk om op te merken dat het betreffende perceel vanaf 1982 in de 

bestemmingsplannen consequent aangewezen is als ontwikkellocatie. Het college van B&W is bevoegd om op 

dit perceel andere functies toe te staan via een wijzigingsbevoegdheid. Het kan gaan over bijvoorbeeld medische-

, verblijfs-, dagrecreatieve-, horeca of educatieve voorzieningen, waarbij in theorie het gehele perceel kan 

worden volgebouwd. Het gebied behoort overigens niet meer tot beschermd natuurgebied (dus geen 

Ecologische Hoofdstructuur / Natuurnetwerk Nederland). Hiermee is destijds nogmaals benadrukt dat het wordt 

gezien als ontwikkellocatie. 
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3.4.2 Energievisie Zeewolde 

In de Energievisie Zeewolde heeft de gemeente Zeewolde de doelstellingen over duurzame energiewinning tot 

2030 uitgezet.  De gemeente Zeewolde is al energieneutraal. Zeewolde produceert meer duurzame energie dan 

dat het energiegebruik is. De gemeente wil niet stil blijven zitten, maar wil door gaan  met duurzame 

energieproductie. In 2017 heeft de gemeente de Energievisie Zeewolde opgesteld. In dit document wordt 

beschreven hoe zij door willen gaan met de duurzame energie opwekking. Zeewolde is sterk afhankelijk van 

windenergie. Als het niet waait, importeert de gemeente energie. Deze import kan worden beperkt door het 

aanwezige zonpotentieel beter te benutten. Dit betreft zowel zon op dak als grondgebonden zon.  

 

Met het beoogde Zonnewoud wordt bijgedragen aan het verduurzamen van de gemeente. Er is sprake van een 

particulier initiatief die de gemeente faciliteert. Er wordt derhalve aangesloten bij de kaders die de gemeente 

voor zijn duurzaamheidsprojecten stelt. 

 

3.4.3 Energie Uitvoeringskader 2019-2022 

De gemeenteraad van Zeewolde heeft bij raadsbesluit van 20 december 2018 is het ‘Energie 

Uitvoeringsprogramma 2019-2022’ vastgesteld en is ruimte geboden voor grondgebonden zon tot (vooralsnog) 

maximaal 95 hectare op niet-agrarische gronden in het buitengebied. Vervolgens is bij raadsbesluit van 21 

februari 2019 ook besloten dat er onder voorwaarden ruimte is voor zonnevelden op landbouwgronden en is 

voor niet-landbouwgronden de maximum opgave gesteld op 70 hectare. De voorgenomen ontwikkeling, 

realisatie van een Zonnewoud van 7,6 hectare, betreft niet-landbouwgronden. Binnen de gemeente Zeewolde 

zijn voor andere projecten al eerdere procedures gestart, dit betreft gezamenlijk 40 hectare zonne-energie op 

niet-landbouwgronden. Met de realisatie van het Zonnewoud betekent dat al bijna 50 hectare van de 

beschikbare 70 hectare wordt ingevuld op niet-landbouwgronden. Hiermee past het initiatief binnen het 

gemeentelijk beleid voor grondgebonden zon.  

 

3.4.4 Notitie ‘Het landschap van Zeewolde’ 

De notitie ‘het landschap van Zeewolde’ uit 2017 heeft als doel om op basis van een nadere analyse van het 

landschap in Zeewolde te komen tot een gemeentelijk landschappelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen 

vanuit de gemeentelijk organisatie. Als uitgangspunt voor het landschap geldt als doel  het zichtbaar houden van 

de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Zeewolde ligt onder andere in Zuidelijk Flevoland. In Zuidelijk 

Flevoland is het landschap ingedeeld in grote ruimtelijke eenheden, zoals het natuur in het Horsterwold, 

landbouw in het middengebied en wonen in Zeewolde. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, mits deze inpasbaar 

zijn binnen de landschapsstructuur van Zuidelijk Flevoland.  

 

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt er geen afbreuk gedaan aan de ontstaansgeschiedenis van Flevoland 

en de landschapsstructuur van Zuidelijk Flevoland. Hiermee past de voorgenomen ontwikkeling binnen de notitie 

‘het landschap van Zeewolde’.  

 

3.4.5 Visie ruimtelijke inpassing grondgebonden zon Zeewolde 

De gemeente Zeewolde wil ruimte bieden en richting geven aan initiatieven voor het opwekken van 

grondgebonden zonne-energie. De gemeente heeft zich in haar Energievisie (2017) uitgesproken over duurzame 

energieopwekking en staat positief tegenover de aanleg van zonnevelden in Zeewolde. Het uitgangspunt van de 

gemeente bij initiatieven is positief, maar er moet wel rekening gehouden worden met onder meer 

natuurgebieden en het landschap.  
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Ten behoeve van nieuwe zon-ontwikkelingen heeft de gemeente een zonneladder opgesteld. De zonneladder 

benoemt de voorkeursvolgorde. Door het gebruik van de zonneladder wordt gekozen voor een kwalitatieve 

afweging of een zonneveld passend is of niet. De gemeente heeft een voorkeur voor grondgebonden zon op niet 

landbouw gronden. Deze gronden zijn op dit moment “vrijgegeven” voor initiatieven (trede 1 van de ladder). De 

voorkeur gaat uit naar trede 1 boven trede 2.  

 

 

 

 

Trede 1 – niet landbouwgronden in het buitengebied 

Deze gebieden zijn ruimtelijk het meest geschikt voor ontwikkeling van zonnevelden. Al deze gebieden hebben 

een ruimtelijke relatie met bestaande stedelijke en recreatieve functies, natuur of infrastructuur in de gemeente. 

Het inpassen van zonnepanelen op niet landbouwgronden is meestal een specifieke ontwerpopgave afgestemd 

op de locatie.  

 

Met de voorgenomen ontwikkeling van het Zonnewoud wordt bijgedragen aan de ambitie van de gemeente 

Zeewolde voor de ontwikkeling van grondgebonden zon op niet-landbouwgronden. Het plangebied van het 

Zonnewoud ligt op niet-landbouwgronden, wat de eerste trede van de zonneladder is. De eerste trede heeft de 

voorkeur bij de gemeente. Hiermee past het Zonnewoud binnen de beleidskaders van de ‘visie ruimtelijke 

inpassing grondgebonden zon Zeewolde’. 

  

3.4.6 Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen 

Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad van Zeewolde besloten om een ‘Ontwerp Verklaring van geen 

bedenkingen’ af te geven voor de realisatie van het Zonnewoud. De gemeenteraad van Zeewolde gaf hiervoor 

de volgende redenen: 

a.            Het project voldoet niet aan de voorwaarden waarbinnen het college gebruik kan maken van de 

bevoegdheid tot het nemen van een projectafwijkingsbesluit (delegatiebesluit d.d. 11 december 2014), 

omdat de aanvraag in strijd is met de gemeentelijke Structuurvisie. In de Structuurvisie is deze zone 

opgenomen als 'ontwikkelingsas' (zie paragraaf 3.4.1.).  Deze ontwikkelassen zijn opgenomen om 

natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen aansluitend op 

bestaande structuren mogelijk te maken. Echter lijken deze opgenomen ontwikkelingen niet haalbaar. 

Door middel van de invulling met zonnepanelen wordt de locatie toch duurzaam ingericht. Een 

zonneveld op deze locatie kan de mensen bewuster maken van en informatie geven over de 

duurzaamheidsopgaven van de gemeente. 

b.            Op basis van bovenstaande een ‘Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen’ noodzakelijk is, aangezien 

de locatie voor het Zonnewoud in de structuuvisie opgenomen is in een ontwikkelas. Een zonneveld is 

hierbij niet specifiek als mogelijke functie benoemd, omdat ruimtelijke ontwikkelingen zoals een 

zonneveld toen deze structuurvisie werd opgesteld nog niet gangbaar waren. 

c.            Het zonneveld bijdraagt aan het vastgestelde beleid om zonnevelden te realiseren op niet-

landbouwgrond.   

  

De gemeenteraad van Zeewolde heeft bij de verklaring van geen bedenkingen een aantal voorwaarden gesteld 

welke luidt als volgt: "dat de recreatieve elementen van het zonnepark, zoals beschreven in het Landschappelijk 

inpassingsplan van 2 oktober 2019, gerealiseerd zijn bij de ingebruikname en toegankelijk zijn gedurende de 25-

jarige planperiode van het zonnepark. Verder moet de netaansluiting van het zonnepark verzekerd zijn" Aan 

deze voorwaarden wordt voldaan. 
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3.4.7 Conclusie  

Met de voorgenomen ontwikkeling van het Zonnewoud wordt bijgedragen aan de ambities voor het voortzetten 

van een energieneutraal Zeewolde, het behouden van de ontstaansgeschiedenis van Flevoland en het 

ontwikkelen van grondgebonden zon aan de hand van de zonnelader en de visie grondgebonden zon. De 

ontwerp-vvgb zal gelijktijdig met de ontwerpbeschikking ter visie worden gelegd.  

 

 

3.5 Conclusie  
Uit de voorgaande beleidstoets is gebleken dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het rijks, provinciale 

en gemeentelijk beleid. 
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4 Waardentoets  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de impact van de ontwikkeling op de verschillende waarden beschreven. Hieronder vallen 

flora & fauna, archeologie, cultuurhistorie en water. Er wordt beschreven wat er is onderzocht en welke 

resultaten hieruit zijn gekomen. Vervolgens wordt hier een conclusie uit getrokken met betrekking tot de 

ontwikkeling. 

 

4.2 Natuurwaarden  
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 

Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 

Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland. Bij soortenbescherming heeft de Flora- en faunawet een belangrijke 

rol gespeeld. Per 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet vervangen door 

de  nieuwe Wet Natuurbescherming.  

 

De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan de Wet natuurbescherming. Hiertoe is een Toetsing Wet 

Natuurbescherming uitgevoerd. Het onderzoek is als separaat document toegevoegd bij deze ruimtelijke 

onderbouwing (zie bijlage 3). De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. 

 

Soortenbescherming 

De ingreep voor de realisatie van het Zonnewoud zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van 

leefgebied van enkele overige beschermde soorten. Hiervoor zijn door de provincie Flevoland vrijstellingen 

opgesteld. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er 

geen leefgebied verloren gaat en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een 

vrijstelling indien het een ruimtelijke ontwikkeling betreft. Nader onderzoek naar beschermde soorten of een 

ontheffing Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk. 

 

Planten en mossen 

In het plangebied zijn geen beschermde plant- en mossoorten aangetroffen. Op basis van de aanwezige biotoop, 

de functie en het beheer van het plangebied kunnen beschermde plantensoorten ook worden uitgesloten, 

waardoor er geen sprake is van negatieve effecten op beschermde plantensoorten. Een ontheffing Wet 

natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Vleermuizen 

De bomen in het plangebied bieden geschikte holten voor boombewonende vleermuizen. Om deze te kunnen 

kappen is nader onderzoek nodig naar de functie van de bomen voor vleermuizen. Mogelijk is een ontheffing in 

het kader van de Wet natuurbescherming voor vleermuizen noodzakelijk. Het kappen van bomen wordt 

uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het bouwrijp maken van de grond en 

daarbij ook de verantwoordelijkheid van een mogelijke ontheffing. Voor aanvang van de werkzaamheden van 

het bouwrijp maken van het perceel worden de te kappen bomen geïnspecteerd op mogelijke verblijfplaatsen. 

Indien deze aanwezig zijn, zal voor het kappen van de bomen een afzonderlijke Wnb-ontheffing separaat moeten 

worden aangevraagd door Staatsbosbeheer. Dit is door de provincie bevestigd. Ook is dit als voorwaarde 

opgenomen in de omgevingsvergunning. 
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Grondgebonden zoogdieren 

In het Zonnewoud kunnen algemene grondgebonden zoogdieren wederom van het plangebied gebruik maken. 

Voor deze beschermde soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Flevoland een vrijstelling van 

ontheffing plicht opgesteld. 

 

Voor kleine marterachtigen, wezel, bunzing en hermelijn, tevens vrijgesteld van de ontheffing plicht, biedt het 

plangebied geschikt leefgebied. Mogelijk verblijven de soorten in het plangebied of kruisen zij deze tijdens het 

foerageren. In het plangebied zijn beperkt mogelijkheden aanwezig voor potentiële verblijflocaties. Voor deze 

beschermde soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Flevoland een vrijstelling van ontheffing 

plicht opgesteld. 

 

Verblijfplaatsen van beschermde soorten grondgebonden zoogdieren als boommarter, steenmarter of das 

kunnen in het plangebied worden uitgesloten. Verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen en kunnen op basis van het 

veldbezoek en afwezigheid van schuren, burchten en geschikte holten worden uitgesloten. De omgeving biedt 

wel geschikt leefgebied. Mogelijk dat soorten het plangebied doorkruisen. Het gebied wordt na inrichting 

waarschijnlijk wel minder geschikt als foerageergebied, doordat er minder begroeiing aanwezig zal zijn en meer 

verstoring door bezoekers. In de directe omgeving is voldoende alternatief geschikt leefgebied voorhanden zodat 

het plangebied geen essentiële functie heeft voor de beschermde soorten. 

 

Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming voor 

grondgebonden zoogdieren niet noodzakelijk. 

 

Broedvogels 

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle beschermde 

inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren vernielen of te beschadigen, of een verbod op het wegnemen van nesten van vogels. 

Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Deze verbodsbepalingen  kunnen in veel situaties worden 

voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De periode van 15 maart 

tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als broedseizoen. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn 

mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord. 

Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd, ongeacht het tijdstip van 

het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort. De genoemde termijn moet daarom niet al te strikt worden 

toegepast. Daarbij dient er, wanneer de vogel klaar is met broeden en de jongen het nest hebben verlaten, ook 

rekening te worden gehouden met jongen die nog in het gebied kunnen voorkomen. 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving is 

daarbij beschermd. Bij de aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet 

natuurbescherming noodzakelijk. 

 

Door het ontbreken van bebouwing en bestaande oude/ nieuwe, grote nesten en sporen kunnen verblijfplaatsen 

van vogels, waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd zijn, worden uitgesloten in het 

plangebied. Ook ontbreekt bebouwing waar soorten als huismus en gierzwaluw gebruik van kunnen maken. 

 

Bij start en tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met (in gebruik zijnde) nesten van 

vogels. De zorgplicht is te allen tijde van kracht. 
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Reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden    

Het plangebied lijkt buiten bekend verspreidingsgebied van levendbarende hagedis te liggen. Hoewel geschikt 

habitat aanwezig is, ontbreken essentiële functies (vaste rust- en verblijfplaatsen). Het gebied is te nat voor 

overwinteringslocaties, als holen onder de grond. Negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van 

beschermde reptielen als ringslang en levendbarende hagedis zijn op basis daarvan niet aanwezig.   

 

In het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig waar beschermde amfibiesoorten als rugstreeppad of 

salamanders gebruik van kunnen maken. Verder biedt het plangebied een ongeschikt habitat voor beschermde 

ongewervelden en kunnen negatieve effecten op beschermde vissen worden uitgesloten.  

 

Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is voor 

reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden niet noodzakelijk.  

 

 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden betreffen een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 

bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/43/EEG) en de gebieden 

die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland 

op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, ( inmiddels Wet natuurbescherming) beschermd. De Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) betreft een netwerk van gebieden in Nederland waar de 

natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven 

en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. 

 

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook bij 

het rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. 

Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan: 

• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 

 

Natura 2000-gebieden  

Niet-stikstof-gerelateerde effecten 

In de directe omgeving (circa 2,2 km) van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De aard 

van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of 

in de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt 

daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

In de gebruiksfase, de nieuwe situatie, is er geen sprake van stikstofdepositie waardoor een bijdrage van stikstof 

aan het Natura 2000-gebied niet van toepassing is. Dit komt doordat een zonneveld geen stikstof uitstoot.  

 

Met de aanleg van het Zonnewoud worden mobiele werktuigen ingezet die stikstof uitstoten. Gezien de 

kleinschaligheid van het Zonnewoud, de ligging ten opzichte van het Natura 2000-gebied en de beperkte, 

tijdelijke duur van de aanlegfase, wordt niet verwacht dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie 

(mol/ha/jr) op het Natura 2000-gebied. Dit is onderzocht doormiddel van een stikstofberekening met de AERIUS-

Calculator. Hieruit blijkt dat een vergunning Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof, niet aan de orde is. In 

paragraaf 5.5 is de conclusie van de stikstofberekening nader toegelicht.  
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Houtopstanden 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het zonneveld worden (door Staatsbosbeheer) bomen gekapt. De te 

kappen bomen in het plangebied behoren niet tot de bescherming van houtopstanden. Een toetsing of melding 

bij provincie Flevoland is niet aan de orde.  

 

 

Natuur Netwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het NNN. Doordat NNN gebieden geen externe werking kennen, 

kunnen met de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van 

het NNN gebied worden uitgesloten en wordt een nadere toetsing aan het NNN-beleid niet noodzakelijk geacht. 

 

4.3 Archeologische waarde 
 

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg voor het 

archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. 

Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, 

het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 

'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor 

behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. De 

uitgangspunten van het verdrag hebben hun beslag gekregen in de Wet op de archeologische monumentenzorg 

(Wamz, 1 september 2007). 

 

In 2016 zijn alle verschillende wetten en regels voor behoud en beheer van cultureel erfgoed samengegaan in 

één nieuwe wet: de Erfgoedwet. Met de Erfgoedwet beschermt de overheid het cultureel erfgoed in Nederland. 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’, welke is vastgesteld op 29 

september 2016. Hierin zijn de archeologische verwachtingswaarden per gebied aangegeven, door middel van 

dubbelbestemmingen. Aan de zuid- en noordoostzijde van het plangebied geldt een dubbelstemming (zie 

afbeelding 10). Voor de zuidzijde is dit de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ en voor de noordoostzijde 

is dit ‘Waarde - Archeologie 4’ en ‘Waarde - Archeologie 5’.  

 

Wanneer in het gebied van 'Waarde - Archeologie 4' (lage archeologische verwachting) de gronden over een 

oppervlakte van 500 m2 of meer én een diepte van  1 meter of meer worden geroerd, is archeologisch onderzoek 

noodzakelijk.  
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Wanneer in het gebied van 'Waarde - Archeologie 5' (lage archeologische verwachting) de gronden over een 

oppervlakte van 500 m2 of meer én een diepte van  1,50 meter of meer worden geroerd, is archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

In het Zonnewoud worden naast zonnepanelen ook  verschillende elementen gerealiseerd, waarbij de grond 

geroerd wordt. Op een klein deel van de zonnepanelen na vallen alle ontwikkelingen buiten de dubbestemming 

‘Waarde – Archeologie’. Voor de plekken waar zonnepanelen binnen de dubbelbestemming ‘Waarde - 

Archeologie’ vallen geldt het volgende: 

- er worden palen (voor de constructie van zonnepanelen) in de grond ingebracht, deze hebben een 

diepte van 1,5 meter; 

- er wordt een kabeltracé aangelegd. Hiervoor worden sleuven gegraven van circa 2 tot 2,5 meter 

breed, met een diepte van tussen circa 0.30 en 1 meter. 

- tot slot wordt er nog een hekwerk, met een diepte van 80 centimeter , rondom het terrein geplaatst 

en worden de randen van het park landschappelijk ingepast. 

 

Gezien het oppervlak van het plangebied met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Waarde – 

Archeologie 5’ is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling 

is op 21 februari 2020  een verkennend booronderzoek uitgevoerd door RAAP.  

 

  

Afbeelding 11. Waarde Archeologie 

Afbeelding 10. Archeologie 
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4.3.1 Verkennend booronderzoek 

Op 21 februari 2020 is door RAAP een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd binnen het plangebied Zonnewoud te Zeewolde in de 

gemeente Zeewolde. In bijlage 4 is de rapportage van het verkennend booronderzoek weergegeven. Binnen het 

plangebied zijn 14 boringen uitgevoerd. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het 

onderzoeksrapport weergegeven.  

 

“In alle boringen is aan de basis een pakket pleistocene 

afzettingen aangetroffen, geïnterpreteerd als dekzand 

(Laagpakket van Wierden, onderdeel van de Formatie 

van Boxtel). In één boring (boring 13) is in de top van het 

dekzand een podzolbodem aangetroffen. In de overige 

boringen is de top van het dekzand verspoeld. 

 

De Oude Getijdenafzettingen zijn, zoals verwacht, niet 

binnen het onderzoekgebied aanwezig. 

 

In het zeefresidu van het monster dat is genomen van de 

in boring 13 aangetroffen podzolbodem zijn 49 kleine 

houtskoolfragmenten, vijf kleine fragmenten vuursteen 

zonder bewerkingssporen één fragment natuursteen van 

circa 1,5 cm, 16 fragmenten knappersteen, zeven 

vissenwervels en twee vissentanden aangetroffen. De 

visresten hebben een zwarte kleur en zijn vermoedelijk 

onverbrand. Ze zijn in ieder geval niet gecalcineerd (te 

herkennen aan een witte kleur), wat zou wijzen op een hoge verbrandingsgraad. De visresten zouden ook 

afkomstig kunnen zijn uit de Flevomeer Laag, die direct op het dekzand ligt, en vormen, mede gezien het feit dat 

de resten onverbrand zijn, geen indicator voor een vuursteenvindplaats. De combinatie van de andere in het 

zeefresidu aangetroffen indicatoren (vuursteen, houtskool en knappersteen) kunnen echter wel wijzen op de 

aanwezigheid van een vuursteenvindplaats.  

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig 

zijn. Deze resten zijn alleen in boring 13 aangetroffen, vanaf 160 cm –mv (-5,7 m NAP), in de top van het dekzand, 

waarin een podzolbodem aanwezig is. Daarom wordt geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat 

verstoring ter plaatse van boring 13 wordt voorkomen. Dat kan door er op toe te zien dat de palen ten behoeve 

van de zonnepanelen in het oostelijke onderzoeksgebied niet langer dan 120 cm zijn. Op deze wijze wordt het 

archeologische niveau, met een veiligheidsmarge van 40 cm, ontzien. 

 

In het zuidelijke onderzoeksgebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen en geldt de genoemde planaanpassing niet. Hier worden op grond van het 

verkennend booronderzoek geen archeologische resten uit de steentijd verwacht.” (bron: RAAP)  

 

Bij de realisatie van het Zonnewoud worden de palen voor de constructie van de zonnepanelen op circa 1,50 

meter diepte geplaatst. Hierbij is al een marge van 10 cm meegenomen. Echter wordt ter plaatse van boring 13  

het advies van RAAP in acht genomen en zal de constructie dusdanig worden vormgegeven dat deze niet dieper 

reikt dan 1,20 meter. Hiermee wordt het archeologisch niveau ontzien en wordt voorgenomen plan uitvoerbaar 

geacht.   

Afbeelding 121. Boorlocaties verkennend booronderzoek 
(bron: RAAP) 
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4.4 Cultuurhistorie  
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten 

monumenten, ook cultuurhistorische waarden in het plangebied worden meegewogen bij een afwijkingsbesluit 

in het kader van de Wro. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

In het plangebied bevinden zich geen rijks- of gemeentelijke monumenten. Er worden, met de realisatie van het 

Zonnewoud, geen cultuurhistorische waarden in het geding gebracht. 

 

4.5 Water  
De toelichting van een omgevingsvergunning dient, conform artikel 3.1.6, lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke 

ordening, een beschrijving te bevatten van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 

voor de waterhuishouding. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het voor dit plan relevante waterbeleid. 

Vervolgens is de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie van het plangebied beoordeeld. 

 

Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 

in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 

omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 

estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste 

waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot 

uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. 

In deze (deel) stroomgebied beheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende 

(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 

bepaald. 

 

Rijksbeleid 

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is op 10 december 2015 vastgesteld. Dit Nationaal Waterplan geeft de 

hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een 

vooruitblik richting 2050. Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, 

om overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een 

antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden openlaten om op langere 

termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met 

deze handelwijze is Nederland koploper en toonaangevend voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan 

zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, 

gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het 

bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. 

 

Provinciaal beleid 

De provincie werkt nauw samen met Waterschappen om haar ambities te realiseren. Hiervoor hebben de 

waterschappen eigen regionale waterbeheerplannen opgesteld. De Provinciale Staten hebben de wettelijke 

bevoegdheid tot het instellen en opheffen van waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting, 

samenstelling van hun bestuur en tot de verder reglementering van waterschappen. De manier waarop de 

waterschappen hun taak uitoefenen is onderhevig aan provinciaal toezicht doordat het waterbeheerplan de 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft. Dus de provincie stelt de regels en de waterschappen doen 

verder de uitvoering van het waterbeheer. 
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Waterschap Zuiderzeeland 

Voor het plangebied is Waterschap Zuiderzeeland de waterbeheerder. Waterschap Zuiderzeeland beheert sinds 

maart 2015 het riool voor de gemeente Zeewolde en doet dat zeker nog tot 2021 met de intentie om ook daarna 

de samenwerking voort te zetten. De basis voor deze samenwerking is vastgelegd in het gemeentelijke 

rioleringsplan. Om na te gaan of de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied past binnen het beleid van het 

Waterschap Zuiderzeeland is er een watertoets gedaan.  

 

Watertoets  

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is op 20 augustus 2019 een digitale watertoets uitgevoerd 

(kenmerk: 20190820-37-21227). De resultaten uit de digitale watertoets zijn separaat toegevoegd in de bijlage 

5.  Uit de watertoets is naar voren gekomen dat een ‘korte procedure’ van toepassing is.  

 

Bij de digitale watertoets is een uitgangspuntennotitie toegevoegd. In deze uitgangspuntennotitie worden de 

relevante voorwaarden voor het plan benoemd. De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt 

onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's 'Veiligheid, ‘Voldoende Water’ en 

‘Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde wordt het uitgangspunt gevonden, dat het vertrekpunt 

vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld.  

 

Aanvullend op de watertoets is er een wateradvies aangevraagd bij het waterschap Zuiderzeeland. Het advies 

van het waterschap geldt als volgt: “De realisatie van het zonnepark heeft beperkte gevolgen voor de 

waterhuishouding, daarmee is - in afwijking van de digitale watertoets - sprake van de korte procedure in het 

kader van de watertoets”.  

 

Hieronder wordt aan de hand van het wateradvies van het waterschap Zuiderzeeland d.d. 24 september 2019 

het streefbeeld van de drie waterthema’s in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling benoemd.  

 

Thema Veiligheid 

Streefbeeld: Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen 

Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door 

te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, 

economische en klimatologische ontwikkelingen. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Het plangebied ligt niet buitendijks. Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Voor het 

plangebied zijn er geen relevante uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing. 

 

Thema Voldoende water 

Streefbeeld: Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde en het hele beheergebied van 

het waterschap voldoet aan de vastgestelde normen. Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat 

de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is 

gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. 

Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het verharden van 

grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. 

Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende 

maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt 

voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden.  
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Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

De voorgenomen plan leidt niet tot een toename van verhard oppervlak en derhalve is compensatie niet aan de 

orde. Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte/koude opslag. Bij deze 

planontwikkeling wordt geen grondwater onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of 

bedrijfsmatige toepassingen. 

Hemelwater dat op zonnepanelen terechtkomt kan grotendeels rechtstreeks onder de panelen infiltreren in de 

bodem. Bij extreme neerslag kan – na verloop van tijd - een verhoogd risico bestaan op oppervlakkige afvoer 

over het maaiveld. De zonnepanelen concentreren de neerslag aan de onderzijde van de panelen (druiplijn). Door 

deze neerslagconcentratie kan de bodem dichtslaan (verslempen) waardoor geulvorming ontstaat en daarmee 

oppervlakkige afvoer van hemelwater. Een en ander is afhankelijk van de samenstelling van de bodem en de 

lokale omstandigheden (bijvoorbeeld verhang in het bodemoppervlak). Mocht deze oppervlakkige afvoer het 

oppervlaktewatersysteem bereiken dan is er sprake van afwentelen: versnelde afvoer van neerslag naar het 

watersysteem. Mocht deze situatie zich in de toekomst voordoen dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor 

het treffen van maatregelen om het afwentelen ongedaan te maken. 

 

Thema Schoon water 

Streefbeeld: Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische 

flora en fauna in het beheergebied. Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en 

voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand 

van deze wateren vormt hier geen belemmering voor. Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op 

de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van 

afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan. 

  

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

Voor het plangebied zijn er geen relevante uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Uit de watertoets blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling uitvoerbaar is. Het waterschap Zuiderzeeland heeft op 

24 september 2019 een positief wateradvies afgegeven. Hiermee is de voorgenomen ontwikkeling uitvoerbaar.  

 

4.6 Conclusie  
Met de voorgenomen ontwikkeling worden de aanwezige waarden niet aangetast. Het voornemen is dan ook 

uitvoerbaar ten aanzien van de bestaande waarden in het plangebied.  
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5 Milieuaspecten  

5.1 Inleiding  
Nieuwe initiatieven hebben te maken met milieuaspecten. Een aantal van deze milieuaspecten zijn ruimtelijk 

relevant. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

- Bodem 

- Geluid 

- Luchtkwaliteit 

- Externe veiligheid 

- Bedrijven en milieuzonering  

- Verkeer en parkeren 

- Vormvrije m.e.r. – beoordeling 

- Leidingen 

- Lichtreflectie 

- Elektromagnetische straling 

 

5.2 Bodem 
Sinds 1 januari 2008 is in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd hoe we in Nederland omgaan met het 

hergebruik van schone en licht verontreinigde grond en de bescherming van de bodem. Bij de verlening van een 

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 

bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

In het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen bekend. Gezien het grondgebruik is ook de verwachting dat 

de grond geschikt is voor het gebruik als Zonnewoud. Er wordt geen verblijfsruimte gerealiseerd waar mensen 

meer dan twee uur per dag verblijven, dus op basis hiervan is geen nader onderzoek nodig. De panelen en de 

constructie worden uitgevoerd in niet-uitloogbare materialen. Met betrekking tot het aspect bodem wordt de 

voorgenomen ontwikkeling uitvoerbaar geacht. 

5.3 Geluid 
Voor de beoordeling van het onderdeel geluid moet in algemene zin aan de volgende punten worden voldaan:  

- de normen uit de Wet geluidhinder worden in acht genomen;  

- bedrijven in de omgeving worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd;  

- op en rond het plangebied blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Wet geluidhinder 

Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Hierin staat dat inzichtelijk moet 

worden gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor woningen 

en andere geluidsgevoelige bestemmingen zoals onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Op basis 

van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij nieuwe ruimtelijke plannen rekening 

gehouden dient te worden: wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai. Artikel 76 Wgh verplicht er toe om bij 

ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op gronden binnen een geluidzone terzake van de 
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geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen de grenswaarden uit de Wgh 

in acht te nemen. 

 

Op deze locatie wordt geen geluidsgevoelige bestemming toegevoegd. Het Zonnewoud hoeft dan ook niet 

beschermd te worden tegen geluidsoverlast. Ook is er geen sprake van industrielawaai vanuit het nieuw te 

realiseren Zonnewoud. In het plangebied worden zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen produceren geen 

geluid. Daarnaast worden er ook geen installaties opgenomen die een wezenlijke geluidsemissie veroorzaken 

waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. De transformatorstations worden niet dichtbij omwonenden 

gesitueerd. Deze liggen op ruime afstand (meer dan 30 meter) van de dichtstbijzijnde woningen en de 

naastgelegen camping. Daarnaast is er, vanwege de hellende positie van de panelen, geen wezenlijke reflectie 

van omgevingsgeluid. Door de hellende positie kaatst geluid omhoog. Een akoestisch onderzoek is dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

Gebiedsaanduiding ‘Geluidzone – Industrie’  

Voor een deel van het plangebied geldt binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ een gebiedsaanduiding 

‘geluidzone – industrie’. Deze gebiedsaanduiding is bedoeld voor het tegengaan van te hoge geluidsbelasting van 

geluidgevoelige objecten vanwege geluidzoneringsplichtige inrichtingen op het bedrijventerrein. Met de 

realisatie van het Zonnewoud wordt geen geluidsgevoelige bestemming toegevoegd. Hierdoor vormt de 

gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’ geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Bedrijven in de omgeving 

Binnen het plangebied wordt geen nieuwe geluidgevoelige bestemming gerealiseerd. Bestaande bedrijven 

worden niet extra belemmerd.  

 

Woon- en leefklimaat 

De transformatorstations hebben een bronvermogen van maximaal 3 MVA per stuk en de inverters, die weinig  

geluid produceren, hebben een bronvermogen van 105 kW per stuk. In de VNG-uitgave 'Bedrijven en 

milieuzonering' valt dit onder de activiteit 'elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tot 10 

MVA'. Voor deze activiteit is in de richtafstanden tabel voor het aspect geluid 30 meter opgenomen. Dit betekent 

dat wordt geadviseerd om, op basis van een goede ruimtelijke ordening, een afstand van minimaal 30 meter aan 

te houden met geluidsgevoelige functies. De transformatorstations worden op aanmerkelijk grotere afstand van 

de bestaande burgerwoningen gesitueerd. Ook de omvormers komen op een afstand van minimaal 30 meter. 

Met betrekking tot geluid blijft dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig. 

 

5.4 Luchtkwaliteit 
Het wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit is sinds 2007 vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Wet 

milieubeheer (Wm) en in de algemene maatregel van bestuur: ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit 

NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM). In titel 5.2 van de Wm is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geregeld. In dit programma staat onder andere beschreven 

wanneer en hoe overschrijding van luchtkwaliteitsnormen moet worden aangepakt. In het programma wordt 

rekening gehouden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Ontwikkelingen die binnen het programma passen hoeven niet te worden getoetst aan de 

luchtkwaliteitsnormen. 

 

Voor ontwikkelingen die niet in betekende mate bijdragen aan luchtverontreiniging, hoeft geen onderzoek te 

worden gedaan naar de luchtkwaliteit. 
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Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Op grond van de NIBM-tool is een ontwikkeling ‘in betekende mate’ bij een toename van het aantal 

verkeersbewegingen met ruim 900 per dag (met 5% aandeel vrachtverkeer). De voorgenomen ontwikkeling 

betreft de realisatie van een zonnewoud. De verkeersbewegingen die de ontwikkeling van een zonnewoud met 

zich mee brengt, zijn alleen tijdens de aanlegfase merkbaar. In deze fase zal er tijdelijk sprake zijn van een grotere 

toename van verkeersbewegingen. Nadat de bouw van het Zonnewoud is afgerond daalt het aantal 

verkeersbewegingen. Na oplevering van het Zonnewoud ontstaat er een recreatieve functie. Dit Zonnewoud is 

dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er komen geen parkeerplekken.  De verkeersbewegingen 

die er zijn, zijn ten behoeve van beheer en onderhoud. Hierdoor worden geen extra verkeerbewegingen 

toegevoegd.  

 

Zelfs tijdens de bouwperiode zal het aantal verkeersbewegingen ruimschoots onder de 900 per dag blijven. 

Daardoor leidt de ontwikkeling niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit én kan de ontwikkeling niet als 

‘niet in betekenende mate’ worden gezien. 

 

Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat nader onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit niet noodzakelijk is. 

 

5.5 Stikstofdepositie 
Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle 

betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van 

stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-

gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische 

activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten.  

 

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over 

het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming 

voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een 

veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige 

positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor 

activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de 

Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen 

daadwerkelijk resultaat hebben. 

 

Middels een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van het 

Zonnewoud mogelijk gemaakt. Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning verlangt het bevoegd gezag 

een analyse waarmee aangetoond wordt of er significante depositie van stikstof op aangewezen habitattypen en 

leefgebieden plaatsvindt. Deze analyse is uitgevoerd middels een  stikstofberekening. 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruikgemaakt van AERIUS-Calculator. De onderbouwing 

inclusief berekening is opgenomen in bijlage 6  
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Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

In de omgeving van het plangebied ligt op circa 2,2 km het Natura 200-gebied Veluwerandmeren. Dit gebied kent 

enkele stikstofgevoelige habitattypen. Uit de AERIUS-Calculator blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 

mol/hectare/jaar zijn. Dit betekent dat de benodigde inzet van mobiele werktuigen en het aantal 

vervoersbewegingen geen significant negatieve invloed hebben op de instandhoudingsdoelen van 

stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Geconcludeerd kan worden dat er geen significante 

stikstofdepositie is op de Natura 2000-gebieden. Een vergunning Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof is 

niet aan de orde en is de voorgenomen ontwikkeling hiermee uitvoerbaar.  

5.6 Externe veiligheid  
Algemeen  

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van risico's bij onder meer productie, opslag, transport en gebruik 

van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door maatregelen 

kunnen de afstanden worden verkleind. Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde, voor het plaatsgebonden risico geldt een 

grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. De grenswaarde 

mag niet worden overschreden. 

 

Voor de oriënterende waarde en richtwaarde geldt dat afwijken alleen met een degelijke motivering is 

toegestaan. Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig 

is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire (chemische fabriek, lpg-

tankstation) en de mobiele (tankwagen, gasleidingen) bronnen. 

 

Er wordt getoetst aan de volgende wet- en regelgeving: 

- Voor inrichtingen (bedrijven) wordt getoetst aan het besluit Externe veiligheid inrichtingen (BEVI) 

en de bijbehorende regeling. 

- Voor transportroutes over weg, water en spoor wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (BEVT). 

- Voor buisleidingen wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB). 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Om in beeld te brengen of er in het plangebied of in de nabijheid daarvan risicobronnen aanwezig zijn, is de 

Nederlandse risicokaart geraadpleegd. Een uitsnede daarvan is weergegeven in afbeelding 12.  

 

Uit de risicokaart blijkt dat in het plangebied geen risicovolle inrichtingen, transportassen (spoor, weg, water) of 

transportleidingen aanwezig zijn. Ten zuiden van het plangebied ligt een camping, echter is deze camping geen 

Afbeelding 12. Risicokaart Nederland – Natuurbrand en Overstroming (kleine kans) 
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direct risico voor de realisatie van het Zonnewoud. Wel ligt over het plangebied de laag met het risico 

‘Natuurbrand’.  Echter is het risico in praktijk zeer klein en wordt deze ook aangegeven als ‘kleine kans’. Op de 

kaart zijn de gebieden aangegeven waar een eventuele natuurbrand kan ontstaan. Dit geldt ook voor het 

plangebied. Mocht het voorkomen dat er een natuurbrand is, dan is het gevaar dat recreanten in het Zonnewoud 

verrast worden door het vuur en worden ingesloten. Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en 

onvoorspelbaar ontwikkelen. Lokale overheden stemmen brandpreventie en -bestrijding af met de hulpdiensten.  

Het voorgenomen plan heeft verschillende uitgangen die het mogelijk maken om, indien nodig, het gebied snel 

te kunnen verlaten. Kruislings door het gebied loopt een grote as, deze kan snel bereikt worden vanaf de 

hoofdingangen. Hierdoor kunnen eventuele hulpdiensten snel in het plangebied ter plaatsen zijn. Met betrekking 

tot externe veiligheid zijn er maatregelen (meerdere uitgangen) genomen die ervoor zorgen dat aanwezigen het 

Zonnewoud, bij een eventuele natuurbrand, tijdig kunnen verlaten. Aan het begin en einde van elke wandelpad 

is een ingang/uitgang. Verder loopt er rondom het Zonnewoud ook een wandelpad.  

 

De brandweer Flevoland heeft op 14 oktober 2019 het voorgenomen plan getoetst aan de 

brandveiligheidsaspecten van het niveau nieuwbouw, deze toetsing is separaat bijgevoegd (zie bijlage 7). In de 

toetsing wordt geadviseerd een aantal maatregelen te treffen om de kans op een incident te reduceren. Een 

aantal van deze maatregelen zijn al door de initiatiefnemer meegenomen in het plan en een aantal worden nog 

doorgevoerd. Dit betreft onder meer het voorzien van noodschakelaars om het zonneveld spanningsloos te 

maken, de omgeving rondom transformatorstations vrij te houden van begroeiing en het brandwerend maken 

van de systemen en transformatorstations. In de voorgenomen ontwikkeling wordt uitgegaan van een 

afbrandscenario. Het overslaangevaar tijdens brand in een transformatorhuis of inkoopstation wordt afgevangen 

door de afstand tussen de vakken. In samenspraak met Staatsbosbeheer en Brandweer Flevoland wordt 

besproken welke extra maatregelen nodig zijn.   

 

Een ander risico dat aangegeven wordt, is de kans op overstroming in beschermd gebied. Deze kans is echter 

klein. De kleine kans die er is, is er doordat het plangebied op lager gelegen grond ligt, namelijk de Flevopolder. 

Deze overstromingskans geldt voor een groot deel van Nederland. Het gaat hier om gebieden die beschermd 

worden door primaire waterkeringen met een veiligheidsnorm in de orde van 1/1000 tot 1/10.000 per jaar. Met 

betrekking tot externe veiligheid is deze kleine overstromingskans ook geen belemmering en kan aanvullend 

onderzoek achterwege blijven.  

 

Het Zonnewoud betreft op zichzelf ook geen gevoelig object of inrichting die formeel een veiligheidscontour kent. 

Wel betreft het Zonnewoud een inrichting die energie in de vorm van elektriciteit opwekt en op het 

elektriciteitsnet levert. Om de veiligheid te waarborgen worden kabels afgeschermd met een afdekprofiel, 

worden de transformatorstations afgeschermd en  komt er een hek rondom het Zonnewoud,  waardoor personen 

in de avond niet bij de zonnepanelen kunnen. Daarnaast wordt het Zonnewoud met panelen geaard en worden 

elektriciteitskabels ondergronds aangelegd. 

5.7 Bedrijven en millieuzonering  
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 

handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 

het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 

enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 

doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die 

onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 

Milieuzonering heeft twee doelen: 
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- het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 

functies; 

- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in eerste instantie doorgaans de VNG-uitgave 'Bedrijven 

en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, 

stof, geluid en gevaar zijn opgenomen. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

De transformatorstations hebben een bronvermogen van maximaal 3 MVA per stuk en de inverters, die weinig 

geluid produceren, hebben een bronvermogen van 105 kW per stuk. In de VNG-uitgave 'Bedrijven en 

milieuzonering' valt dit onder de activiteit 'elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tot 10 

MVA'. Voor deze activiteit is in de richtafstanden tabel voor het aspect geluid 30 meter opgenomen. Dit betekent 

dat wordt geadviseerd om, op basis van een goede ruimtelijke ordening, een afstand van minimaal 30 meter aan 

te houden met geluidsgevoelige functies. De transformatorstations worden op aanmerkelijk grotere afstand van 

de bestaande burgerwoningen gesitueerd. Ook de omvormers komen op een afstand van minimaal 30 meter. 

Met betrekking tot geluid blijft dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig. 

 

Verder zijn er geen specifieke normen die betrekking hebben op een openbare recreatiefunctie in de vorm zoals 

die bij het Zonnewoud van toepassing is bekend.  

 

Anderzijds betreft een zonneveld geen gevoelige functie. Een zonneveld hoeft qua milieuzonering niet 

beschermd te worden tegen eventuele milieubelastende functies in het omliggende gebied. 

 

5.8  Verkeer en parkeren 
De ontwikkeling van het Zonnewoud heeft geen grote gevolgen voor het verkeer en parkeren. Het Zonnewoud 

moet voornamelijk in de aanlegfase en in de ontmantelingsfase bereikt worden met voertuigen via de ontsluiting 

aan de Groenewoudseweg, en daarnaast alleen op heel beperkte schaal ten behoeve van het beheer.  Het 

Zonnewoud  wordt overdag vrij toegankelijk, hierdoor zal er een toename zijn van bezoekers. Deze bezoekers 

bewegen zich te voet of fietsend. Er worden geen parkeerplaatsen voor auto’s gerealiseerd. Wel zullen er 

fietsenrekken worden geplaatst.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

Het Zonnewoud kan op een veilige manier worden ontsloten. Het betreft een bestaande kleinschalige 

rechtstreekse ontsluiting op de Groenewoudseweg,  die past bij de schaal van de ontwikkeling. Een zandpad 

voert vanaf de Groenewoudseweg naar het centrum van het perceel. Aan beide zijden van het perceel zijn 

zandpaden die dienen voor recreatie en bosonderhoud.  
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5.9 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 

betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de 

bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat het bevoegd gezag zich er nog steeds 

van moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben ook wel genoemd de 

'vergewisplicht' Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die 

voorkomen op de D-lijst, deze geeft aan of er voor activiteiten en projecten beoordeeld moet worden of er een 

m.e.r. gemaakt moet worden. Voor projecten of activiteiten die beneden de drempelwaarden vallen moet een 

toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets 

wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee 

conclusies leiden: 

 

- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. beoordeling noodzakelijk; 

- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

 

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de 

selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria 

centraal: 

- de kenmerken van het project; 

- de plaats van het project; 

- de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Het project maakt een functiewijziging naar een zonneveld mogelijk. De voorgenomen ontwikkeling is niet 

opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. De zonneveld betreft bijvoorbeeld geen landinrichtingsproject 

(D9). Er is geen sprake van een landinrichting als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied. De ontwikkeling 

van een zonneveld valt pas onder deze categorie als deze onderdeel uitmaakt van een groter 

landinrichtingsproject. 

 

Datzelfde geldt voor de recreatieve functie van de openstelling van het Zonnewoud. Deze functiewijziging 

bedraagt niet een oppervlakte van 125 hectare of meer, hierdoor valt ook dit pas onder deze categorie als het 

onderdeel uitmaakt van een groter landinrichtingsproject.  

 

Daarnaast geldt dat voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie (D22.1) bestemd 

voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water, een drempelwaarde geldt van een vermogen van 200 

megawatt (thermisch) of meer (voor een elektriciteitscentrale) en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft: 

1°. het vermogen met 20% of meer toeneemt, of 

2°. de inzet van een andere brandstof tot doel heeft. 

Het voorliggende project betreft een zonnewoud met ruim minder opgewekt vermogen en er wordt geen stoom 

en warm water geproduceerd. 

 

Verder geldt voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterrein (D11.2) een drempelwaarde in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op:  

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
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Categorie D11.2 is niet van toepassing, aangezien het geen stedelijk ontwikkelingsproject betreft en het 

zonneveld een relatief beperkt oppervlak beslaat. Voor het voorgenomen plan is geen m.e.r.-beoordeling 

benodigd. Het Zonnewoud valt niet onder het Besluit milieueffectrapportage, ter onderbouwing hiervoor is een 

vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie opgesteld deze is separaat bijgevoegd (zie bijlage 8).  

 

Het Zonnewoud wordt aangelegd met respect voor de bodem en natuur. De constructie wordt zodanig aangelegd 

dat er geen schade ontstaat en het systeem makkelijk demontabel is. De locatie is onderzocht op het gebied van 

aanwezige ecologische en archeologische waarden. Hieruit blijkt dat een deel van het gebied wel een 

archeologische verwachtingswaarde kent. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd door RAAP Archeologie. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in 

paragraaf 4.3.1. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek wordt voorgenomen 

ontwikkeling uitvoerbaar geacht. 

 

De locatie is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, Natuur Netwerk Nederland-zonering of andere beschermde 

gebieden. Het realiseren van een zonneveld op de planlocatie is goed onderzocht in het kader van de 

onderzoeken welke deel uit maken van de voorliggende ruimtelijke onderbouwing. Resumerend zullen er zowel 

tijdens de aanlegfase, als tijdens de gebruiksfase, als tijdens de ontmantelingsfase, geen significante negatieve 

effecten bestaan voor het milieu. 

 

Gelet op de kenmerken van het project, en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 

negatieve milieugevolgen optreden. Eén en ander blijkt tevens uit dit hoofdstuk waarbij uitgebreid is ingegaan 

op de milieu- en omgevingsaspecten. 

 

5.10 Kabels en leidingen  
In de buurt van het plangebied lopen geen kabels en/of leidingen die een belemmering vormen voor de 

voorgenomen ontwikkeling in het plangebied. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is er een klic-

melding aangevraagd. Uit de resultaten van deze klic-melding d.d. 19 september 2019 blijkt dat er geen 

belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

5.11 Lichtreflectie 
Van lichtreflectie is geen sprake. De maximale nokhoogte bedraagt 2,5 meter (boven maaiveld) en in een zuid-

opstelling geplaatst. Bij een hoge zuidelijke zonnestand wordt het licht in een steile hoek omhoog gekaatst.  Bij 

een lage oostelijk of westelijk zonnestand wordt door de boomhoogte en een stevige groenstrook om het park 

heen altijd voorkomen dat licht in een zeer kleine hoek ten opzichte van horizontaal wordt gereflecteerd dan wel 

dat het gereflecteerde licht verder kan komen dan de bosrand. 
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5.12 Electromagnetische straling 
Zowel bij de omvormers als de transformatoren zullen extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF) 

vrijkomen. Ten aanzien van elektromagnetische straling bij hoogspanningsmasten hanteert de overheid een 

voorzorgprincipe waarbij een grens wordt aangehouden van 0,4 micro Tesla (μT). De GGD-en adviseren om ook 

bij ander bronnen van ELF-EM velden, zoals onderstations en transformatorhuisjes, dit voorzorgsprincipe te 

hanteren. 

 

Vandaar het advies om dit voorzorgsprincipe ook te hanteren bij de ontwikkeling van het Zonnewoud door de 

afstand van een Zonnewoud tot woningen en gevoelige bestemmingen zodanig te laten zijn dat de magnetische 

veldsterkte bij de gevoelige bestemmingen niet boven de advieswaarde van 0,4 μT komt. Gezien de relatief grote 

afstand tot de dichtstbijzijnde burgerwoningen gebeurt dat hier niet.  

 

De straling van de zonnepanelen in het Zonnewoud is zeer laag. Deze straling staat gelijk aan dagelijkse 

huishoudapparaten. Voor de recreanten in het gebied geldt dat zij hier maar voor een korte periode zijn. 

Vanwege de zeer lage straling is het effect niet van toepassing op de korte verblijfsduur van recreanten.  Voor de 

voorgenomen ontwikkeling geldt dat dit geen belemmering vormt.  

 

5.13 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn alle relevante milieuaspecten beschreven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

voorgenomen ontwikkeling geen milieubelemmeringen met zich meebrengt. 
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6 Uitvoerbaarheid  

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen plan. De ruimtelijke uitvoerbaarheid, de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid en de economische uitvoerbaarheid worden beschreven. 

 

6.2 Ruimtelijke uitvoerbaarheid 
In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe het voorgenomen project past binnen het van toepassing zijnde 

overheidsbeleid. Geconstateerd is dat er geen omgeving- en milieukundige belemmeringen zijn. Ruimtelijk is de 

voorgenomen ontwikkeling daarmee uitvoerbaar. 

 

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.3.1 Omgevingsproces 

Op 17 september 2019 heeft Sunvest samen met ZeewoldeZon een openbare inloopavond georganiseerd voor 

inwoners van Zeewolde en belanghebbenden. Deze inloopavond had als doel om omwonenden en 

belanghebbenden te informeren over de voortgang van het Zonnewoud Zeewolde. Deze avond had enerzijds als 

doel om mensen in de gelegenheid te stellen informatie op te halen bij vertegenwoordigers en/of deskundigen 

die meer kunnen vertellen over o.a. het landschappelijke inrichtingsplan. Anderzijds had de avond als doel 

mensen concreet te vragen om mee te denken over de uitwerking van het plan en hun mening en/of suggesties 

te geven. 

6.3.2 Vooroverleg 

In het kader van artikel 3.1.1 bro is het plan voorgelegd aan de vooroverlegpartners. 

 

Het Rijk 

Geoordeeld is dat dit ruimtelijke plan geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van 

vooroverleg met het Rijk.  

 

Provincie Flevoland 

Het voorgenomen plan is voorgelegd bij de provincie Flevoland als onderdeel van de beoordeling van de 

ingediende projectvoorstellen tijdens het aanbestedingstraject. Hierdoor is de provincie Flevoland op de hoogte 

van de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Waterschap Zuiderzeeland 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een digitale watertoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 

ontwikkeling uitvoerbaar is.   
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Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer heeft de tender voor de realisatie van het Zonnewoud uitgegeven. Het plan is met hen 

afgestemd en er zijn verschillende afspraken gemaakt over de realisatie. Staatsbosbeheer heeft in de 

voorbereiding van de tender met verschillende organisaties gesproken inzake deze locatie.  

6.3.3 Zienswijze 

De ontwerp omgevingsvergunning wordt voor de duur van zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegd. Na deze 

termijn wordt het resultaat van de terinzagelegging in deze ruimtelijke onderbouwing weergegeven. 

 

6.4 Economische uitvoerbaarheid 
 

Kostenverhaal gemeente 

Met de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten, waarin onder andere het verhalen van eventuele 

planschade wordt geregeld. De vaststelling van een exploitatieplan is niet noodzakelijk. 

 

Financiering Zonnewoud 

De ontwikkeling van het Zonnewoud wordt gedaan door Sunvest Ontwikkeling BV. Hierbij wordt SDE++ subsidie 

aangevraagd die voor dit type projecten is bedoeld. 

 

6.5 Conclusie 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het voorgenomen plan ruimtelijk, maatschappelijk, en economisch 

uitvoerbaar is. De voorgenomen ontwikkeling kan dus worden gerealiseerd. 
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Bijlage 1 – Participatierapport   
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1 Introductie 

Sunvest Ontwikkeling B.V. (hierna Sunvest) is in afstemming met een aantal partijen bezig met de 

ontwikkeling van een recreatief zonnepark op een perceel van Staatsbosbeheer in het Horsterwold. 

Sunvest is door Staatsbosbeheer via een tenderprocedure geselecteerd om het door Sunvest 

ingediende projectvoorstel voor het  Zonnewoud Zeewolde (hierna Zonnewoud) te realiseren.  

 

In dit document beschrijven we hoe er door Sunvest invulling is gegeven aan lokale participatie bij 

de vormgeving tot dusver, evenals de toekomstige vormgeving in de realisatie van het Zonnewoud. 

Daarbij splitsen we de lokale participatie op in twee fases: de ontwerpfase, inclusief het 

aanbestedingstraject, en de operationele fase die ingaat zodra het Zonnewoud gebouwd is.    

 

Participatie tijdens de ontwerpfase richt zich met name op inspraak en betrokkenheid bij belangrijke 

aspecten van het project, zoals het ontwerp van het zonnewoud, de landschappelijke inpassing van 

het Zonnewoud, en de inrichting van het terrein voor recreatie en natuur. 

 

Participatie tijdens de operationele fase zal de vorm hebben van financiële- en actieve participatie. 

Actieve participatie gedurende de operationele fase (nadat het zonnepark gebouwd is) zal bestaan 

uit het organiseren van (educatieve) activiteiten, het beheer van het terrein en de natuur, uitgebreide 

mogelijkheden voor recreatie in het Zonnewoud en werken met partijen die voor mensen de afstand 

tot de arbeidsmarkt willen verkleinen. 

 

Financiële participatie zal worden mogelijk gemaakt door een gedeelte van het project in te vullen 

als een postcoderoosproject in samenwerking met de lokale energiecoöperatie. Hiermee stellen wij 

de inwoners van Zeewolde in de gelegenheid om voordelig de groene stroom geproduceerd door het 

zonnepark te kunnen afnemen en daar financieel profijt van te hebben.  

 

Het onderliggende document presenteert de uitgangspunten van het participatietraject van het 

Zonnewoud.  
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2 Participatie tijdens de ontwerpfase 

2.1 Inleiding 

In de ontwerpfase komt via verschillende rondes een definitief ontwerp tot stand. Het begint met 

een ruw idee op basis van het terrein, onze ervaring en natuurlijk worden de tendervoorwaarden van 

Staatsbosbeheer als uitgangspunt genomen. Er is gepraat met belangenorganisaties, kunstenaars 

zijn geconsulteerd, ecologen betrokken, er is contact geweest met natuurorganisaties en langzaam 

komt er een steeds beter beeld van hoe het Zonnewoud moet worden. Daarbij wordt geen detail 

geschuwd, van de beste plek voor een insectentoren en de tokkelbaan, tot het gebruik van lokaal en 

duurzaam hout voor het hekwerk. Hieronder is meer in detail uitgewerkt wat we reeds hebben 

gedaan en nog gaan doen op het gebied van participatie.   

 

2.2 Ontwerpfase 

Tijdens de ontwerpfase van het Zonnewoud zijn belanghebbende organisaties actief betrokken bij 

het aanbestedingstraject dat door Staatbosbeheer is opgezet. Na gunning van de opdracht aan 

Sunvest heeft ook Sunvest op haar beurt ook belanghebbende organisaties en inwoners betrokken 

bij de ontwikkeling van het projectvoorstel. Bij de ontwikkeling van het ontwerp dat door Sunvest bij 

Staatsbosbeheer is ingediend als onderdeel van het aanbestedingstraject zijn de volgende partijen 

geraadpleegd door Sunvest: 

 

• ZeewoldeZon: faciliteren mogelijkheid voor financiële participatie in het Zonnewoud. 

• LEON Zeewolde (Via ZeewoldeZon): levering zonnestroom aan bewoners   

• De Verbeelding Zeewolde: aankleding van het Zonnewoud 

• Natuur en Milieu Federatie 

• Staatsbosbeheer zelf: lokale mogelijkheden, zoals inpassing wandelpaden, advies over lokaal 

voorkomende planten, gebruik van lokaal hout enz.  

• Concern voor Werk: dagelijks beheer van het Zonnewoud 

 

Deze partijen blijven bij de afronding van de initiële ontwerpfase ook betrokken bij de verdere 

uitwerking en invulling van het projectvoorstel. Verder zullen we ook andere partijen uitnodigen om 

mee te denken in het vervolg. 

2.3 Aanbestedingstraject 

Staatsbosbeheer heeft een brede groep mensen betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen 

op haar tender. Alle mensen die hebben meegekeken hebben het ontwerp van de inschrijvers een 

aantal dagen voor de bespreking ontvangen. Op 17 april 2019 was er een bespreking met in totaal 

negen vertegenwoordigers uit de gemeente (een raadslid en een ambtenaar), Provincie Flevoland, 

omwonenden, Natuurmonumenten, Natuureducatie en van een lokale coöperatie. De Flevolandse 

Natuur & Milieu Federatie was uitgenodigd, maar niet aanwezig. Vanuit Staatsbosbeheer waren er 

vier mensen aanwezig met expertise op onder andere recreatie, natuur en het tenderproces. Tijdens 

de bespreking zijn de inschrijvingen in detail besproken en door iedere aanwezige voor zichzelf 

gescoord op de aspecten natuur en recreatie. Dit advies is door Staatsbosbeheer meegenomen in de 

uiteindelijke keuze en de locatie te gunnen aan Sunvest.  
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Inhoudelijk was er grote waardering voor de integratie van de recreatieve aspecten in het Zonnewoud 

en het veelzijdige recreatieve aanbod in de inschrijving van Sunvest, zowel bij de externen als bij de 

Staatsbosbeheerders.  

2.4 Inloopavond voor inwoners en belanghebbenden 

Gezien het korte tijdsbestek tussen gunning door Staatsbosbeheer en de uiterste datum voor het 

indienen van de aanvraag omgevingsvergunning, een periode die ook nog eens midden in de 

zomervakantie viel, was er geen goede gelegenheid om de inwoners van Zeewolde en 

belanghebbenden uitgebreid te consulteren voorafgaand aan het indienen van de 

vergunningsaanvraag. 

 

Met oog op de planning van de vergunningverleningsprocedure is er in overleg met de gemeente 

Zeewolde voor gekozen om de inloopavond na de initiële indiening van de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning te organiseren.  

 

Op 17 september 2019 zal Sunvest samen met ZeewoldeZon een openbare inloopavond organiseren 

voor inwoners van Zeewolde en belanghebbenden. Dit vindt plaats in het gebouw van De 

Verbeelding.  

 

De inloopavond heeft als doel om omwonenden en belanghebbenden te informeren over de 

voortgang van het Zonnewoud Zeewolde. De avond zal enerzijds als doel hebben om mensen in de 

gelegenheid te stellen om informatie op te halen bij vertegenwoordigers en/of deskundigen die meer 

kunnen vertellen over o.a. het landschappelijke inrichtingsplan en de recreatieve mogelijkheden. 

Anderzijds zal de avond als doel hebben om mensen concreet te vragen mee te denken over de 

uitwerking van het plan en hun mening en/of suggesties te geven.  

 

De avond zal worden opgezet als een openbare inloopbijeenkomst, zodat het ook voor 

belanghebbenden die wellicht niet een gehele vrije avond tot hun beschikking hebben ook mogelijk 

is informatie op te halen. Het ophalen van die informatie wordt zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk 

ingericht. Bij diverse A0 panelen in de zaal kunnen mensen informatie ophalen over een aantal 

kernpunten van het initiatief. Bij ieder paneel zullen vertegenwoordigers staan die inhoudelijk bekend 

zijn met het onderwerp in kwestie, om toelichting te geven en eventuele vragen mondeling te 

beantwoorden. In ieder geval de volgende informatiepunten zullen tijdens de inloopavond worden 

ingericht: 

 

1) Informatie over het Zonnewoud Zeewolde en de betrokken partijen 

2) Informatie over het ontwerp van het park en de verschillende functies, zoals educatie 

3) Informatie over het landschappelijke inpassingsplan 

4) Informatie over de uitgevoerde studies (ecologisch en archeologisch) 

5) Informatie over financiele participatie mogelijkheden in samenwerking met ZeewoldeZon  

 

Ook zullen er feedback formulieren worden neergelegd die mensen kunnen invullen, naast de 

mogelijkheid die ze natuurlijk aan de tafels hebben om hun feedback door te geven. Van de 

inloopavond wordt een uitgebreid verslag gemaakt wat algemeen beschikbaar komt. Eventuele 

wijzigingen aan het projectvoorstel voortkomend uit de inloopavond zullen voor eind september 2019 

worden ingediend. <Intussen is de inloopavond geweest. Het verslag is in de bijlage toegevoegd. Uit 

de inloopavond zijn met name suggesties en opmerkingen over het beheer tijdens de operationele 
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fase van het project voortgekomen. Er zijn geen specifieke suggesties ontvangen met betrekking tot 

het ontwerp van het project, waardoor het ontwerp niet verder is aangepast op basis van de 

inloopavond.> 
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3 Participatie tijdens de operationele fase 

3.1 Samenvatting traject 

Naast participatie in de ontwerpfase van het project, wil Sunvest omwonenden en belanghebbenden 

ook de mogelijkheid geven om te profiteren van het Zonnewoud Zeewolde tijdens de operationele 

fase. Allereerst wil ze inwoners de mogelijkheid bieden om ook financieel profijt te hebben van de 

komst van het zonnepark doormiddel van het afnemen van groene stroom. Daarvoor zal Sunvest 

intensief samenwerken met ZeewoldeZon. In paragraaf 3.2 is dat verder toegelicht. 

 

Daarnaast betrekken wij lokale organisaties bij het beheer en onderhoud van het park. Voor recreatie 

en educatie werken we samen met lokale en regionale partners. En uiteindelijk moet het Zonnewoud 

een leuke en bekende bestemming worden voor iedereen die woont en/of recreëert in de regio. Dit 

onderdeel is verder uitgewerkt in 3.3.      

3.2 Financieel profijt van de komst van het Zonnewoud via ZeewoldeZon 
en LEON Zeewolde 

Het Zonnewoud zal naar schatting jaarlijks zo’n 9,3 miljoen kWh groene stroom opwekken. Dat is 

voldoende voor circa 3000 huishoudens, een derde van alle huishoudens in Zeewolde. Samen met 

de lokale energiecoöperatie ZeewoldeZon wordt gekeken hoe we zoveel mogelijk inwoners van 

Zeewolde kunnen laten profiteren van de komst van het Zonnewoud.  

 

ZeewoldeZon is op 26 januari 2017 opgericht door onder meer de woningbouwcorporatie Woonpalet 

om Zonne-energie beschikbaar te maken voor hen die niet in staat zijn om te investeren in een eigen 

zonnestroom systeem. Sunvest en ZeewoldeZon zijn van plan om in samenwerking een deel van het 

zonnepark open te stellen als postcoderoosproject. De postcoderoosregeling is een belastingregeling 

die de korting op energiebelasting waartoe men is gerechtigd wanneer de stroom zelf wordt opgewekt 

ook bereikbaar maakt voor wie zelf geen zonnepanelen heeft, maar wel in een postcodegebied woont 

dat grenst aan de plek waar de duurzame energie wordt opgewekt.  

 

Inwoners van Zeewolde kunnen door lid te worden van ZeewoldeZon en via LEON Zeewolde de 

stroom af te nemen gebruik maken van de postcoderoosregeling. Uniek aan het concept van 

ZeewoldeZon is dat leden van de energiecoöperatie niet zelf vooraf hoeven te investeren in de 

zonnepanelen, de financiering hiervan wordt verzorgd door ZeewoldeZon. Met een deel van het 

voordeel op de energiebelasting waartoe leden zijn gerechtigd worden de kosten gerelateerd aan 

onderhoud, beheer, rente en aflossing bekostigd. Het resterende deel van het voordeel op de 

energiebelasting als gevolg van de afname van groene stroom gaat direct naar de afnemer en 

resulteert daarmee in een lagere energierekening.   

 

Het gunstige tarief voor de levering van energie door LEON Zeewolde in combinatie met een korting 

op de energiebelasting resulteert in een lagere energierekening waardoor inwoners die lid worden 

van de energiecoöperatie ook financieel profijt kunnen hebben van de komst van het zonnepark. 

 

Binnenkort start ZeewoldeZon een campagne om meer leden te werven. Daarbij wordt de komst van 

het Zonnewoud als momentum gebruikt om weer fors reclame te maken. Zo zullen ZeewoldeZon en 

Sunvest samen op de Pinkenbraderie in september staan om nieuwe leden te werven. Op alle 
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openbare bijeenkomsten die gaan komen om de plannen voor het Zonnewoud te bespreken met 

inwoners en belanghebbenden zal de deelname via ZeewoldeZon onder de aandacht gebracht gaan 

worden. Aan de ene kant door mensen direct lid te maken, aan de andere kant door emailadressen 

te verzamelen en de komende tijd met regelmaat de mensen te mailen met een uitnodiging om mee 

te doen. Ook zal er in het park zelf reclame gemaakt gaan worden om mensen aan te moedigen lid 

te worden van ZeewoldeZon.      

 

3.3 Actieve participatie: uitnodigen om te recreëren 

Normaal is een zonnepark niet vrij toegankelijk. Het Zonnewoud is dit overdag wel, en dat maakt 

het bezoek aan dit zonnepark in het Horsterwold bijzonder. ’s Avonds wordt het park afgesloten, en 

overdag is iedereen weer welkom om dit park te beleven. Het Zonnewoud is een plek om regelmatig 

te bezoeken. Het Zonnewoud is ingericht op beleving van zon in het bos waarbij de energieopwekking 

zelf secundair is voor de bezoeker: natuur, recreatie en educatie staan centraal. Voor de bezoekers 

een plek om te verkennen, te verblijven, te doen en te leren. Omdat 1/3 van het terrein openblijft is 

er ongeveer 2,5 hectare open gebied. Dat wordt zo ingericht dat het niet alleen bezocht kan worden 

of onderdeel gemaakt van een boswandeling deels door het Zonnewoud, maar waar bijvoorbeeld ook 

gezinnen uit Zeewolde of toeristen een uitstapje van kunnen maken. 

 

Het zonnepark wordt doorsneden door vrij begaanbare wandelpaden. Ze geven bezoekers de 

gelegenheid om langs en tussen de zonnepanelen te lopen, erop of eronder te kijken, te voelen hoe 

deze gloeien in de zon. De paden sluiten aan op de wandelpaden in de omgeving. Op de zichtlijnen 

in het Zonnewoud staan drie betreedbare of tastbare en gezichtsbepalende torens met elk een eigen 

functie: overzicht en informatie, spelen en klimmen, insecten. De torens en de andere zit- en 

verblijfsobjecten zijn met hun gestapelde bouw familie van elkaar en getoetst aan het Warenbesluit 

attractie- en speeltoestellen. 

 

Daar waar alle paden elkaar snijden ontstaat een verblijfsgebied met een lichte verhoging: de 

centrale waterheuvel. Een plaats om te verblijven, te ontmoeten, te spelen of te rusten. Op deze 

plek kan men het hele zonnepark overzien, informatie ophalen, de activiteiten voor de rest van de 

dag in kaart brengen, een (zelf geplukte) lunch nuttigen, telefoons en tablets opladen. Kinderen 

kunnen hier spelen met water en zand terwijl ouders genieten van het bos en de omgeving. Een zit 

element in de stijl van de torens nodigt hiertoe uit. 

 

De paden en torens nodigen niet alleen uit tot verkennen maar ook tot doen. In de torens kunnen 

kinderen klimmen, uitkijken en roetsjen via een kabelbaan. Maar ook de paden vragen om actie: 

paddenstoelen en insecten determineren, fruit plukken, het bestuderen van de techniek, 

verwondering over de verschillen in vegetatie en microklimaten. Een paar keer per jaar worden er in 

samenwerking met lokale organisaties rondleidingen en exposities georganiseerd. 

 

In het landschappelijk inpassingsplan, dat ook bij deze vergunningaanvraag zit kunt u meer over 

lezen de drie torens in het gebied, de kabelbaan, de heuvel in het midden, de ambitie om er deels 

een plukallee van te maken etc.  

3.4  Actieve participatie: onderhoud en beheer 

Het park staat er voor 25 jaar. Dat betekent dat het ook 25 jaar lang moet blijven functioneren. En 

ook dagelijks onderhouden en beheerd moet worden. Om dat voor elkaar te krijgen werken we samen 
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of onderzoeken we de samenwerking met een aantal partijen. Uitgangspunt daarbij is dat we graag 

willen dat dit lokale partijen zijn en dat we samen willen werken met partijen die voor mensen de 

afstand tot de arbeidsmarkt willen verkleinen.  

 

Taken die we voor ogen hebben: 

 

• Dagelijks openen en sluiten van het park. 

• Groenbeheer 

• Dagelijkse visuele inspectie van hekwerk, toestellen, technische installaties enz. 

• Onderhoud aan toestellen en apparaten, zoals de tokkelbaan. 

• Onderhoud aan elektrische onderdelen, zoals de oplaadpunten. 

 

Voor dit soort werk zijn we onder andere in gesprek met Concern voor Werk. Ook zoeken we contact 

met partijen in het Horsterwold zelf, om te kijken of zij een rol kunnen spelen. Uit de inloopavond is 

gebleken dat het goed is om een werkgroep op te starten vanuit de Zonnepark B.V. met deelnemers 

uit de lokale educatie, natuur en milieuorganisaties. Deze gaat zich toeleggen op de 

natuurontwikkeling en educatie in het Zonnewoud. Het Zonnewoud moet een lokaal beheerd park 

worden, waar het 25 jaar goed toeven is.  

 

3.5 Tenslotte 

Als samenleving staan we voor een grote uitdaging om onze bijdrage te leveren aan het tegengaan 

van klimaatverandering. De energietransitie speelt daar een belangrijke rol in. Wat we het afgelopen 

jaar in Nederland gezien hebben is dat deze transitie alleen kan slagen als dit breed gedragen wordt 

in de samenleving. Grootschalige opwekking van zonne-energie in de eigen leefomgeving is nieuw 

en heeft effect. Anders dan bijvoorbeeld windmolens nemen toch ook zonneparken ruimte in en 

mensen zullen daaraan moeten wennen. 

 

Het Zonnewoud in het Horsterwold is een uniek project waarbij maximaal ingezet wordt om het 

zonnepark iets toe te laten voegen aan de omgeving. Niet alleen omdat er een park ontstaat wat 

gemaakt is met of in afstemming met lokale partijen, maar ook omdat er echt een leuke nieuwe 

bestemming ontstaat voor inwoners van Zeewolde (en toeristen) die er eerst niet was. Het 

Zonnewoud wordt door de betrokkenheid van alle partijen een voorbeeldpark dat het draagvlak voor 

de energietransitie zal vergroten. Op deze manier wordt het aanpakken van klimaatverandering leuk 

voor iedereen.  
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Door Staatsbosbeheer is een tender uitgeschreven voor het in-
richten van een zonneweide op een tot haar eigendom beho-
rend perceel in het Horsterwold in Zuid Flevoland. Uit 5 partijen 
die zijn uitgenodigd om een bieding hiervoor uit te brengen is 
Sunvest Ontwikkeling als winnende inschrijver geselecteerd. Het 
ingediende plan zal nu de noodzakelijke ruimtelijke procedures 
moeten doorlopen voor een bestemmingsplanwijziging tenein-
de ook daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen worden. Hiervoor 
is het landschappelijk inrichtingsplan opgesteld dat voor u ligt.    

1.2 Ligging
Het plangebied is gelegen in de noordrand van het Horsterwold 
tegen de wijk Horsterveld Noord van Zeewolde. Het bos is in de 
vorige eeuw aangelegd als productie en recreatiebos. De rand 
met Zeewolde heeft een belangrijke uitloop- en verblijfsfunctie 
zowel voor de aanliggende wijken als voor bezoekers van elders. 
Het gaat om een open perceel omgeven door bestaand bos met 
vakken eiken en populier in de leeftijd van 15 - 45 jaar. Het perceel 
wordt ontsloten vanuit de Groenewoudseweg en wordt omringd 
door onverharde paden die verder het bos in leiden en vice versa 
recreanten uit het bos tot een bezoek aan het park verleiden. 
Naast een bijdrage aan schone energieproductie zal het park een 
belangrijke rol gaan vervullen voor recreatie. De inrichting van de 
plek zal ecologisch verantwoord zijn en landschappelijk aantrek-
kelijk vormgegeven.   

1.3 Doel rapport
Een landschappelijk inpassingsplan verschaft inzicht in de wij-
ze waarop bij het aanleggen van het Zonnewoud, maatregelen 
worden getroffen om iets aan het bestaande landschap toe te 
voegen en ervoor te zorgen dat het te bouwen park zicht hecht 
in haar omgeving. Op basis van dit inrichtingsplan kan een afwe-
ging worden gemaakt of de gewenste nieuwe situatie past in het 
ruimtelijke beleid van gemeente en provincie. 

Het rappport is als volgt ingedeeld:

-  een beschrijving van de histrorische ontwikkeling van het be-
staande landschap en gebruik (hoofdstuk 2)

-  een onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor een 
inpassing in het bestaande landschap en gebruik en het geko-
zen ontwerp concept (hoofdstuk 3)

-  een uitwerking van het gekozen ontwerpconcept in concrete 
inrichtings maatregelen (hoofdstuk 4)  

vorige blad - afb. 1: huidige situatie 
(bron: Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 2: impressie opstelling met houten onderstellen en 
gevarieerde onderbeplanting

volgende blad - afb. 3: topografische kaart met locatie 
(bron: www.topotijdreis.nl)
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2. Landschap en beleid bosgebied
toegangen aan de Groenewoudseweg van waaruit graspaden de 
open plek ontsluiten en langs de noordoostzijde loopt, evenwij-
dig aan de Spiekweg, een doorgaand pad. In de randen staan 
kavels met Populier (na 25 jaar ca. 35m) en Eik (verschillende leef-
tijden, na 25 jaar ca. 17-21m). 

Tussen het plangebied en de bospercelen ligt een buffer waarin 
de beplanting laag (< 5m) en open zal worden gehouden. Vanaf 
de Groenewoudseweg zullen de panelen en de recreatieve inrich-
ting met torens in de toekomst door de beplanting heen gedeel-
telijk zichtbaar zijn. De bufferzone zal als gevolg van zoomvor-
ming in de bosrand ecologisch waardevol zijn zowel voor kruiden 
en struweel als voor dieren en insecten.

2.4 Waterhuishouding
Aan de zuid- en oostzijde grenst het plangebied aan een door-
gaande kavelsloot. Het waterpeil wordt hierin winters en zomers 
op -5,2mNAP gehouden. De maaiveldhoogte op het perceel va-
rieert van -3,7mNAP tot -4,0mNAP en de ontwatering zal, als ge-
volg hiervan, 1-1,5m beneden maaiveld zijn.

2.5 Ontsluiting
Het perceel is toegankelijk vanaf de Groenewoudseweg. Deze 
weg is ca. 3,5m breed en heeft een asfaltverharding en dient als 
recreatieve ontsluiting en bosontsluiting. Deze weg is niet ver-
licht. Een zandpad voert vanaf de Groenewoudseweg naar het 
centrum van het perceel. Aan beide zijden van het perceel zijn 
zandpaden die dienen voor recreatie en bosonderhoud.

2.6 Netaansluiting
De netaansluiting bevind zich ten noorden van het terrein (rich-
ting Trekkersveld).  

2.2 Randzone Horsterwold  
Het plangebied maakt deel uit van het Horsterwold. Dit is een 
nog relatief jong bos dat op de voormalige zeebodem is aan-
geplant en is in omvang het grootste vochtige kleiloofbos van 
West-Europa. Het bos heeft ecologische betekenis in de verbin-
dingen met enerzijds de randmeren en anderzijds een keten van 
bosgebieden in de polder en uiteindelijk de Oostvaardersplassen. 

Het Horsterwold is gezoneerd in een stille kern en meer toegan-
kelijke randen. Het bos is opgezet met een grote variatie aan 
houtsoorten, leeftijden en plantverbanden zodat een ‘lappende-
ken’ van kleinere eenheden met ieder een verschillende textuur 
en onderbegroeiing is ontstaan. Dit verhoogt de kansen voor een 
stabiele ecologie en is ook interessant uit het oogpunt van recre-
atie.  

Het plangebied ligt tegen Zeewolde aan. In de rand met de ste-
delijke bebouwing van Zeewolde wordt een bosgebied beoogd 
dat naast houtbouw en natuurontwikkeling ook randstedelijk re-
creatief medegebruik faciliteert. Hiervoor zijn in een structuur-
plan in 2017 relaties uitgewerkt tussen de woongebieden en het 
bos. Een waterverbinding en een landverbinding vormen recrea-
tieve koppelingen.

De Groenewoudseweg, waar het plangebied aan ligt, vormt een 
verbindende fiets- en voetgangersroute die vanuit de noord-
west-punt van het stedelijk woongebied de andere recreatieve 
koppelingen kruist en met andere plekken in het bos verbindt 
zodat een netwerk met vertakkingen ontstaat waarlangs het bos 
ontdekt kan worden. In de directe omgeving van het plangebied 
liggen een camping en een paardenparadijs.

2.3 Bodem en beplanting
De bodem van het Horsterwold bestaat hier uit kalkrijke lichte 
(zavelige) klei. Geomorfologisch zijn dit vlakten van getij-afzet-
tingen van de vroegere Zuiderzee. Op deze gronden groeit van 
nature Iepen-Essenbos. Als natuurbeheertype wordt het inge-
deeld als Vochtig bos met productiefunctie (N16.02). Dit type bos 
bestaat o.m. uit Populier, Es, Esdoorn, Wilg en enkele percelen 
naaldhout o.m. Fijnspar. Op de overgangen van open gebied naar 
bos kunnen zich struweel-, mantel- en zoomvegetaties ontwikke-
len (met o.m. Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn, Hondsroos, 
Wegedoorn, Sleedoorn, Gelderse roos en Eglantier) 

Landschappelijk is het plangebied een min of meer open plek 
in het bos welke ruig begroeid is met kruidachtige gewassen 
en struweel en enkele opgeschoten bomen. Op dit moment is 
de plek niet zichtbaar vanaf de omliggende wegen. Er zijn twee 

2.1 Historische ontwikkeling landschap
In 1968 is Zuidelijk Flevoland drooggemalen en begon een nieuw 
landschap zich te ontwikkelen. Al snel na drooglegging, nog voor 
ontwikkeling van stedelijke gebieden, zijn bossen ingeplant. Hier-
door kwamen nieuwe bewoners niet in een woestijn van opge-
droogde klei terecht maar waren natuur en landschap al enige 
tijd in ontwikkeling. 

Het landschap was een eigentijds en rationeel ontwikkeld agra-
risch landschap. Het weg- en waterlopenpatroon van Oostelijk 
Flevoland en Zuidelijk Flevoland is kenmerkend voor het land-
schap van de droogmakerijen: rechte wegen en waterlopen, die 
meestal een vast aantal kavels ontsluiten. De grote vaarten die-
nen voor zowel scheepvaart, recreatie als afwatering. De ontslui-
ting en de perceelsgroottes hangen samen met de toen gangba-
re ideeën over agrarische bedrijfsvoering.

Bossen zijn vooral aangelegd op de minder vruchtbare zandige 
gronden. Ze hebben zowel een productiefunctie als een recrea-
tiefunctie. Met name de bossen nabij de nederzettingen, die het 
contrast tussen de beslotenheid van de nederzettingen en de 
openheid van het agrarisch gebied accentueren, maar ook ver-
zachten, hebben een belangrijke functie als uitloopgebied. 

Eind 1970 vestigden zich de eerste agrariërs en ondernemers in 
de polder. Zeewolde en Almere werden de in Zuidelijke Flevoland 
te ontwikkelen stedelijke gebieden. In 1983 werd begonnen met 
de eerste gebouwen en begin 2019 omvatte de gemeente meer 
dan 22.000 inwoners. 

Recreatie is belangrijk voor bewoners van de jonge gemeente en 
het Horsterwold is een belangrijk uitloopgebied voor Zeewolde. 
Op de overgang van de stedelijke bebouwing naar het bos is 
hiervoor een afwisselend parklandschap ontwikkeld, vergelijk-
baar - maar minder intensief - met parkbossen als het Amster-
damse bos of het Kralingse bos.

afb 4: net drooggevallen polder (bron: www.de-veluwenaar.nl) afb. 5: bewoning tegen het Horsterwold (www.google.com)
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afb. 11: recreatie aan de dorpsrand in het Horsterwold 
(bron: Gebiedsvisie Horsterwold 2017 )

afb. 6: topografische kaart 1975 (bron: www.topotijdreis.nl) afb. 7: topografische kaart 1990 (bron: www.topotijdreis.nl) afb. 8: topografische kaart 2000 (bron: www.topotijdreis.nl)

* * *

*

afb. 9: luchtfoto 2009 (bron: www.pdok.nl) afb. 10: bestaande situatie (bron: Adviesbureau Haver Droeze)
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afb. 16: situatie plangebied (bron: Inschrijvingsleidraad, SBB 
2019)

afb. 17: ruimtelijk beeld met schaduw 21 maart 12:00uur (bron: 
Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 15: hoogtekaart met bomen (bron: www.pdok.nl)

afb. 13: bodemkaart (bron: www.pdok.nl)afb. 12: geomorfologische kaart (bron: www.pdok.nl)

* *

afb. 14: waterhuishouding (bron: www.zuiderzeeland.nl)
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3. Kansen en ontwerp
3.1 Landschappelijk recreatief concept
Het landschappelijk inpassen wordt vereenvoudigd door de be-
sloten ligging in het bos, niet zichtbaar vanaf de wegen. Het is 
hierdoor strikt genomen niet nodig extra beplanting aan te bren-
gen om de industriële uitstraling te verzachten. Gestelde doelen 
voor recreatie en natuur vragen echter om recreatieve en eco-
logische meerwaarde o.m. door beleving en toegankelijkheid. 
Uitgangspunt voor het realiseren van deze meerwaarde is het 
benadrukken van de overeenkomsten tussen een veld zonne-
panelen en een bos. Beide richten zich op de zon, kennen een 
gelaagde opbouw en leveren energie op (hout en elektriciteit). 
Deze overeenkomsten zijn een belangrijke kans voor het zon-
nepark op deze locatie om hier te hechten en bij te dragen aan 
een gevarieerde natuur en een rijke beleving voor bezoekers. Het 
Zonnewoud wordt zo een nieuw ‘bosperceel’ in het Horsterwold. 

3.2 Gekozen opstelling en toegankelijkheid
Het Zonnewoud wordt gebouwd in een zuid-opstelling voor een 
optimale energie-opbrengst. Om de biodiversiteit van een bos 
te benaderen worden de zonnepanelen van zuid naar noord in 
oplopende hoogte geplaatst. Het grondoppervlak is voor 64% 
met zonnepanelen bedekt. De tafels met zonnepanelen zijn 4m 
breed. De maximale nokhoogte bedraagt 2,5 m, de minimale 
goothoogte 80 cm. Tussen de panelen op de tafels wordt een 
afstand van 1 cm aangehouden voor water afvoer dat zo gelijk-
matiger verdeeld op de ondergrond valt.  

Omdat het Zonnewoud toegankelijk is voor bezoekers zijn de 
stroomkabels achter de panelen volledig afgeschermd met een 
stalen afdekprofiel. Ter versterking van de idee van het Zonne-
woud worden de meest zichtbare ondersteuningsconstructies 
voor de panelen (langs de paden en rondom de centrale wa-
terheuvel) gemaakt van hout. De transformatorstations worden 
geplaatst onderin of direct nabij de uitkijktorens. 

‘s Avonds is het Zonnewoud gesloten voor publiek. Hiervoor 
wordt een afsluitbaar hek rond het zonnepark aangebracht. We 
kiezen een hek met houten palen en poorten, dat past bij een bos 
binnen een bos. De openstelling wordt geregeld in overleg met 
Staatsbosbeheer en betrokken buurtbewoners. 

Het hek bestaat uit een staaldraad raster tussen houten palen 
en houten toegangspoorten. Het raster is vanuit het park gezien 
achter het struweel in de bufferzone geplaatst zodat het groten-
deels verborgen is. Het raster is 2m hoog en is voor klein wild 
passeerbaar doordat de onderdraad ca. 10cm boven de grond 
bevestigd is. Onderzocht zal worden of, als gevolg van vraatscha-
de, deze passeerbaarheid strijdig is met de intentie om voedsel-
gewassen te kweken in het park. 

De hoofdtoegang is bij de Groenewoudseweg en daar is een 
brede houten poort en zullen een aantal fietsbalken worden ge-
plaatst om bezoekers per fiets (e-bike) van dienst te zijn. 

Om overdag een optimaal contact met het omliggende bos mo-
gelijk te maken worden er in de buurt van de paden die het bos 
uitkomen kleine houten poorten aangebracht in de afrastering. 
Hierdoor is toegang tot het park van verschillende kanten moge-
lijk. Ook kan een bezoek aan het park hierdoor worden aange-
vuld met aansluitende activiteiten in het bos.   

Voor onderhoud en controle van de technische installaties wordt 
aan de noordoostzijde van het park een brede poort in de afra-
stering gemaakt dichtbij het inkoopstation. Deze toegang is-
bereikbaar vanaf de Groenewoudseweg over de weg langs de 
zendmast en verder over over de bestaande bosontsluiting. De 
netbeheerder heeft voor het bereiken van het inkoopstation toe-
gang tot het terrein. 

3.3 Inpassing en beplanting
Het inpassen van het Zonnewoud in het bestaande bos betekent 
aansluiten bij de bestaande functionaliteit van het bos, hierin een 
eigen plek innemen, en deel gaan uitmaken van het ecologische 
systeem. Het Horsterwold heeft twee belangrijke functies: het is 
productiebos en het is recreatiebos. Voor het beheer is het pro-
ductiebos ingedeeld in bosvakken die door paden worden ge-
scheiden. Deze paden zijn van betekenis voor het onderhoud van 
het bos en zorgen voor onsluiting ten behoeve van materieel en 
het uitslepen van bomen. Dezelfde paden onsluiten het bos te-
vens voor de recreant die wandelend langs deze paden kan ge-
nieten van afwisseling aan bossoorten, variatie aan ondergroei 
en in de bossen levende fauna. Het Zonnewoud sluit aan op deze 
paden en is hier langs een eigen soort bosgebied. De paden zul-
len steeds vrij blijven voor werkzaamheden in het bos.

Het eigenlijke park bestaat uit een veld met panelen in rijen waar-
tussen ruimten zijn opengehouden zodat er licht op de bodem 
komt en er geen schaduw op de volgende rij valt. De rijen pane-
len zijn van zuid naar noord ingedeeld in drie vakken met een 
verschillende hoogte. Tussen de panelen kan regenwater door 
openingen op de bodem vallen.

Kruislings door dit veld met panelen zijn lijnen getrokken waarop 
paden van verschillende breedte worden aangelegd. Hierboven 
worden de zonnepanelen verwijderd. Aan de uiteinden van deze 
paden staan een aantal speel- en natuurtorens in de rand van het 
park. In het midden van het veld, waar de paden elkaar kruisen, 
is een breder stuk vrij gemaakt van panelen en wordt een heuvel 
opgeworpen. Op de heuvel zal een zitelement een plek vinden.    

Onder de panelen wordt een kruidlaag ontwikkeld die aansluit 
bij de gegeven omstandigheden: de hoogte van de panelen, de 
lichtval, en kleine verschillen in vochtigheid en zwaarte van de 
grond. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Om de beleving te 
versterken worden bovendien verschillende zadenmengsels toe-
gepast die door passend beheer ieder een eigen karakter zullen 
vertonen. 

De paden die het veld met panelen doorsnijden hebben ieder 
een eigen karakter en een daarmee verband houdende vormge-
ving. Er zijn een graslaan, een paddenstoelenpad, een kleipad en 
een zand/mosselenpad. De bermen van de verschillende paden 
zullen worden ingericht ten behoeve van door bezoekers te oog-
sten voedsel. Dit zijn o.m. bessen en kleinfruit, paddenstoelen, 
insecten, en eetbare planten en wortels.    

Uit de inloopavond is gebleken dat het een goed idee is om een 
werkgroep op te starten vanuit de Zonnepark B.V. met deelne-
mers uit de lokale educatie, natuur en milieuorganisaties. Deze 
gaat zich toeleggen op de natuurontwikkeling en educatie in het 
Zonnewoud. Het Zonnewoud moet een lokaal beheerd park wor-
den, waar het 25 jaar goed toeven is.

De zomen tussen het bos en het park worden door Staatsbosbe-
heer onderhouden. Hieruit zal opschot hoger dan 5m. worden 
verwijderd. In deze buffer zal zich een zoomvegetatie ontwikke-
len met verschillen tussen de zon- en de schaduwkant. Delen van 
de groene zomen van het Zonnewoud worden ingezaaid met een 
bloemrijk kruiden-/grasmengsel van de Bijenstichting om een 
goed leefklimaat voor insecten te realiseren. Op twee plaatsen 
is ruimte voor insectenhotels. De ontwikkeling van de zone en 
alle ingrepen daarbinnen vallen onder verantwoordelijkheid van 
Staatsbosbeheer.  
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afb. 18: vogelvlucht vanuit het westen (bron: Adviesbureau Haver Droeze) afb. 19: ontwerpprincipes 
(bron: Adviesbureau Haver Droeze)

volgende blad - afb. 20: overzichtstekening (bron: Adviesbureau Haver Droeze)
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afb. 21: vogelvlucht vanuit het noordoosten (bron: Adviesbureau Haver Droeze) afb. 24: 3. - zicht op de waterheuvel vanaf de uitzichttoren

afb. 23: 2. - zicht vanaf de groenewoudseweg (bron: Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 22: 1. - divergerende graslaan (bron: Adviesbureau Haver Droeze)

1.

3.

2.

1.
2.

3.
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afb. 31: voorbeeld productinformatie hekwerk (bron: website leverancier)

afb. 25: profiel met aanzicht 1-1’ (zie blad 10) bij de hoofdingang (bron: Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 26-30: impressies houten hekwerk, poorten, fietsenstalling en infobord (bronnen: websites leveranciers)
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3.4 Recreatieve onderdelen
Het Zonnewoud nodigt uit tot verkenning. Families gaan samen 
op zoek naar eten in het bos: bessen, frambozen, bramen, noten, 
eetbare paddenstoelen, kruiden... Het zonnepark wordt doorsne-
den door vrij begaanbare wandelpaden. Ze geven bezoekers de 
gelegenheid om langs en tussen de zonnepanelen te lopen, erop 
of eronder te kijken, te voelen hoe deze gloeien in de zon. 

Op de zichtlijnen in het Zonnewoud staan drie betreedbare of 
tastbare en gezichtsbepalende torens met elk een eigen functie: 
overzicht en informatie, spelen en klimmen, insecten. De torens 
en de andere zit- en verblijfsobjecten zijn met hun gestapelde 
bouw familie van elkaar en getoetst aan het Warenbesluit attrac-
tie- en speeltoestellen.

Daar waar alle paden elkaar snijden ontstaat een verblijfsgebied 
met een lichte verhoging: de centrale waterheuvel. Een plaats om 
te verblijven, te ontmoeten, te spelen of te rusten. Kinderen kun-
nen hier spelen terwijl ouders genieten van het bos en de omge-
ving. Een zitelement in de stijl van de torens nodigt hiertoe uit. 
Op deze plek kan men het hele zonnepark overzien, informatie 
ophalen, de activiteiten voor de rest van de dag in kaart brengen, 
een (zelfgeplukte) lunch nuttigen, telefoons en tablets opladen.  

De paden en torens nodigen niet alleen uit tot verkennen maar 
ook tot doen. In de torens kunnen kinderen klimmen, uitkijken en 
roetsjen via een kabelbaan. Maar ook de paden vragen om actie: 
paddenstoelen zoeken, insecten determineren, fruit plukken, het 
bestuderen van de techniek, verwondering over de verschillen in 
vegetatie en microklimaten. 

De afmetingen van de recreatieve onderdelen zijn weergegeven 
in afbeeldingen (afb. De torens en het verblijfobject zijn uit hou-
ten balken opgebouwd en vormen één stijlfamilie. Nadere mate-
riaalaanduidingen en de constructie zijn als bijlage opgenomen. 

2.

1. 1.

afb. 33-36: recreatieve toevoegingen aan het park (bron: Atelier Remy & Veenhuizen)

2.
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3.

5.3.

5.
4.

afb. 37-39: recreatieve toevoegingen aan het park (bron: Atelier Remy & Veenhuizen)

4.

De insectenhotels zijn geschakelde vulbare elementen op 
palen die verankert zijn met betonnen poer. Deze kunnen 
met en of zonder participatie gevuld worden. Facing south 
en gevuld tot ca 30 cm aan materiaal liefst achterzijde ge-
dicht (klei of plaat) Verder liggen er stammetjes in en rietjes 
klei etc alles wat er in hoort en zijn waar nodig bovenin 
plaatjes gelegd voor waterdichtheid. Daarnaast zou er nog 
nestkasten kunnen komen voor uil, vleermuis en vogels, al 
naar gelang we een specialist hierover gesproken hebben.

Natuurlijke en gezichtsbepalende torens
Op de zichtlijnen in het Zonnewoud komen drie torens in het 
Zonnewoud. Elke toren heeft een eigen functie. Bij de Zuid toren 
(3) kan men informatie halen over het zonnepark. In de Kabel-
baantoren (4) kunnen kinderen klimmen, spelen en eraf roetsjen 
via een kabelbaan! Tenslotte komt er een toren bestaande uit 
7 verschillende insectenhotels, verbonden aan elkaar maar ver-
springend in hoogte

Kabelbaan toren, lengte 
kabel 27 meter. Toren 
opgebouwd van uit stapel-
constructie, wordt getoetst 
aan WAS (attractiebesluit 
speeltoestellen)

De hoofdtoren is het beeld gestapelde
balken van circa 10 x 10 cm gelegd in een
veelhoek van 6 hoeken. Door het stapelen
van de balken ontstaat een constructieve
verbinding. Door deze stapeling een spel
van lijnen die van boven naar beneden
meer en minder wegdraaien.

Binnenin de hoofdtoren is er een
wenteltrap ((nood)trappenhuis)) met
middenpaal waardoor mensen naar boven
kunnen. Dit trappen huis is op meerdere
plaatsen aan de houten stapeling
vastgemaakt
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4. Uitwerking
4.1 Werkgang
Allereerst zal voor het maken van de heuvel de toplaag van het 
terrein worden afgeschraapt (een laag van ca. 0,1m) en daarmee 
wordt de heuvel gemaakt. Dat is werk met werk: de heuvel kan 
zonder aanvoer van grond worden gerealiseerd en de vaak rijkere 
humeuze bovenlaag wordt verwijderd waardoor de kansen op 
een gevarieerde vegetatie toenemen. Door de diepte van het af-
schrapen aan de zuidwestzijde van de grasbaan iets groter te la-
ten zijn ontstaat er hopelijk ook een klein verschil in vochtigheid.  

Na deze bewerking kan de opstelling op het terrein gerealiseerd 
worden en kunnen kabels in de grond verwerkt worden. Rond het 
terrein wordt het hek aangelegd.

Vervolgens worden de vakken met verschillende mengsels inge-
zaaid zodat ook dat bijdraagt aan de gewenste diversiteit. Het 
inzaaien gebeurt of met de hand of met een strooikarretje waar-
mee men tussen de rijen panelen doorrijdt. Daarna is betreding 
voor een periode van één of twee maanden ongewenst. Het zaai-
en kan het best gebeuren in de nazomer.

Vervolgens worden de paden aangelegd met hun karakteristie-
ke verharding (klei, zand/mosselen, hout) en worden de randen 
van de graslaan ingeplant met besdragende struiken en worden 
de paden verder ontwikkeld naar het beoogde karakter. In deze 
periode kunnen ook de torens en de bijenhotels worden inge-
richt en op de heuvel de waterspeelplaats en het verblijfselement 
worden aangelegd. 

Tenslotte kan het terrein worden opengesteld.

4.2 Beplanting en inrichting langs de paden
Voor de onderbegroeiing onder de panelen wordt gebruik ge-
maakt van door kwekerij Cruydt-Hoeck reeds samengestelde 
zaadmengsels. Zij hebben hiermee o.m. ervaring opgedaan bij 
Zonnepark De Kwekerij in Hengelo (Ov). De variatie aan mengsels 
in het Zonnewoud is groter om beleefbare verschillen in de vak-
ken tot stand te brengen.

De variatie per vak is af te lezen uit de tekening en bijbehorende 
tabel (blz. 18 & 19). Zoals in een bos de ondergroei verschilt bij 
verschillende omstandigheden zo varieert ook de kruidlaag on-
der de panelen.

Na afschuiven van de bovengrond naar de heuvel zullen de 
mengsels gezaaid worden met een dichtheid van ca. 1 gram per 
m2. Dit zal in de nazomer gebeuren.

De paden hebben ieder een eigen ‘verharding’. Langs de paden 
worden de randen of ingeplant of van specifieke inrichtingsma-
terialen voorzien. In bijgaande tekeningen (blz. 20 & 21) zijn de 
verschillende paden aangegeven en is van ieder pad een profiel 
getekend. De verschillende paden kunnen als volgt worden be-
schreven:

• De graslaan: dit pad varieert van 6 – 16m  in breedte, ont-
vangt veel licht, en is ingezaaid als bloemrijk grasland. Langs 
de randen van dit pad worden besdragende struiken, rozen 
en kleinfruit geplant zoals Ribes, Appel (lage rassen), Mispel, 
Hondsroos en Rimpelroos. 

• Het mosselen/zandpad: de breedte hiervan is 3m met een 
verharding van kalkrijk zand en schelpen als afvalproduct uit 
de mosselteelt. Langs dit pad scheppen we omstandigheden 
waar bijv. planten als Lamsoor en Zeekool kunnen groeien. 

• Het kleipad: de breedte hiervan is 3m en de verharding be-
staat uit keileem. Aan de randen van het pad wordt klei op-
gestapeld in poreuze blokken waar insecten holtes in kunnen 
benutten. Hier kan een milieu ontstaan voor wilde bijen en 
andere (o.m.eetbare) insecten.

• Het paddenstoelenpad: de breedte hiervan is 2m, het ligt in de 
schaduw van de er langs staande panelen en is verhard met 
houtsnippers. Langs de randen van dit pad worden Populier- 
en Wilgenstammetjes uit het bos neergelegd, die al beginnen 
te vergaan. Hierop zal met kweekstammetjes een paddenstoe-
lencultuur ontwikkeld worden.

Deze toevoegingen zijn beheersintensief en gemonitord zal wor-
den welke aantallen passen bij de hoeveelheid gebruikers van 
het terrein. Lokale planten hebben mede vanuit beheersoogpunt 
de voorkeur maar deze zullen moeten worden aangevuld met 
niet-lokale soorten.

Voor de uitwerking zullen de voorstellen worden doorgesproken 
met ter zake deskundigen (plukallee, insecten en paddenstoelen).

4.3 Beheersadvies
Het reguliere onderhoud van de ondergroei, de paden, de hek-
werken en de andere kunstwerken zullen wordt uitbesteed door 
de exploitant. Dagelijks zal bij het openen en sluiten van het park 
visueel gecontroleerd worden of alles in orde is. Onregelmatig-
heden zullen of hersteld of gemeld worden bij de exploitant.

Het beheer van het zonnepark dient een duurzame instandhou-
ding van alle vegetaties met een zo groot mogelijke biodiver-
siteit. Er wordt waar mogelijk extensief beheer toegepast zodat 
vegetaties zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Gedeelten waar 
publiek frequent aanwezig is zoals rond de waterheuvel en bij de 
torens zullen intensiever worden onderhouden.  Er wordt geen 
gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen of meststoffen. 

Voor het onderhouden van de onderbegroeiing onder de pane-
len zal in principe 2x per jaar worden gemaaid en zal het maai-
sel worden afgevoerd. De vegetatie zal hier worden gemonitord. 
Maatregelen als het terugbrengen van de maaifrequentie tot 1x 
per jaar, het eventueel bezanden of bijzaaien zullen op basis van 
de monitoring plaatsvinden.  De waterheuvel en de omgeving 
van de twee klimtorens en de toegang tot het park zullen 4x per 
jaar worden gemaaid. De gedeelten bloemrijk gras worden si-
nus-gemaaid.

De beplanting langs de graslaan zal jaarlijks worden gesnoeid en 
zo nodig uitgedund. Het beheer van het specifieke karakter van 
de paden zal gebeuren door betrokken vrijwilligers. Ook hier zal 
op basis van monitoring vastgesteld worden hoe de ontwikkeling 
verloopt en waar ingegrepen moet worden.

De recreatieve elementen zullen  jaarlijks op hun deugdelijkheid 
worden gecontroleerd.

afb. 40-43: impressies voedsel uit het bos
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VAKINDELING ONDERBEPLANTING 
(met oppervlakten, maaiveld- en opstellingshoogten en slootpeil)

afb. 44: vakindeling onderbeplanting (bron: Adviesbureau Haver Droeze)
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LOCATIE VEGETATIE BODEM WATERHUISHOUDING AANLEG & BEHEER
VAK hoogte panelen soort vegetatie mengsel hoofdsoorten  (eventueel toevoegingen) licht / zwaar droog / nat oppervlakte (maai)beheer

1 1,8-2,5m +m.v. hogere 2 jarige soorten B1 Gewone ossentong, Wilde chichorei, Grote kaardebol, Gewone margriet, 
Echte kamille, Witte honingklaver, Middelste teunisbloem, Grote klaproos, 
Stalkaars e.a.

10715 m2 3 jaarlijks inzaaien; jaarlijks maaien en 
afvoeren (voorjaar)

2 1,8-2,5m +m.v. hogere soorten O1 Look-zonder-look, Fluitenkruid, Ruig klokje, Vingerhoedskruid, 
Koninginnekruid, Moerasspirea, Dagkoekoeksbloem, Bosandoorn, Echte 
valeriaan e.a.

vochtiger 8329 m2 jaarlijks maaien en afvoeren

3 1,0-1,7m +m.v. kniehoog meer lichtval G2 Duizendblad, Fluitenkruid, Knoopkruid, Peen, Vertakte leeuwentand, 
Gewone margriet, Scherpe boterbloem, Avondkoekoeksbloem, Rode klaver

zwaarder 13171 m2 jaarlijks maaien en afvoeren

4 1,0-1,7m +m.v. kniehoog kruidenrijk G1 Duizendblad, Peen, Slangenkruid, Glad walstro, Schermhavikskruid, Sint 
janskruid, Vertakte leeuwetand, Gewone margriet, Gewone brunel, Scherpe 
boterbloem, Dagkoekoeksbloem, Hazenpootje

lichter vochtiger 15573 m2 jaarlijks maaien en afvoeren

5 0,8-1,5m +m.v. kniehoog bloemrijk met 
schaduwsoorten

1256 Duizendblad, Look zonder look, Madeliefje, Stinkende gouwe, Klein 
streepzaad, Gewone reigersbek, Gewoon biggekruid, Gewone margriet, 
Vertakte leeuwetand, Bos-vergeet-mij-nietje, Smalle weegbree, Dag 
Koekoeksbloem, Gewone brunel, Hopklaver

lichter & armer droger 3502 m2 jaarlijks maaien en afvoeren

6 0,8-1,5m +m.v. kniehoog kruidenrijk G1 Duizendblad, Peen, Slangenkruid, Glad walstro, Schermhavikskruid, Sint 
janskruid, Vertakte leeuwetand, Gewone margriet, Gewone brunel, Scherpe 
boterbloem, Dagkoekoeksbloem, Hazenpootje

vochtiger 14414 m2 jaarlijks maaien en afvoeren

4a geen panelen - zon zonnige 1 jarige soorten A6 Bolderik, Korenbloem, Wilde ridderspoor, Echte kamille, Akkerleeuwenbek, 
Grote klaproos, Nachtkoekoeksbloem

7827 m2 jaarlijks inzaaien

7 geen panelen - schaduw schaduw zoom hoger O1 Look-zonder-look, Fluitenkruid, Ruig klokje, Vingerhoedskruid, 
Koninginnekruid, Moerasspirea, Dagkoekoeksbloem, Bosandoorn, Echte 
valeriaan e.a.

vochtiger 3407 m2 jaarlijks maaien en afvoeren

9 geen panelen - zoom zonnige zoom hoger A6 Bolderik, Korenbloem, Wilde ridderspoor, Echte kamille, Akkerleeuwenbek, 
Grote klaproos, Nachtkoekoeksbloem

ca. 8000 m2 jaarlijks inzaaien

VARIATIE PER VAK (in overleg met Cruydt-Hoeck v.o.f. Nijeberkoop)
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afb. 45: indeling paden met aanduiding randen en profielen (bron: Adviesbureau Haver Droeze)
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Graslaan:
Bessen, rozen en kleinfruit*
langs de randen van de panelen in een strook van 2m
plantafstand: 1,5m x 1,5m in verspringend verband
soorten beplanting (fruit aan de zonzijde):
Ribes (nigrum , rubrum), Rosa (canina, rugosa), Lonicera (angustifolia), Mespilus (germani-
ca), Malus (lage rassen), Mahonia (aquifolium), Corylus (avellana), Cornus (mas)
beheer: jaarlijks snoei en braam verwijderen

Zand/mosselpad:
Kruidlaag van eetbare planten met een accent op maritiem milieu*
langs de randen van het pad in een strook van 1,5m
planten: uitzetten in groepen op ca. 0,25m afstand at random
soorten beplanting:
Zeekool, Lamsoor, Munt, Smeerwortel, Malva, Winterpostelein, Dwerg kornoelje, Zuurbes, 
Rolklaver en Witte klaver
beheer: jaarlijks groepen scheuren en uitplanten; ongewenste beplanting verwijderen

Klei/insectenpad:
Gestapelde brokken van klei of leem vermengd met (ijzerhoudend) zand en riet of stro, 
met vegetatie van ruige bodembedekkers met oog op insecten*
Langs de randen van het pad een strook van 1m half onder  de panelen
Hoogte kleibrokken max. 1m; brokken uit de polder (liefst met riet of stro vermengd) en 
geperforeerd met bijv. een riek.
Soorten beplanting: 
Braam, Distel, Roos (de ontoegankelijkheid draagt bij aan de bescherming)
beheer: jaarlijks gebruik controleren, waar nodig schoonmaken en beplanting terugzetten

* Alle voorstellen zullen voor verdere uitwerking nader worden doorgesproken met ter zake (plukallee, paddenstoelen en insecten) deskundigen 

Paddenstoelenpad:
Gestapelde stammetjes uit Horsterwold (populier, wilg, berk) langs de rand van het pad 
Langs de randen van het pad een strook van 1m onder de panelen*
Diverse soorten hout uit het Horsterwold. Stammen kunnen geënt worden met ‘broed’, 
Reeds bewerkte stammetjes kunnen in de stapels worden opgenomen. Hoogte stapels 
max. 0,5m.
Soorten beplanting (in gecomposteerde grond):
Varens (Dryopteris, Athyrium, Eikvaren, Blechnum, Polypodium) en Blauwe bessen 
beheer: jaarlijks controleren uitbreiding en variatie

1. 2.

3. 4.

DOORSNEDEN PADEN 

afb. 46: profiel graslaan 
(bron: Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 48: profiel klei/insectenpad 
(bron: Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 47: profiel zand/mosselpad 
(bron: Adviesbureau Haver Droeze)

afb. 49: profiel paddenstoelenpad 
(bron: Adviesbureau Haver Droeze)
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Aanvulling bij Landschappelijke Inpassing  : Bufferzone langs de Groenewoudseweg

N

draadraster m
et houten palen

Groenewoudse weg

plangrens

Groenewoudseweg

plan Sunv est

4.76 4.76 ca. 20m (variabel)
0.80
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1.5
0

6.765.70 0.671.99 5.03
0.80

St aats bosbeheer

3.47

30 september 2019

impressie toekomstig beeld bestaand beeld

Het karakter van de Groenewoudseweg is een weg door het bos. Langs de weg zijn verschillende doorzichten naar functies die 
ingepast zijn langs deze weg: golfbaan, paardenparadijs, camping, etc. Het karakter van een weg door het bos domineert en de 
continuïteit van het karakter wordt onderstreept doordat de weg als laan beplant is met aan twee zijden bomen. 
Het huidige uitzicht vanaf de Groenewoudseweg op de locatie Zonnewoud Zeewolde is zicht op een open plek met op de voor-
grond transparant struweel en bos tot een hoogte van ca. 4 à 5 m (zie foto). De wegberm wordt hiervan gescheiden door een grep-
pel. 
In de toekomst wordt een zone van ca. 20m (variabel, vanaf de greppel tot de plangrens) conform het huidige beeld in stad gehou-
den waarbij Staatsbosbeheer voor het beheer zorgdraagt en door dunnen en snoeien de hoogte (<5m) garandeert en voor de 
transparantie zorg zal dragen. 
Op ca. 2,5 m vanaf de greppel wordt een draadhek met houten palen (2m) aangebracht om het park ‘s avonds te kunnen afsluiten. 
Deze materialisatie past bij het bos en is transparant. 
Doorzichten op het achterliggende park zullen blijven bestaan. Het boskarakter van het Horsterwold zal niet worden aangetast.  
Zonnewoud Zeewolde blijft een bosvak met een eigen karakter omgeven door bos. 

pro�el 1-1’situatie

pro�el 1-1’

Bijlage 1:
(Adviesbureau Haver Droeze)
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Bijlage 2: 
Recreatieve toestellen in het Zonnewoud (Atelier Remy & Veenhuizen)
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Bijlage 2
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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de 
eisen die het bevoegd gezag stelt. Eelerwoude 
is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Het 
Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en 
ruimte. Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten 
aanzien van flora en fauna. Desondanks zal 
nooit een 100% volledig beeld van de aanwezige 
flora en fauna gegeven kunnen worden. Natuur 
is dynamisch, situaties kunnen veranderen. De 
informatie mag niet zonder toestemming worden 
verstrekt of op enige andere wijze openbaar 
gemaakt worden. 
 

 De opmaak van dit rapport gaat uit van 
dubbelzijdig afdrukken.  

Toetsing Wet 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

Sunvest Ontwikkeling BV is voornemens op gronden met een oppervlakte van circa 7,5 

hectare het verruigde gebied om te vormen tot Zonnewoud. Het plangebied ligt aan de 

Groenewoudseweg te Zeewolde, gemeente Zeewolde in de provincie Flevoland (Figuur 1 

& Figuur 2). 

 

In verband met deze voorgenomen ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de 

natuurwetgeving en het natuurbeleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden 

hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de natuurbescherming. 

 

Eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Op basis van 

een bureauonderzoek en een veldbezoek wordt aan de hand van aanwezige terreintypen 

en toevallige waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde 

gebieden en plant- en diersoorten aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden 

uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de 

eventueel noodzakelijke vervolgstappen. Voorliggende rapportage gaat hier verder op in. 

 

 
Figuur 1. Ligging van het plangebied (roze kader) ten westen van Zeewolde. Bron kaart: Esri, 2019 
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Figuur 2. Begrenzing van het plangebied (roze kader). Bron kaart: Esri, 2019 
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2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt ten noorden van de Groenewoudseweg, met de Spiekweg ten oosten 

en de N305 Gooiseweg ten noorden. Om het gebied ligt een wandelpad, het terrein zelf is 

verruigd met onder andere (veel) brandnetel en verspreid bomen/ boomgroepen (Figuur 

3). Het gebied wordt omgeven door het Horsterwold. In het plangebied is geen open water, 

al geven plukken met riet aan dat de ondergrond vochtig is. Verlichting ontbreekt in en 

direct rondom het plangebied. 

 

 

Figuur 3. Impressie van het plangebied. Linksboven en 

-onder het verruigde plangebied, rechtsboven aanzicht 

op het pad aan de noordzijde, rechtsonder het pad aan 

de westzijde van het gebied dat toegankelijk is vanaf de 

Groenewoudseweg. Opname 22 juli 2019. 
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2.2 Voorgenomen ontwikkeling 

Sunvest is voornemens niet alleen een zonneveld te realiseren maar een nieuw soort bos, 

genaamd het Zonnewoud. Het Zonnewoud wordt een belevingswereld waar ruimte is voor 

planten, dieren en mensen. Het woud wordt daarom ook vrij toegankelijk voor publiek. Het 

uitgangspunt van het woud is dat deze energie levert, voedsel produceert, informatie 

verstrekt en rijk is aan natuur. Zo worden onder andere een waterheuvel, hoofdtoren, 

kabelbaan en insecten- en bijenhotels gerealiseerd (Figuur 4). 

 

Om het gebied bouwrijp te maken worden enkele bomen gekapt. De kap zal door 

Staatsbosbeheer worden uitgevoerd. 

 

 
Figuur 4. Overzicht van de functies in het plangebied na herontwikkeling van deze. Bron: Sunvest Ontwikkeling 

BV, 2019 
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3 NATUURWETGEVING EN -BELEID 

3.1 Inleiding 

De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de 

bescherming van gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het 

natuurbeleid wordt gevormd door het Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend 

netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn het bevoegd gezag en alleen bij 

ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid is het Rijk het 

bevoegd gezag. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en het 

natuurbeleid voor het plangebied.  

 

3.2 Bescherming van soorten 

Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden 

gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De wet 

kent een drietal beschermingsregimes; beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime andere soorten. 

Daarnaast zijn landelijk van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Elk 

beschermingsregime heeft zijn eigen verbodsbepalingen.  

 

Voor ieder ruimtelijk plan is het verplicht om te toetsen of deze leiden tot overtreding van 

de betreffende verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een overtreding dient er 

onderzocht te worden of er een vrijstelling geldt. Indien dit niet mogelijk blijkt, is het nodig 

om na te gaan of een ontheffing kan worden verkregen. Bijlage 1 gaat verder in op het 

wettelijk kader bij toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. 

 

Gevolgen plangebied 

De bescherming van soorten is overal en altijd van toepassing bij ontwikkelingen. In 

hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke 

effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft op deze soorten. 

 

3.3 Bescherming van gebieden 

Met het onderdeel gebiedenbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de 

Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van 

natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het 

kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op 

grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden 
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instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden gebracht.  

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is 

aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 

gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden.  

 

Gevolgen plangebied 

Niet – stikstof-gerelateerde effecten 

In de directe omgeving van het plangebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Op 

ongeveer 2,2 km afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten 

uitsluitend tot het plangebied of in de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien 

de afstand tot de Natura 2000-gebieden, de invulling van de tussenliggende gebieden en 

de voorgenomen werkzaamheden is er derhalve geen reden om aan te nemen dat er kans 

is op een belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied, zij het door een 

rechtstreekse invloed, cumulatieve invloed of externe werking. Een toetsing op grond van 

de Wet natuurbescherming wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

In de gebruiksfase, de nieuwe situatie, is er geen sprake van stikstofdepositie waardoor 

een bijdrage van stikstof aan het Natura 2000-gebied niet van toepassing is. 

 

Met de aanleg van het zonnewoud worden mobiele werktuigen gebruikt die stikstof 

uitstoten. Gezien de kleinschaligheid van het zonnewoud, de ligging ten opzichte van 

Natura 2000-gebied en de beperkte, tijdelijke  duur van de aanlegfase, wordt niet verwacht 

dat er sprake is van een bijdrage van de depositie (mol/ha/jr) aan het Natura 2000-gebied. 

Een nadere toetsing is niet noodzakelijk. 

 

Echter, zijn recent uitspraken van de Raad van State gedaan met betrekking tot de PAS 

(Programmatische Aanpak Stikstof) waardoor er veel onduidelijkheid is over dit onderwerp. 

Ook mag de rekentool, AERIUS Calculator, niet meer worden gebruikt en wordt een nieuwe 

(reken)methode ontwikkeld. Daardoor kan momenteel geen definitieve uitspraak worden 

gedaan. Aanbevolen wordt contact op te nemen met de gemeente en omgevingsdienst om 

de ontwikkeling voor te leggen en na te gaan of zij akkoord gaan met de conclusie dat er 

geen sprake is van een bijdrage van stikstofdepositie en een nadere toetsing en 

onderbouwing niet noodzakelijk is. 

 

3.4 Bescherming van houtopstanden 

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet 

natuurbescherming. Dit geldt ook bij het rooien of het verrichten van handelingen die de 

dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. Hieronder valt ook 

beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan: 

• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 



 

 

 Zonnewoud te Zeewolde 11 

      

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze 

grenzen kunnen afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de 

provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de gemeente na te vragen.  

 

De bescherming van houtopstanden kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en 

herplantplicht. Een kapmelding is verplicht bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom 

indien kap plaatsvindt in een houtopstand. Veelal geldt een 1 op 1 herplantplicht. 

Provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. Voor het 

vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel is er geen 

herplantplicht.  

De voorgenomen kap van een houtopstand hoeft niet gemeld te worden als het gaat om: 

houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom: 

• houtopstanden op erven of in tuinen; 

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder 

dan twintig jaar; 

• kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande: 

o wegbeplantingen;  

o beplantingen langs waterwegen, en 

o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn 

bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij: 

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per 

beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt 

doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

• het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of 

een passende maatregel; 

• het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen 

op natuurterreinen; 

• het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in 

een goedgekeurde gedragscode. 

 

De provincie kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er 

meestal ook nieuwe bomen worden aangeplant. De provincie kan een ontheffing of 

vrijstelling verlenen. Dit hangt ervan af of er hiervoor een provinciale verordening is 

opgesteld. Mogelijk is ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze 

vergunning en het indienen van een kapmelding moet apart van elkaar worden uitgevoerd. 
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Gevolgen plangebied 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het zonneveld worden (door Staatsbosbeheer) 

bomen gekapt. Deze zijn gesitueerd in het plangebied, dat ligt buiten de begrenzing van 

de Bebouwde kom Boswet (Figuur 5). De te kappen bomen zijn gesitueerd middenin het 

plangebied, enkele populieren bij elkaar, en enkele solitaire populieren meer aan de rand 

van het gebied. Deze te kappen bomen behoren niet tot een bomenrij van meer dan 20 

bomen en zijn geen onderdeel van het bosgebied dat groter is dan 10 are. Voor deze 

bomen is de bescherming van houtopstanden niet van toepassing waardoor een nadere 

toetsing, melding of vergunning niet noodzakelijk is 

 

 

 

 
Figuur 5. Ligging van het plangebied (rood kader) ten opzichte van de begrenzing Bebouwde kom Boswet (donker 

groene lijn) en het Natuurnetwerk Nederland (Licht groen gearceerde). Bron: kaart.flevoland.nl/atlas 

 

3.5 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 

aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Provincies hebben hiervoor soms een andere benaming. Provincie Flevoland heeft de 

benaming Natuurnetwerk Nederland aangehouden. 

 

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De 

provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit 

natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In 

principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of 

waarden van het gebied aantasten. 

 

Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN denkbaar zijn, is het 

noodzakelijk een NNN-toetsing uit te voeren.  
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Gevolgen plangebied 

Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het NNN (Figuur 5), 

het gebied direct om het plangebied heen maakt wel onderdeel van het NNN. In het NNN 

gebied worden geen werkzaamheden verricht. Doordat NNN gebieden geen externe 

werking kennen, kunnen met de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten op de 

wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN gebied worden uitgesloten en wordt een 

nadere toetsing aan het NNN-beleid niet noodzakelijk geacht. 
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4 

4 METHODE 

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande 

inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek.  

 

4.1 Bureauonderzoek 

Voor het bureauonderzoek is indien beschikbaar gebruik gemaakt van landelijke, 

provinciale en regionale verspreidingsinformatie;  

• De landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, is 

gebruikt om na te gaan of nabij het plangebied in het verleden beschermde soorten 

zijn aangetroffen. Exacte locaties of data van de waarnemingen waren daarbij 

veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5 

kilometer) en kunnen daardoor betrekking hebben op waarnemingen buiten het 

plangebied. 

• De flora- en faunadatabase van Eelerwoude is eveneens geraadpleegd. 

Eelerwoude heeft meerder onderzoeken in de nabije omgeving uitgevoerd. De 

data van deze onderzoeken zijn opgeslagen in deze database. 

 

4.2 Terreinbezoek 

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor 

de verwachte soorten en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door 

Jessica Marchal uitgevoerd, ecologisch adviseur bij Eelerwoude (zie kader). Het 

veldbezoek is uitgevoerd op 25 juli 2019 bij 18ºC, licht bewolkt en windkracht 2 Bft. Het 

gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein 

(biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten ook 

genoteerd.  
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Kader – ecologisch deskundige 

De veldmedewerkers van Eelerwoude beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende 

soortgroepen en voldoen aan de criteria van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt 

bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren 

en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De 

ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt 

(Nederlandse) ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke 

is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en 

werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 

Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer 

Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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5 

5 BESCHERMDE SOORTEN  

Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldbezoek waargenomen soorten, al dan niet 

aangevuld met gegevens uit de literatuur en andere informatiebronnen. Vervolgens worden 

eventuele effecten beschreven als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

 

5.1 Planten en mossen 

Voorkomen en functie 

Het plangebied is een verruigd gebied met voornamelijk soorten al brandnetel, riet, opschot 

van berk en populieren en riet. Langs de randen staan populieren, wilde liguster, 

Amerikaanse eik en gewone vlier. Aan de oostzijde zijn zwarte elzen aanwezig en 

meidoorn. Met name brandnetel is kenmerkend voor ruigtes met een voedselrijke en 

verstoorde bodem. Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten 

aangetroffen. Op basis van de aanwezige terreintypen, het verruigde terrein waardoor 

open plekken ontbreken, de dominantie van een aantal soorten, het beheer en de functie 

van het plangebied, biedt het plangebied geen geschikt biotoop voor beschermde 

plantensoorten. 

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied zijn geen beschermde plant- en mossoorten aangetroffen. Op basis van 

de aanwezige biotoop, de functie en het beheer van het plangebied kunnen beschermde 

plantensoorten ook worden uitgesloten, waardoor er geen sprake is van negatieve effecten 

op beschermde plantensoorten. Een ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de 

orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming is voor beschermde flora niet noodzakelijk. 

 

5.2 Zoogdieren  

5.2.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied is tijdens het veldbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor 

vleermuizen. Hierbij is onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en 

foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende vleermuissoorten voorkomen: 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en 

eventueel rosse vleermuis. 
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Verblijfplaats 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en 

verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen kunnen de volgende functies hebben: 

- kraamverblijfplaats; 

- zomerverblijfplaats; 

- paar- en/of baltsverblijfplaats; 

- winterverblijfplaats. 

 

 

 

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig waar gebouwbewonende vleermuissoorten 

gebruik van kunnen maken voor hun verblijfplaats.  

 

Binnen het plangebied zijn bomen aanwezig; solitaire bomen en boomgroepen in het 

plangebied en bomenrijen om het plangebied heen. De solitaire bomen in het gebied zijn 

veelal kleine, dunne bomen zonder geschikte holten en spleten waar vleermuizen gebruik 

van kunnen maken. Echter, de volwassen, grote bomen/ boomgroepen bestaan 

voornamelijk uit populieren. Deze bomen beschikken wel over holten en spleten, 

bijvoorbeeld door afgebroken takken. Deze zijn geschikt voor boombewonende 

vleermuizen als verblijfplaats.  

 

Foerageergebied en vliegroutes 

Het aanwezige riet geeft weer dat de ondergrond vochtig is. Dergelijke ondergrond, 

aanwezige begroeiing, de beschutting van de bomen rondom het plangebied en de 

afwezigheid van verlichting maakt dat het plangebied geschikt foerageergebied vormt voor 

vleermuizen. 

 

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige elementen zoals houtsingels of bomenrijen om 

zich langs te verplaatsen. De bomen die om het plangebied staan zijn door het lijnvormige 

element geschikt om te dienen als vliegroute. 

 

 

Kader - vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn gebouw bewonende en/of boom bewonende soorten aanwezig. Gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouw bewonend. Rosse vleermuis is voornamelijk boom 

bewonend en ruige dwergvleermuis bewoont zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen 

in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in 

bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het 

klimaat, de toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats 

worden meestal gebouwen en/of bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen 

zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben 

aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het meestal om dikke, 

oude bomen met een dikke restwand. 
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Effecten en ontheffing 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming met 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. Het opzettelijk verstoren, vangen en doden 

van individuen van beschermde soorten, alsmede het beschadigen of vernielen van vaste 

verblijfplaatsen, inclusief de functionele leefomgeving, is verboden vanuit de Wet 

natuurbescherming. De functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen dienen te 

allen tijde gegarandeerd te blijven. 

 

Geen essentieel foerageergebied 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. In de directe omgeving 

is voldoende alternatief aanwezig als het Horsterwold, bomenlanen en groenstroken. Ook 

is na inrichting van het plangebied tot Zonnewoud het gebied weer geschikt als 

foerageergebied. Er is geen sprake van een essentiële (foerageer) functie.  

 

Verblijfplaatsen mogelijk aanwezig 

Door de afwezigheid van bebouwing kunnen verblijfplaatsen van gebouwbewonende 

vleermuissoorten worden uitgesloten. De bomen in het plangebied beschikken over 

geschikte holten en kieren. Deze kunnen door boombewonende vleermuizen worden 

gebruikt om in of achter te verblijven. Met de herinrichting van het plangebied als 

Zonnewoud worden deze bomen waarschijnlijk verwijderd waardoor mogelijke verblijven 

worden beschadigd en verwijderd. Om de kap te kunnen uitvoeren is een nader onderzoek 

nodig om de functionaliteit van de bomen voor vleermuizen in beeld te brengen. 

 

Houd rekening met verlichting 

In het kader van de zorgplicht moet verstoring van licht worden voorkomen tijdens de 

actieve periode van vleermuizen. Deze actieve periode duurt van half maart – half oktober. 

Verstoring wordt voorkomen door verlichting achterwege te laten of, indien noodzakelijk, 

tot een minimum te beperken. Waar verlichting noodzakelijk is zijn de volgende 

maatregelen van toepassing: 

- verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is; 

- verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische verlichting);  

- verlaag de hoogte van de lichtmasten zodat boomkronen onverlicht blijven; 

Kader - Foerageergebieden en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook een 

verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een 

foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het 

verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare 

alternatieven zijn.  

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs 

te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat 

onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam 

vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige 

soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden. 
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- Maak gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting (Amberkleurige LED-

verlichting) 

- beperk verstrooiing het licht tot een minimum door gebruik van aangepaste 

armatuur (Figuur 6). 

 

 
Figuur 6. Plaatsen van verlichting om verstrooiing te voorkomen. Bron: Eelerwoude 

 

Eventuele vliegroutes niet aangetast 

De lijnvormige boomstructuur aan de rand van het gebied blijft behouden, waardoor een 

eventuele vliegroute niet wordt aangetast. De bomen/ boomgroepen in het plangebied 

maken geen onderdeel uit van een lijnvormige groenstructuur en dienen dan ook niet als 

onderdeel van een vliegroute. Met de herinrichting van het plangebied is geen sprake van 

aantasting of beschadiging van een (essentiële) vliegroute. 

 

Conclusie: De bomen in het plangebied bieden geschikte holten voor boombewonende 

vleermuizen. Om deze te kunnen kappen is nader onderzoek nodig naar de functie van de 

bomen voor vleermuizen. Mogelijk is een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming voor vleermuizen noodzakelijk. 

 

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Op basis van het aanwezige biotoop, sporen, literatuurgegevens en expertise zijn  

ondermeer de volgende algemeen voorkomende zoogdieren binnen het plangebied 

aanwezig of te verwachten: haas, ree, vos, mol en diverse algemene muizen. Deze soorten 

kunnen van het plangebied gebruik maken als (onderdeel van hun) leef- en 

foerageergebied. Daarnaast kunnen een aantal van deze soorten het plangebied 

gebruiken als migratieroute. Deze soorten zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming 

en behoren tot het beschermingsregime andere soorten. In de provincie Flevoland is voor 

deze soorten bij een ruimtelijke inrichting een vrijstelling van ontheffing opgesteld.  

 

Ook kleine marterachtigen, wezel, bunzing en hermelijn, zijn in provincie Flevoland (nog) 

vrijgesteld van de ontheffingplicht. In het plangebied zijn veel dekkingsmogelijkheden 
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aanwezig als  groenstructuren die tot de grond reiken, dichte begroeiing en hoog gras. In 

het plangebied zijn beperkt mogelijkheden aanwezig voor potentiële verblijflocaties, als 

houtstapels en dergelijke. Mogelijk dat de soorten die rond boerderijen in de omgeving 

voorkomen, als bunzing, het plangebied kruisen tijdens het foerageren.   

 

Andere beschermde soorten worden niet in het plangebied verwacht, zoals eekhoorn, das, 

boommarter en steenmarter. Zo zijn binnen de grenzen van het plangebied geen oude, 

open schuren aangetroffen waar steenmarter gebruik van kan maken. Ook ontbreken 

nesten, burchten of bomen met geschikte holten voor verblijfplaatsen van deze soorten. 

Door de vochtige ondergrond worden burchten van das in het plangebied ook niet 

verwacht. De omgeving van het plangebied, het Horsterwold, biedt wel geschikt leefgebied 

voor das, steenmarter en boommarter. Mogelijk dat de soorten het plangebied gebruiken 

als onderdeel van hun leefgebied, zoals foerageergebied.  

 

Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting tijdelijk leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van 

de genoemde (algemeen) voorkomende zoogdieren met het beschermingsregime andere 

soorten. In de nieuwe situatie kunnen algemene grondgebonden zoogdieren wederom van 

het plangebied gebruik maken. Voor deze beschermde soorten is bij een ruimtelijke 

inrichting door de provincie Flevoland een vrijstelling van ontheffingplicht opgesteld. 

 

Voor kleine marterachtigen, wezel, bunzing en hermelijn, tevens (nog) vrijgesteld van de 

ontheffingplicht, biedt het plangebied geschikt leefgebied. Mogelijk verblijven de soorten in 

het plangebied of kruisen zij deze tijdens het foerageren. In het plangebied zijn beperkt 

mogelijkheden aanwezig voor potentiële verblijflocaties. Voor deze beschermde soorten is 

bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Flevoland een vrijstelling van ontheffingplicht 

opgesteld. 

 

Verblijfplaatsen van beschermde soorten grondgebonden zoogdieren als boommarter, 

steenmarter of das kunnen in het plangebied worden uitgesloten. Verblijfplaatsen zijn niet 

aangetroffen en kunnen op basis van het veldbezoek en afwezigheid van schuren, 

burchten en geschikte holten worden uitgesloten. De omgeving biedt wel geschikt 

leefgebied. Mogelijk dat soorten het plangebied doorkruisen. Het gebied wordt na inrichting 

waarschijnlijk wel minder geschikt als foerageergebied, doordat er minder begroeiing 

aanwezig zal zijn en meer verstoring door bezoekers. In de directe omgeving is voldoende 

alternatief, geschikt leefgebied voorhanden zodat het plangebied geen essentiële functie 

heeft voor de beschermde soorten. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de 

Wet natuurbescherming voor grondgebonden zoogdieren niet noodzakelijk. 

 

5.3 Vogels  

Voorkomen en functie 

Alle vogels zijn als soort beschermd in de Wet natuurbescherming. Onderscheid kan 

gemaakt worden tussen broedvogels en vogels met jaarrond beschermde nesten. Vogels 
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met jaarrond beschermde nesten, komen elk jaar terug bij hun nest. Dit nest mag dus ook 

niet buiten het broedseizoen worden verwijderd. 

 

Broedvogels  

In het plangebied komen diverse broedvogels voor van half gesloten gebied en bosrijke 

omgeving. Zo zijn zanglijster, groenling, tjiftjaf, merel, koolmees, pimpelmees, zwartkop, 

grote bonte specht, winterkoning en zwarte kraai waargenomen in, of direct rondom het 

plangebied. Binnen het plangebied zijn meerdere mogelijkheden aanwezig als nestlocatie 

van deze of enkele genoemde soorten. 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Verblijfplaatsen van vogelsoorten, of aanwijzingen (braakballen of uitwerpselen) hiertoe, 

die jaarrond van vaste rust- en verblijfplaatsen gebruik maken, zoals uilen, zijn niet 

aangetroffen binnen het plangebied. Ook ontbreken oude nesten in bomen in het 

plangebied of direct langs de rand waar roofvogels als buizerd gebruik van kunnen maken. 

Daarnaast kunnen soorten met een jaarrond beschermde nest buiten het plangebied wel 

van het plangebied gebruik maken als onderdeel van hun foerageergebied zoals torenvalk 

of buizerd.  

 

Vaste rust- en verblijflocaties van huismussen en gierzwaluwen zijn jaarrond beschermd. 

Als nestlocatie wordt gebruik gemaakt van bebouwing; met name kruipen zij onder 

dakpannen, achter goten en onder nokpannen. In het plangebied is geen bebouwing 

aanwezig waar huismussen en gierzwaluwen gebruik van kunnen maken voor hun 

nestlocatie. 

 

Effecten en ontheffing 

Broedvogels  

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle 

beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op 

handelingen die opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, 

tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. Deze verbodsbepalingen worden kunnen in veel situaties 

worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 

voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als 

broedseizoen. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is 

vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden 

verstoord. Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde vogelnesten 

beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort. 

De genoemde termijn moet daarom niet al te strikt worden toegepast. Daarbij dient er, 

wanneer de vogel klaar is met broeden en de jongen het nest hebben verlaten, ook 

rekening te worden gehouden met jongen die nog in het gebied kunnen voorkomen. 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten het hele jaar door beschermd. Ook de 

functionele leefomgeving is daarbij beschermd. Bij de aantasting van de nestlocatie en/of 

de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk.  
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Door het ontbreken van bebouwing en bestaande oude/ nieuwe, grote nesten en sporen 

kunnen verblijfplaatsen van vogels, waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond 

beschermd zijn, worden uitgesloten in het plangebied. Ook ontbreekt bebouwing waar 

soorten als huismus en gierzwaluw gebruik van kunnen maken. 

 

Conclusie: bij start en tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 

(in gebruik zijnde) nesten van vogels. De zorgplicht is te allen tijde van kracht. 

 

5.4 Reptielen 

Voorkomen en functie 

Beschermde reptielen, als ringslang, zandhagedis en levendbarende hagedis zijn 

gebonden aan specifieke terreinen. In het plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor 

zandhagedis zoals open zanderige gebieden en heideterreinen. Het verruigde gebied biedt 

geschikte dekking voor ringslang en levendbarende hagedis. 

 

Ringslang 

Vaste rust- en voortplantingsplaatsen van ringslang ontbreken; er zijn geen hopen met 

organisch materiaal, als blad of composthopen, aanwezig waar de ringslang gebruik van 

kan maken voor de afzet van eieren. Als overwinteringsverblijf wordt gebruik gemaakt van 

holen in de grond, mist deze vorstvrij en drooggelegen zijn. Doordat de ondergrond vrij 

vochtig tot nat is, zijn aanwezige holen in de grond ongeschikt als winterverblijfplaats. 

 

Levendbarende hagedis  

De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die voorkeur heeft voor heide en 

hoogveen, al komt de soort ook voor in open bossen en ruige graslanden. Binnen dit habitat 

heeft de soort de voorkeur voor oevers en vochtige terreindelen waar geleedpotigen, 

voornamelijk spinnen, worden gegeten.  

 

Vaste rust- en voortplantingsplaatsen van levendbarende hagedis ontbreken. Het 

verruigde gedeelte biedt geschikt habitat door schuilmogelijkheden, maar is vrij nat 

waardoor deze matig geschikt is als overwinteringslocatie van de levendbarende hagedis. 

Daarnaast zijn er geen verspreidingsgegevens bekend van levendbarende hagedissen in 

of in de directe omgeving van het plangebied. De soort wordt waargenomen tot buiten de 

polder, de oversteek lijkt nog niet te zijn gemaakt. 

 

Effecten en ontheffing 

In het verruigde gebied biedt geschikt habitat voor ringslang en levendbarende hagedis. 

Van deze nationaal soorten zijn alleen de vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschermd.  

 

Ringslang 

De voortplantingsplaatsen van ringslang kunnen worden uitgesloten: hopen organisch 

materiaal als blad- en composthopen zijn niet aanwezig. Ook ontbreken geschikte 

overwinteringslocaties. Doordat de ondergrond vrij vochtig tot nat is, zijn aanwezige holen 

in de grond ongeschikt als winterverblijfplaats. 
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Levendbarende hagedis 

Het plangebied lijkt buiten bekend verspreidingsgebied van levendbarende hagedis te 

liggen. Hoewel geschikt habitat aanwezig is, ontbreken essentiële functies (vaste rust- en 

verblijfplaatsen). Het gebied is te nat voor overwinteringslocaties, als holen onder de grond. 

 

Negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde reptielen als 

ringslang en levendbarende hagedis zijn op basis daarvan niet aanwezig. Een ontheffing 

Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming is voor reptielen niet noodzakelijk. 

 

5.5 Amfibieën  

Voorkomen en functie 

Een aantal soorten zoals bruine kikker, bastaardkikker en gewone pad kunnen het 

plangebied gebruiken als landbiotoop. De aanwezige waterlopen in het plangebied kunnen 

gebruikt worden als voortplantingslocatie. Deze soorten zijn opgenomen in de Wet 

natuurbescherming en behoren tot het beschermingsregime andere soorten. In de 

provincie Flevoland is voor deze soorten bij een ruimtelijke inrichting een vrijstelling van 

ontheffing opgesteld. 

 

Andere beschermde amfibieën als rugstreeppad zijn tijdens het veldbezoek niet 

aangetroffen. De rugstreeppad prefereert een goed vergraafbare bodem. Ook zijn geen 

sporen als ondiepe, geïsoleerde waterplassen waargenomen waar de rugstreeppad 

gebruik van kan maken voor de afzet van eierensnoeren. Voor andere soorten als 

salamanders, zoals kam- vuur- of vinpootsalamander, ontbreekt open water. 

 

Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt en tijdelijk verlies van leefgebied 

van de genoemde (algemeen) voorkomende amfibieën met het beschermingsregime 

“andere soorten”. Gezien de nieuwe functie als zonnewoud met begroeiing als graslanden 

en open delen zal het plangebied ook na de inrichting geschikt zijn voor amfibieën als 

leefgebied. 

 

In het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig waar beschermde amfibiesoorten als 

rugstreeppad of salamanders gebruik van kunnen maken. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de 

Wet natuurbescherming voor amfibieën niet noodzakelijk. 

 

5.6 Vissen  

Voorkomen en functie 

In het plangebied komt geen open water voor. Beschermde vissoorten zijn niet aanwezig.  
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Effecten en ontheffing 

Negatieve effecten op beschermde vissen kunnen worden uitgesloten. Nader onderzoek 

of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is voor vissen niet 

noodzakelijk. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de 

Wet natuurbescherming voor beschermde vissen niet noodzakelijk. 

 

5.7 Ongewervelden 

Voorkomen en functie 

Van de groep ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, kreeftachtigen en weekdieren) 

is voor beschermde soorten als gevlekte witsnuitlibel en platte schijfhoren geen geschikt 

habitat aanwezig. Dit door het ontbreken van heideterreinen, goed ontwikkelde waterlopen 

en venranden. Er zijn ook geen verspreidingsgegevens bekend van beschermde 

ongewervelden in en rondom het plangebied. 

 

Effecten en ontheffing 

Het plangebied biedt ongeschikt habitat voor beschermde ongewervelden. Er is geen 

sprake van negatieve effecten op beschermde ongewervelden. Nader onderzoek of een 

ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de 

Wet natuurbescherming voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk. 
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6 

6 CONCLUSIE 

Op basis van deze quickscan worden de onderstaande samenvattende conclusies 

getrokken. 

 

6.1 Bescherming soorten 

6.1.1 Overige soorten waarvoor vrijstellingen zijn opgesteld 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enkele 

overige beschermde soorten. Hiervoor zijn door de provincie Flevoland vrijstellingen 

opgesteld. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van 

deze soorten omdat er geen leefgebied verloren gaat en het relatief algemene soorten 

betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling indien het een ruimtelijke 

ontwikkeling betreft. Nader onderzoek naar beschermde soorten of een ontheffing Wet 

natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk. 

 

6.1.2 Nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk  

De bomen (populieren) in het plangebied bieden potentie als verblijfplaats voor 

boombewonende vleermuizen. Indien met de gebiedsontwikkeling Zonnewoud de bomen 

worden gekapt, is in het kader van de Wet natuurbescherming nader onderzoek naar de 

functionaliteit van de bomen voor vleermuizen noodzakelijk. 

 

6.1.3 Rekening houden met vogels  

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren 

beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van 

beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat 

verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen1 mogen worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de 

werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord. Men dient dan alert te 

zijn op eventueel aanwezige broedende vogels. Dit geldt ook voor broedende vogels in de 

groenstructuur rondom het plangebied. De werkzaamheden mogen er niet toe leiden dat 

deze broedende vogels worden verstoord en hun nest (broedsel/ jongen) verlaten. De 

zorgplicht is te allen tijde van kracht. 

 

 

 

 
1 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of 
een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart tot 15 juli. 
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6.2 Bescherming gebieden 

Niet-stikstof-gerelateerde effecten 

In de directe omgeving (circa 2,2 km) van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren. De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt 

dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of in de zeer directe zone eromheen beperkt 

blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming wordt daarom niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

In de gebruiksfase, de nieuwe situatie, is er geen sprake van stikstofdepositie waardoor 

een bijdrage van stikstof aan het Natura 2000-gebied niet van toepassing is. 

 

Met de aanleg van het zonnewoud worden mobiele werktuigen gebruikt die stikstof 

uitstoten. Er wordt niet verwacht dat er sprake is van een bijdrage van de depositie 

(mol/ha/jr) aan het Natura 2000-gebied. Een nadere toetsing is niet noodzakelijk. 

 

Echter, zijn recent uitspraken van de Raad van State gedaan met betrekking tot de PAS 

(Programmatische Aanpak Stikstof) waardoor er veel onduidelijkheid is over dit onderwerp. 

Aanbevolen wordt contact op te nemen met de gemeente en omgevingsdienst om de 

ontwikkeling voor te leggen en na te gaan of zij akkoord gaan met de conclusie dat er geen 

sprake is van een bijdrage van stikstofdepositie en een nadere toetsing en onderbouwing 

niet noodzakelijk is. 

 

6.3 Bescherming houtopstanden 

De te kappen bomen in het plangebied behoren niet tot de bescherming van 

houtopstanden. Een toetsing of melding bij provincie Flevoland is niet aan de orde.  

 

6.4 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het NNN. Doordat NNN gebieden geen 

externe werking kennen, kunnen met de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten 

op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN gebied worden uitgesloten en wordt 

een nadere toetsing aan het NNN-beleid niet noodzakelijk geacht.  

 

6.5 Uitvoerbaarheid van de plannen 

Mits rekening wordt gehouden met de voorgenoemde maatregelen en werkwijze is geen 

overtreding van de natuurwetten en natuurbeleid aan de orde. In het plangebied zijn geen 

beschermde natuurwaarden aangetroffen. Verwacht wordt dat met de voorgenomen 

ontwikkeling geschikter biotoop aanwezig blijft voor grondgebonden zoogdieren, 

landbiotoop voor amfibieën en foerageergebied voor vleermuizen.  

 

Indien nader onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is en deze worden aangetroffen, is 

een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk om de plannen te 

mogen uitvoeren. Voor verblijfplaatsen van vleermuizen worden regelmatig ontheffingen 
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aangevraagd en verkregen. In zijn algemeenheid moeten daarbij de volgende maatregelen 

genomen worden om de gunstige staat van instandhouding te garanderen en aan de 

zorgplicht te voldoen: 

• aanbieden nieuwe en meer verblijfplaatsen vóór verwijderen van de huidige;  

• in stand houden voldoende functioneel leefgebied (foerageergebied en 

dergelijke); 

• voorkomen van aantasten/doden dieren bij uitvoering, bijvoorbeeld door uit te 

voeren buiten de gevoelige periodes. 

 

Door bovengenoemde maatregelen te nemen wordt de functionaliteit van het plangebied 

(en/of directe omgeving) voor de dieren in stand gehouden. In dat geval kan een ontheffing 

worden aangevraagd voor het verstoren van de dieren. De ontheffing kan dan worden 

aangevraagd op basis van het belang milieu wezenlijke gunstige effecten. 

 

Ten slotte moet aangetoond worden dat er geen alternatieven zijn. De ontwikkeling is 

locatie specifiek, hiervoor is geen alternatief. Alternatieven in het kader van de werkwijze 

en planning worden ingevuld bij het opstellen van het projectplan en de ontheffing. In het 

kader van het bestemmingsplan zijn deze onderdelen echter niet relevant.  

 

Het bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om aan de eisen voor een ontheffing te 

voldoen. Vanuit de eisen van de natuurbescherming is de ontwikkeling van het Zonnewoud 

derhalve uitvoerbaar. 

 

6.6 Geldigheid onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. De bevoegde 

gezagen hanteren de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar 

beschermde soorten:  

 

“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen 

ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In 

gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”  

 

Voor onderzoeken waar alleen algemeen voorkomende soorten, de overige beschermde 

soorten van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn, mag worden volstaan met een 

geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat er in die periode weinig of geen ruimtelijke of 

kwalitatieve veranderingen optreden. 

 

Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. 

Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien 

van de effecten op beschermde soorten leiden. 
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Provincie Flevoland – beschermde gebieden en bebouwde kern Boswet:  

• http://nnn.flevoland.nl/  

• http://kaart.flevoland.nl/atlas/ 

• http://kaart.flevoland.nl/natuurbeheerplan/  

 

Aanvraagformulier houtopstanden:  

• https://www.flevoland.nl/flevoland/media/flevolandwebsite/downloads/loket/wet%

20natuurbescherming/aanvraagformulier_wet_natuurbesc herming_dv-3-1-17.pdf 

 

Soortinformatie:  

• www.zoogdiervereniging.nl 

• www.ravon.nl 

• www.sovon.nl 

• www.verspreidingsatlas.nl  

 

http://kaart.flevoland.nl/atlas/
http://kaart.flevoland.nl/natuurbeheerplan/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.ravon.nl/
http://www.sovon.nl/


 

 

BIJLAGE 1 WETTELIJK KADER 
NATUURWETGEVING 

Bescherming van soorten 

 

Zorgplicht 

De Wet natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende planten- 

en diersoorten, of de soort nu beschermd is of niet (= zorgplicht). Deze zorgplicht houdt in 

dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wilde levende dieren en 

planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet 

strafbaar gesteld, maar kan door toepassing van bestuursdwang wel worden gehandhaafd. 

 

Beschermingsregimes 

Op het onderdeel soortbescherming deelt de Wet natuurbescherming soorten in drie 

beschermingsregimes in: 

 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Alle vogels cf. artikel Vogelrichtlijn 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Soorten uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en 

Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en 

Bonn worden ook vogels genoemd2. 

3. Beschermingsregime andere soorten 

Soorten die uit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 

vrijstelling of ontheffing van de verboden.  

 

Verbodsbepalingen 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. In de wet worden ten 

aanzien van de beschermde soorten een aantal verbodsbepalingen genoemd. De 

verbodsbepalingen zijn gekoppeld aan het beschermingsregime van de soort (resp. 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de groep ‘Overige soorten’). Dat betekent dat deze 

verbodsbepalingen niet overtreden mogen worden, tenzij voor de soort(en): 

• Een vrijstelling geldt; 

• Er gewerkt wordt met een goedgekeurde Gedragscode (feitelijk een collectieve 

ontheffing); 

• Een ontheffing is verkregen. 

 
2 De brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016 

impliceert dat de bescherming uit de Vogelrichtlijn prevaleert boven de bescherming van vogels uit de verdragen 
van Bonn en Bern 



 

 

 
Figuur 7. Overzicht verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (bron: brochure ‘Soortenbescherming bij 

ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016). 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen (en deze toch te mogen overtreden) via 

een ontheffing of een vrijstelling moet aan drie criteria worden voldaan: 

1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling 

(=alternatievenafweging); 

2. De afwijking is gebaseerd op een in de wet genoemd belang (b.v. openbare veiligheid 

of volksgezondheid); 

3. De ingreep of handeling mag geen afbreuk doen aan en/of verslechtering betekenen 

voor de staat van instandhouding van de soort. 

Als aan (alle) drie deze vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor 

een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk in de vorm van een 

provinciale verordening of een (goedgekeurde) gedragscode.  

 

Voorgaand figuur geeft een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. 

De verbodsbepalingen voor de groep van overige, ‘nationale’ soorten zijn geïnspireerd op 

de Habitatrichtlijn en op een aantal punten versoepeld. Zo is het opzettelijk verstoren van 

beschermde soorten (en hun verblijfplaatsen) uit deze groep van overige soorten niet 

langer verboden. Wel is het nog steeds verboden om vaste verblijfplaatsen van dieren 

onder dit beschermingsregime opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  

 

Voor vogels geldt dat verstoren niet verboden is als de verstoring maar niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de soort (artikel 3.1, lid 4 en lid 5). Het 

beschadigen van in gebruik zijnde vogelnesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, 

maar het verstoren dus niet meer, tenzij er sprake is van een wezenlijke invloed op de staat 



 

 

van instandhouding van de specifieke soort(en). Het is aan de initiatiefnemer om zich op 

de hoogte te (laten) stellen, en waar nodig aan te tonen, dat de op zich verstorende activiteit 

geen bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. 

 

Tot slot geldt het opzettelijk doden of vangen en het verbod om vaste verblijfplaatsen of 

rustplaatsen opzettelijk te vernielen of beschadigen, niet voor bosmuis, huisspitsmuis of 

veldmuis in of op gebouwen of de daarbij behorende erven of roerende zaken (artikel 3.10 

lid 3). 

 

 
 

Andere bevredigende oplossing(en) 

De initiatiefnemer moet aantonen en beargumenteren dat er geen andere bevredigende 

oplossingen zijn waardoor overtreding van de verbodsbepaling(en) kan worden 

voorkomen, bijvoorbeeld door planaanpassing of het aanpassen van de 

uitvoeringsperiode. Het is aan het bevoegd gezag (doorgaans dus de provincie) om de 

alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De onderbouwing moet 

gebaseerd zijn op objectieve en controleerbare gegevens. 

 

Belangen 

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen 

ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de in deze richtlijnen genoemde 

belangen. Voor de groep van overige, nationaal beschermde soorten wordt uitgegaan van 

de in de Habitatrichtlijn genoemde belangen, plus een aantal aanvullende belangen.  

 

Staat van instandhouding van de soort 

Tot slot moeten de effecten van de voorgenomen handeling(en) worden beoordeeld aan 

de staat van instandhouding (SvI) van de soort. De SvI varieert per soort en per handeling, 

en is niet vastgelegd in de wet. Een handeling op een zeldzame beschermde soort zal 

eerder leiden tot een negatief effect op de SvI dan bij een algemene soort. Belangrijk is 

ook de trend (aantalsontwikkeling) en de ruimtelijke verspreiding van de soort. Bij de 

beoordeling moet rekening worden gehouden met cumulatieve (versterkende) effecten, 

bijvoorbeeld door andere handelingen of ontwikkelingen in de omgeving en met reeds 

verleende ontheffingen voor dezelfde populaties van deze soort(en). Bij de beoordeling 

mogen compenserende en mitigerende (verzachtende) maatregelen worden betrokken. 

Het ecologische toetsingscriterium verschilt per beschermingsregime. Om te beoordelen 

of aan deze criteria wordt voldaan, moeten inzicht worden gegeven in: 

 

1. De SvI (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijke verspreidingsgebied. 

Kader - Opzettelijkheid 

In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora en faunawet het 

opzetvereiste toegevoegd, in lijn met de artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de Flora en 

faunawet was alleen sprake van het opzetvereiste bij verontrusting (artikel 10). Hierdoor was de Flora en 

faunawet strenger dan de verbodsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Niet-opzettelijke handelingen waarbij 

de verbodsbepalingen overtreden worden, zijn nu niet langer verboden. Daar is van belang dat het Europees 

Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden 

begrepen: “Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans 

aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant….”. 

 



 

 

2. Het effect van de handeling of ontwikkeling op de soort. 

 

 

 

Voorkomen van overtreding verbodsbepalingen 

In sommige situaties kunnen maatregelen worden getroffen waardoor negatieve effecten 

en overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kunnen worden 

voorkomen. Bijvoorbeeld door de kap van bomen met broedende vogels uit te stellen tot 

na de broedtijd. Al kan de boom ook een nest bevatten van een vogelsoort waarbij het nest 

jaarrond beschermd is, waardoor overtreding niet kan worden voorkomen. Het plannen van 

werkzaamheden buiten de kwetsbare periode(n) van beschermde soorten is een veel 

toegepaste maatregel. Andere mogelijkheden om overtreding te voorkomen zijn wellicht 

het aanpassen van de werkvolgorde, gebruik te maken van andere apparatuur of de 

werkzaamheden te faseren in ruimte en tijd (zoals in het voorbeeld). 

 

Vrijstellingen 

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen die 

leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld de 

provinciale vrijstellingen en de gedragscodes. Ook kan er sprake zijn van een vrijstelling 

als de handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of 

programma in het kader van een programmatische aanpak. Tot slot kan het Rijk voor 

handelingen en activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag is een vrijstelling geven in de vorm 

van een Ministeriele Regeling. Vrijstellingen kunnen alleen gelden voor de 

verbodsbepalingen en de voorwaarden zoals genoemd bij de verschillende 

beschermingsregimes. 

 

Provinciale verordening 

Provinciale Staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Zo zijn met een 

provinciale verordening een aantal vooral algemeen voorkomende en beschermde 

zoogdieren als egel en rosse woelmuis vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Door deze 

mogelijkheid ontstaan echter wel verschillen in de bescherming van soorten tussen de 

verschillende provincies. 

 

Kader - Staat van instandhouding 

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: “De maatregelen leiden niet tot verslechtering 

van de staat van instandhouding van de betreffende soort”. 

• Beschermingsregime soort Habitatrichtlijn: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven 

de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 

van instandhouding te laten voortbestaan”. 

• Beschermingsregime Overige soorten: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de 

populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 

van instandhouding te laten voortbestaan”. 

 

 



 

 

 

Kader - Wettelijk Belang 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van 

de volgende belangen: 

• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

• ter bescherming van flora en fauna; 

• voor onderzoek en onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt; 

• om het vangen, onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels 

in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn kan 

ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding 

van de natuurlijke habitats; 

• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen eigendom; 

• in het belang van volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu 

wezenlijk gunstige effecten; 

• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 

benodigde kweek, met inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten, of 

• om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren 

van de aangewezen soort te vangen, onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de 

ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich 

te hebben. 

 

Voor andere ‘nationaal’ beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van 

de volgende belangen: 

• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 

• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

• ter voorkoming van schade en overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen; 

• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 

plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale 

draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 

gebied; 

• in het algemeen belang van de betreffende soort. 



 

 

 

Programmatische aanpak 

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een programmatische aanpak toe te 

passen. Een dergelijk programma kan zowel door het Rijk als door provincies worden 

opgesteld. Onder de Flora en faunawet is reeds ervaring opgedaan onder de ‘Generieke’ 

of ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Tevens is voor een aantal grootschalige ontwikkelingen en 

plangebied een Generieke ontheffing verleend zoals voor de gemeente Tilburg, het 

Havengebied Rotterdam en Vliegveld Twente. Het biedt de mogelijkheid om door middel 

van een actieve leefgebiedenbenadering te streven naar een betere verbinding tussen 

economie en ecologie. 

 

Beheerplan Natura 2000-gebied 

Tot slot zijn handelingen die onderdeel uitmaken van een beheerplan voor een Natura 

2000-gebied of een programmatische aanpak (zoals stikstof) vrijgesteld, mits de 

handelingen zijn getoetst aan de criteria voor afwijking van de 

soortenbeschermingsregimes. 

 



 

 
 

Bijlage 4 – Verkennend booronderzoek  
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Samenvatting 

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft RAAP in februari 2020 een archeologisch vooronderzoek in de 

vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd binnen het 

plangebied Zonnewoud te Zeewolde in de gemeente Zeewolde. Het onderzoek vond plaats in het kader 

van een omgevingsvergunning. 

In Zeewolde kunnen steentijdvindplaatsen worden aangetroffen vanaf het laat -paleolithicum tot aan het 

neolithicum (12.000-4.000 v. Chr.). Voor wat betreft complextypen kan op het dekzand sprake zijn van 

bijvoorbeeld nederzettingen (basis-, aggregatie- en jachtkampen) en begravingen. Uit recent onderzoek 

in Almere is gebleken dat menselijke activiteiten in de steentijd zich uitstrekte over het hele pleistocene 

dekzandlandschap en zich niet beperkten tot bijvoorbeeld de hoogste delen daarvan.  

Binnen het plangebied zijn geen bekende vindplaatsen aanwezig. Op circa 250 m ten noordoosten van 

het plangebied is bij een verkennend booronderzoek door RAAP in een boring een klein fragment 

handgevormd aardewerk uit het neolithicum aangetroffen (Raemaekers & Müller, 2001). De top van het 

dekzand lag in deze boring op 2,3 m –mv. Bij een hierop volgend proefsleuvenonderzoek door de 

Rijksuniversiteit Groningen (Woltinge, 2007) zijn geen grondsporen aangetroffen, maar wel secundaire 

archeologische indicatoren (houtskool en dierlijk bot).  

In Zeewolde zijn tevens meerdere scheepswrakken ontdekt ui t de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

Deze wrakken liggen vlak onder het maaiveld in de jongere afzettingen zoals de Almere - en Zuiderzee-

afzettingen. Tot slot zijn enkele vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Deze zijn vrijwel 

allemaal geruimd na de inpoldering. 

De bodemopbouw die tijdens het verkennend onderzoek in het onderzoeksgebied is aangetroffen komt 

sterk overeen met wat op voorhand werd verwacht. In alle boringen is aan de basis een pakket 

pleistocene afzettingen aangetroffen, geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket van Wierden, onderdeel 

van de Formatie van Boxtel). In één boring (boring 13) is in de top van het dekzand een podzolbodem 

aangetroffen. In de overige boringen is de top van het dekzand verspoeld.  

De Oude Getijdenafzettingen zijn, zoals verwacht, niet binnen het onderzoekgebied aanwezig.  

In het zeefresidu van het monster dat is genomen van de in boring 13 aangetroffen podzol bodem zijn 

49 kleine houtskoolfragmenten, enkele kleine fragmenten vuursteen zonder bewerkingssporen, 

fragmenten knappersteen en vissenwervels en –tanden aangetroffen. De visresten hebben een zwarte 

kleur en zijn vermoedelijk onverbrand. Ze zijn in ieder geval niet gecalcineerd (te herkennen aan een 

witte kleur), wat zou wijzen op een hoge verbrandingsgraad. De visresten zouden ook afkomstig 

kunnen zijn uit de Flevomeer Laag, die direct op het dekzand ligt en vormen , mede gezien het feit dat 

de resten vermoedelijk onverbrand zijn, geen indicator voor een vuursteenvindplaats. De combinatie 

van de andere in het zeefresidu aangetroffen indicatoren (vuursteen, houtskool en knappersteen) 

kunnen echter wel wijzen op de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats. Mogelijk zijn deze 

indicatoren te relateren aan het in 2001 op circa 290 m ten noordoosten van bor ing 13 aangetroffen 

neolithische aardewerk.  

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het  oostelijk onderzoeksgebied 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Deze resten zijn alleen in boring 13 aangetroffen, vanaf 

160 cm –mv, in de top van het dekzand, waarin een podzolbodem aanwezig is. Daarom wordt 
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geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt voorkomen. Dat kan door er op 

toe te zien dat de palen ten behoeve van de zonnepanelen in het oostelijke onderzoeksgebied niet 

langer dan 120 cm zijn. Op deze wijze wordt het archeologische niveau, met een veiligheidsmarge van 

40 cm, ontzien. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

een mechanisch booronderzoek (karterend / fase 2) uit te laten voeren in het oostelijk deel van het 

plangebied ter hoogte van boring 13. 

In het zuidelijke onderzoeksgebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen en geldt de genoemde planaanpassing niet. Hier worden 

op grond van het verkennend booronderzoek geen archeologische resten uit de steentijd verwacht. 

Over de aan- of afwezigheid van scheepswrakken kunnen op grond van booronderzoek geen 

uitspraken gedaan worden. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische 

resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de 

desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Eelerwoude B.V. heeft RAAP in februari 2020 een archeologisch vooronderzoek in de 

vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd binnen het 

plangebied Zonnewoud te Zeewolde in de gemeente Zeewolde (figuur 1). Het onderzoek vond plaats in 

het kader van een omgevingsvergunning. 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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Beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische vrijstellingenkaart van de gemeente Zeewolde ligt het plangebied grotendeels in 

een archeologievrije zone, waar geen onderzoek vereist is ( figuur 2). Direct aan de Groenewoudse 

Weg, in het zuidelijke deel van het plangebied, geldt Waarde Archeologie 5.  In de meest oostelijke 

hoek van het plangebied ligt een zone waar deels Waarde Archeologie 5 en deels Waarde Archeologie 

4 geldt. Deze twee delen van het plangebied Zonnewoud vormen het onderzoeksgebied van het 

inventariserend veldonderzoek, verkennende fase.  

Het beleid voor Waarde Archeologie 5 schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 500 m
2
 en 

dieper dan 150 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Het beleid voor 

Waarde Archeologie 4 schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 500 m
2
 en dieper dan 

100 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.  Deze voorschriften zijn 

verankerd in het bestemmingsplan Buitengebied 2016. De omvang van de bodemingrepen bedraagt 

circa 7,6 ha en de diepte van de ingrepen (palen ten behoeve van de zonnepanelen) bedraagt 100 à 

150 cm -mv en zijn groter dan de vrijstellingsgrens. Een archeologische onderbouwing met betrekking 

tot de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het vigerend 

beleid. 
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Figuur 2. Plangebied Zonnewoud en het onderzoeksgebied op de archeologische vrijstellingenkaart van de 

gemeente Zeewolde. 

 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en ter goedkeuring aan 

de bevoegde overheid voorgelegd (Leuvering, 2020). Dit PvE is goedgekeurd (d.d. 30 januari 2020). Dit 

PvE diende als uitgangspunt voor het onderzoek. Het onderzoek is bovendien uitgevoerd conform de 

geldende richtlijnen van de bevoegde overheid.  
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RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven 

(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.  

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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1.2 Administratieve gegevens 

 

Type onderzoek Inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek) 

Opdrachtgever Eelerwoude B.V. 

Bevoegde overheid Gemeente Zeewolde 

Plaats Zeewolde 

Gemeente Zeewolde 

Provincie Flevoland 

Centrumcoördinaten (X/Y) 162890/483980 

Toponiem Groenewoudseweg 

Kadastrale gegevens ZWD 03 A 2926 

Oppervlakte plangebied 7,6 hectare 

Oppervlakte onderzoeksgebied 1,7 ha 

Afbakening plangebied Tijdens onderhavig onderzoek is het onderzoeksgebied 

(figuur 2) onderzocht. 

Onderzoeksperiode Februari 2020 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider drs. J.H.F. Leuvering 

Projectmedewerkers F.J. van der Wal 

RAAP-projectcode ZEZO 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4767761100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Het inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) heeft als doel de geo(morfo)logische en/of 

bodemkundige opbouw in kaart te brengen, evenals eventuele bodemverstoringen. Het onderzoek heeft 

niet tot doel eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Dit neemt niet weg dat er 

archeologische resten kunnen worden aangetroffen tijdens het veldwerk.  

Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?;  

 Wat is de stratigrafie van het dekzand en de archeologische potentie daarvan?;  

 Indien er Oude Getijde Afzettingen aanwezig zijn binnen het plangebied, zijn er dan donker 

verkleurde en/of ontkalkte zones in aanwezig? 
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2 Archeologische verwachting 

Het archeologisch erfgoed van de gemeente Zeewolde omvat vindplaatsen uit de steentijd, 

scheepswrakken uit latere perioden en vliegtuigwrakken. In de steentijd werd het grondgebied van 

Zeewolde, evenals de rest van Flevoland, bewoond door mobiele groepen jagers -verzamelaars. De 

archeologische resten van deze bewoning bevinden zich in de top van het  dekzand en in oudere 

begraven bodems, maar eventueel ook in de daarboven gelegen Oude Getijde Afzettingen. De 

pleistocene ondergrond van Zeewolde is in de nieuwe steentijd geleidelijk verdronken onder invloed 

van de zeespiegelstijging, waarna het is afgedekt met soms meters dikke veen- en kleiafzettingen.  

In Zeewolde kunnen steentijdvindplaatsen worden aangetroffen vanaf het laat -paleolithicum tot aan het 

neolithicum (12.000-4.000 v. Chr.). Voor wat betreft complextypen kan op het dekzand sprake zijn van 

bijvoorbeeld nederzettingen (basis-, aggregatie- en jachtkampen) en begravingen. Uit recent onderzoek 

in Almere is gebleken dat menselijke activiteiten in de steentijd zich uitstrekte over het hele pleistocene 

dekzandlandschap en zich niet beperkten tot bi jvoorbeeld de hoogste delen daarvan. 

Binnen het plangebied zijn geen bekende vindplaatsen aanwezig. Op circa 250 m ten noordoosten van 

het plangebied is bij een verkennend booronderzoek in 2001 door RAAP in een boring een klein 

fragment handgevormd aardewerk uit het neolithicum aangetroffen (Raemaekers & Müller, 2001). Het 

dekzand lag in deze boring op 2,3 m –mv. In het zeefresidu van een nabijgelegen boring (ca 50 m 

verderop) zijn een fragment houtskook, een visschub en een vissenwervel aangetroffen (niet gemeld in 

Archis). Bij een hierop volgend proefsleuvenonderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (Woltinge, 

2007) zijn geen grondsporen aangetroffen, maar wel secundaire archeologische indicatoren (houtskool 

en dierlijk bot). 

In Zeewolde zijn tevens meerdere scheepswrakken ontdekt uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

Deze wrakken liggen vlak onder het maaiveld in de jongere afzettingen zoals de Almere - en Zuiderzee-

afzettingen. Tot slot zijn enkele vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Deze zijn vrijwel 

allemaal geruimd na de inpoldering. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend mechanisch booronderzoek. De 

gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het door de bevoegde 

overheid goedgekeurde Programman van Eisen (Leuvering, 2020).  

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 21 februari 2020. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in dit PvE.  

De gemeente streeft naar het behoud van een representatief deel van haar behoudenswaardige 

archeologisch erfgoed in situ door middel van planinpassing, waar nodig aangevuld met andere 

maatregelen. Om dit te kunnen realiseren laat de gemeente in geval van ruimtelijke ontwikkelingen 

tijdig archeologische waarden in kaart brengen. Het gaat met name om in principe behoudenswaardige 

archeologische vindplaatsen van (inter-)nationaal belang, te weten steentijdvindplaatsen en 

scheepswrakken uit historische tijden. 

In het plangebied zijn 14 boringen verricht in een grid van 40 bij 34.6 m in een raster van gelijkzijdige 

driehoeken, overeenkomend met een boordichtheid van 7 boringen per hectare (figuur 4).  

Er is geboord tot maximaal 500 cm -mv met een Aqualock-boor met een diameter van 7 cm. De 

boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie -instituut, 

1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3) en met behulp van 

RTK-GPS ingemeten. Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van RTK-GPS. 

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 

middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

Waar een intacte bodemopbouw daar reden toe gaf is de top van het dekzand bemonsterd.  
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

Het onderzoeksgebied bestond ten tijde van het veldonderzoek uit een perceel met een open vegetatie 

waar verspreid enkele bomen stonden. Het terrein was vrij toegankelijk, verspreid over het terrein 

bevonden zich kuilen als gevolg van verwijderde bomen. Dit vormde echter geen belemmering om het 

onderzoek volgens plan met de mechanisch boorstelling uit te voeren. 

 

Figuur 3. Situatie binnen het onderzoeksgebied tijdens het veldonderzoek (Foto: RAAP).  

 

3.2.2 Geologie en bodem 

Aan de basis van alle boringen is een pakket zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn, goed gesorteerd zand 

aangetroffen. Dit zand is kalkloos en goed gesorteerd. In enkele boringen is er een zeer dun laagje 

grover zand of een grindbandje in aangetroffen. Dit zand is geïnterpreteerd als dekzand en wordt 

gerekend tot het Laagpakket van Wierden, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Boxtel. De top 

van het dekzand is in de boringen aangetroffen op -5,4 à -6,5 m NAP (1,45 à 2,6 m –mv). In figuur 4 is 

een model van de hoogteligging van de top van het dekzand binnen het onderzoeksgebied 

weergegeven. Vanwege het beperkte aantal boringen kan het reliëf van het pleistocene oppervlak niet 

heel gedetailleerd worden weergegeven. Wat wel uit deze figuur naar voren komt is dat het dekzand in 
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het oostelijke deelgebied duidelijk hoger ligt dan in het deelgebied direct aan de Groenewoudse Weg , 

te weten minimaal ongeveer 30 cm.  

 

 

Figuur 4. Hoogtemodel top pleistocene afzettingen binnen het onderzoeksgebied, gebaseerd op de boringen.  

 

In 13 van de 14 boringen is de top van het dekzand verspoeld en is geen podzolbodem aangetroffen.  

Het dekzand is geërodeerd tot in de C-horizont. In de top van het aanwezige dekzand zitten 

humusvlekken. Er zijn geen overstoven oude bodems in het opgeboorde dekzandpakket waargenomen. 

In figuur 5 is de top van het dekzand weergegeven zoals het is aangetroffen in deze boringen.  

Op het dekzand is een laag overwegend sterk zandig veen (detritus) aangetroffen. In het onderste deel 

van deze veenlaag zijn veel zandlaagjes van wisselende dikte aanwezig (figuur 5). Dit pakket is 
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geïnterpreteerd als de Flevomeer Laag, die onderdeel uitmaakt van de Formatie van Nieuwkoop.  De 

dikte van de Flevomeer Laag varieert binnen het onderzoeksgebied van 0,2 m in he t oosten tot 1,1 m in 

het westen.  

 

 

Figuur 5. Dekzand met geërodeerde top, afgedekt door de Flevolaag.  

 

Op de Flevomeer Laag is een laag sterk humeuze, uiterst siltige, kalkloze klei aangetroffen. Deze klei 

is geïnterpreteerd als een meerafzetting en wordt gerekend tot de Almere Laag, onderdeel van het 

Laagpakket van Walcheren van de Formatie van Naaldwijk.  

De humeuze klei is afgedekt door een laag grijze, zwak zandige, kalkrijke klei met enkele zeer dunne 

zandlaagjes. Ook deze klei wordt gerekend tot de Almere Laag. De humeuze klei is dan de 

zogenaamde oudere Almere Afzettingen en de grijze, kalkrijke klei de jongere Almere Afzettingen 

(Kerkhoven, 2015). 

De top van het bodemprofiel bestaat uit een grijze zwak zandige klei met zand- en kleibrokken. Deze 

laag is waarschijnlijk verstoord geraakt bij het verwijderen van de bomen die getuige de nog aanwezige 

stronken en kuilen binnen het plangebied hebben gestaan. De dikte van deze verstoorde laag bedraagt 

gemiddeld circa 50 cm, maar varieert van slecht 15 cm tot ruim 1 m.  

Er is één boring (boring 13) die een afwijkend profiel heeft. De afwijking van het algemene beeld zit in 

de top van het dekzand. In boring 13 is namelijk vanaf 1,6 m –mv (-5,7 m NAP) een goed ontwikkelde 

podzolbodem in het dekzand aanwezig (figuur 6). Alleen de A-horizont van de podzol was niet meer te 

onderscheiden. 

 

Figuur 6. Boorkern uit boring 13 tussen 140 en 210 cm -mv. Van links naar rechts zijn zichtbaar de Flevomeer Laag 

en de podzolbodem met E-horizont, Bh-horizont, Bs-horizont en BC-horizont (Foto: RAAP). Van deze boorkern is 

het stuk tussen 160 en 210 cm –mv bemonsterd voor analyse. 
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3.2.3 Archeologische indicatoren 

Hoewel het verkennend booronderzoek niet tot hoofddoel heeft archeologische vindplaatsen op te 

sporen, is de podzolbodem in boring 13 bemonsterd. Het bemonsterde bodemtraject lag tussen 1,6 en 

2,1 m –mv. Het monster is met leidingwater gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm, 

gedroogd en gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. In het zeefresidu zijn 

49 kleine houtskoolfragmenten, vijf kleine (enkele millimeters) fragmenten vuursteen zonder 

bewerkingssporen (dus waarschijnlijk natuurlijk), één fragment natuursteen van circa 1,5 cm, 16 

fragmenten knappersteen, zeven vissenwervels en twee vissentanden aangetroffen. Het natuursteen 

betreft grijs kristallijn gesteente en heeft scherpe randen. De visresten hebben een zwarte kleur en zijn 

vermoedelijk onverbrand. Ze zijn in ieder geval niet gecalcineerd (te herkennen aan een witte kleur), 

wat zou wijzen op een hoge verbrandingsgraad. De visresten zouden ook afkomstig kunnen zijn uit de 

Flevomeer Laag, die direct op het dekzand ligt en vormen, mede gezien het feit dat de resten 

onverbrand zijn, geen indicator voor een vuursteenvindplaats. De combinatie van de andere in het 

zeefresidu aangetroffen indicatoren (vuursteen, houtskool en knappersteen) kunnen echter wel wijzen 

op de aanwezigheid van een vuursteenvindplaats. De indicatoren en het zeefresidu worden na 

oplevering van de rapportage overgedragen aan de gemeente Zeewolde. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

De bodemopbouw die tijdens het verkennend onderzoek in het onderzoeksgebied is aangetroffen komt 

sterk overeen met wat op voorhand werd verwacht. In alle boringen is aan de basis een pakket 

pleistocene afzettingen aangetroffen, geïnterpreteerd als dekzand (Laagpakket van Wierden, onderdeel 

van de Formatie van Boxtel). In één boring (boring 13) is in de top van het dekzand een podzolbodem 

aangetroffen. In de overige boringen is de top van het dekzand verspoeld.  

De Oude Getijdenafzettingen zijn, zoals verwacht, niet binnen het onderzoekgebied aanwezig.  

In het zeefresidu van het monster dat is genomen van de in boring 13 aangetroffen podzol bodem zijn 

49 kleine houtskoolfragmenten, vijf kleine fragmenten vuursteen zonder bewerkingssporen één 

fragment natuursteen van circa 1,5 cm, 16 fragmenten knappersteen, zeven vissenwervels en twee 

vissentanden aangetroffen. De visresten hebben een zwarte kleur en zijn vermoedelijk onverbrand. Ze 

zijn in ieder geval niet gecalcineerd (te herkennen aan een witte kleur) , wat zou wijzen op een hoge 

verbrandingsgraad. De visresten zouden ook afkomstig kunnen zijn uit de Flevomeer Laag, die direct 

op het dekzand ligt, en vormen, mede gezien het feit dat de resten onverbrand zijn,  geen indicator voor 

een vuursteenvindplaats. De combinatie van de andere in het zeefresidu aangetroffen indicatoren 

(vuursteen, houtskool en knappersteen) kunnen echter wel wijzen op de aanwezighe id van een 

vuursteenvindplaats.  

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in  een deel van het onderzoeksgebied 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Alleen in boring 13 zijn resten aangetroffen, vanaf 160 cm 

–mv (-5,7 m NAP), in de top van het dekzand, waarin een podzolbodem aanwezig is. Daarom wordt 

geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat verstoring ter plaatse van boring 13 wordt 

voorkomen. Dat kan door er op toe te zien dat de palen ten behoeve van de zonnepanelen in het 

oostelijke onderzoeksgebied niet langer dan 120 cm zijn. Op deze wijze wordt het archeologische 

niveau, met een veiligheidsmarge van 40 cm, ontzien. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

een mechanisch booronderzoek (karterend / fase 2) uit te laten voeren  in het oostelijk deel van het 

plangebied rondom boring 13. 

In het zuidelijke onderzoeksgebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen en geldt de genoemde planaanpassing niet. Hier worden 

op grond van het verkennend booronderzoek geen archeologische resten  uit de steentijd verwacht. 

Over de aan- of afwezigheid van scheepswrakken kunnen op grond van booronderzoek geen 

uitspraken worden gedaan. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische 

resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de 
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desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Zeewolde, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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Figuur 4. Hoogtemodel top pleistocene afzettingen binnen het onderzoeksgebied, gebaseerd op de boringen. 14 

Figuur 5. Dekzand met geërodeerde top, afgedekt door de Flevolaag. 15 

Figuur 6. Boorkern uit boring 13 tussen 140 en 210 cm -mv. Van links naar rechts zijn zichtbaar de Flevomeer 

Laag en de podzolbodem met E-horizont, Bh-horizont, Bs-horizont en BC-horizont (Foto: RAAP). 

Van deze boorkern is het stuk tussen 160 en 210 cm –mv bemonsterd voor analyse. 15 
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Bijlage 1. Tijdschaal 
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Bijlage 2. Boorbeschrijvingen 



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_1
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 1, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162737.249, Y-coördinaat in meters: 483784.256, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4.052, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%),
Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
15 / -4.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -4.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%),
Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
70 / -4.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 5 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Sublagen1: schelpenlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte:
kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
140 / -5.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
190 / -5.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
250 / -6.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 500 / -9.05



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_2
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 2, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162756.641, Y-coördinaat in meters: 483816.645, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -3.94, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -3.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / -4.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
140 / -5.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
180 / -5.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
235 / -6.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-wisselende diktes, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
260 / -6.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Brokken en vlekken: humusvlekken
Laag opmerking: Opmerking: verspoeld
280 / -6.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: op 340 gl1zd
Einde boring 500 / -8.94



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_3
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 3, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162776.117, Y-coördinaat in meters: 483782.182, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / -4.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
145 / -5.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Laag opmerking: Opmerking: enkel zeer dun schelpengruislaagje
190 / -5.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: erosief (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
230 / -6.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 251, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
251 / -6.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 251, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: hout-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: iets gelaagd met grover zand, verspoeld?
Einde boring 500 / -9.00



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_4
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 4, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162796.31, Y-coördinaat in meters: 483816.74, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -4.023, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / -4.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -4.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
110 / -5.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
180 / -5.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
210 / -6.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-wisselende diktes, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
230 / -6.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-veel-wisselende diktes, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
Laag opmerking: Opmerking: verspoeld
250 / -6.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-veel-wisselende diktes, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 500 / -9.02



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_5
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 5, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162812.839, Y-coördinaat in meters: 483782.435, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4.007, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
15 / -4.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor
(<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
65 / -4.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-
afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
160 / -5.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Schelpresten: schelp
(onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv
Walcheren, Lv Almere
200 / -6.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
245 / -6.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: hout-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
280 / -6.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Einde boring 500 / -9.01



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_6
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 6, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162835.598, Y-coördinaat in meters: 483814.859, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -3.988, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -3.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
15 / -4.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv
Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
35 / -4.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -5.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 175, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
175 / -5.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
225 / -6.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: verspoeld dekzand,
Lithostratigrafie: Fv Boxtel
230 / -6.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -7.99



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_7
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 7, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162856.099, Y-coördinaat in meters: 483851.375, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -3.995, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
25 / -4.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Laag opmerking: Opmerking: omgewerkt?
115 / -5.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
200 / -6.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
245 / -6.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
260 / -6.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 500 / -9.00



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_8
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 8, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162876.209, Y-coördinaat in meters: 483815.4, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -3.994, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -3.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
15 / -4.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
150 / -5.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp
(onbepaald)-compleet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv
Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: kleine witte slakjes
190 / -5.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
240 / -6.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 305, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: grindlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
305 / -7.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 305, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 500, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 500 / -8.99



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_9
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 9, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162894.732, Y-coördinaat in meters: 483851.52, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
15 / -4.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
25 / -4.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
45 / -4.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-
afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
135 / -5.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
180 / -5.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
220 / -6.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: verspoeld dekzand,
Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
225 / -6.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 245, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
245 / -6.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 245, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -8.00



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_10
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 10, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162910.288, Y-coördinaat in meters: 483818.634, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4.235, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
25 / -4.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -4.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%),
Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
115 / -5.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
170 / -5.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
210 / -6.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 235, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
235 / -6.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 235, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -8.23

Boring: ZEZO_11
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 11, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163056.095, Y-coördinaat in meters: 483989.777, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4.002, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
25 / -4.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
60 / -4.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor
(<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -5.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
165 / -5.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
190 / -5.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun,
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
195 / -5.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Einde boring 400 / -8.00



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_12
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 12, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163095.152, Y-coördinaat in meters: 483990.912, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4.038, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / -4.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
55 / -4.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
130 / -5.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
145 / -5.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Lithogenese: lacustriene-afzettingen
(meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
180 / -5.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Lithogenese: verspoeld dekzand,
Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
220 / -6.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: grindlagen-enkele-zeer dun, Lithogenese: dekzand,
Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Einde boring 400 / -8.04



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_13
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 13, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163076.158, Y-coördinaat in meters: 484024.446, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -4.061, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -4.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / -4.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-10 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -4.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor
(<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
130 / -5.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 163, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
163 / -5.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 163, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 176, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
176 / -5.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 176, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 188, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
188 / -5.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 188, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-oranje-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
200 / -6.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
210 / -6.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 290, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: licht-geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: grindlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
290 / -6.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 290, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: grindlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 400 / -8.06

160 / -5.66
Monster boornummer: Monsternummer: 1
Monster: Bovengrens monster in cm: 160, Ondergrens monster in cm: 210, Monstermethode: monster algemeen, Monstertype diameter: Aqualock 7
cm, Spoornummer: 0, Spoorvulling: 0, Vondstnummer: 0, Fotonummer: 0



bron: Zezo.geojson - 26-02-2020 15:47:13

Boring: ZEZO_14
Kop algemeen: Projectcode: ZEZO, Boornummer: 14, Beschrijver(s): HL/FW, Datum: 21-02-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 163056.081, Y-coördinaat in meters: 484059.027, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -3.96, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Flevoland, Gemeente: Zeewolde, Opdrachtgever: Eelerwoude, Uitvoerder: RAAP West

0 / -3.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor
(<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
90 / -4.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Sublagen1: zandlagen-enkele-zeer dun, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Walcheren, Lv Almere
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
125 / -5.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: detritus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
lacustriene-afzettingen (meerafzettingen), Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Flevomeer Laag
145 / -5.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Aqualock 7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: verspoeld dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
170 / -5.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: Aqualock 7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 400 / -7.96



 

 
 

 

Bijlage 5 – Watertoets  

  



datum 20-8-2019
dossiercode    20190820-37-21227

Geachte heer/mevrouw Tije Rood,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen
buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen
uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 6,0% van 

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het
(maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de
feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en
reageren in extreme situaties.

[/ALS_kunstwerken=ja]



[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is
maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de



nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

 

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe
waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede
verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen
van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 m diep. 15
tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is dus ondieper dan
1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3
meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk
van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

 

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

 

www.dewatertoets.nl
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op een perceel van Staatbosbeheer, gelegen aan de Groenewoudseweg te Zeewolde in het Horsterwold, is 

Sunvest Ontwikkeling B.V. (hierna: Sunvest) voornemens een zonneveld te realiseren. Voor de aanleg van het 

zonneveld verlangt het bevoegd gezag een analyse waarmee aangetoond wordt of er een significante depositie 

op de aangewezen habitattypen en leefgebieden plaatsvindt. In deze rapportage wordt een analyse uitgevoerd 

middels een stikstofberekening. 

 

 
Figuur 1. Plangebied ten opzichte van Natura 2000 

1.2 Doel van deze rapportage 
Voor de aanleg van het zonneveld worden mobiele werktuigen ingezet en ontstaan tijdens de aanleg extra 

vervoersbewegingen van verkeer naar de locatie. Deze mobiele werktuigen en dit verkeer stoten stikstof uit. 

Voor een zonneveld geldt dat er in de gebruiksfase doorgaans vrijwel geen stikstof wordt uitgestoten. Met de 

realisatie van dit zonneveld worden een aantal recreatieve onderdelen toegevoegd aan het zonneveld. Hierdoor 

zal in de gebruiksfase een toename zijn van het aantal bezoekers. Echter, dit betreffen bezoekers die te voet of 

met de fiets het gebied bezoeken. Het terrein is niet toegankelijk voor autoverkeer en er worden ook geen 

parkeerplekken gerealiseerd. In de gebruiksfase is er geen toename van stikstofdepositie. Hierdoor is de 

gebruiksfase niet meegenomen. 

 

De stikstofdepositie die ontstaat tijdens de aanleg kan negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden. Deze locatie ligt op circa 2 km van het Natura 2000-gebied  Veluwerandmeren. Dit 

gebied kent enkele stikstofgevoelige habitattypen. Zie voor de ligging van het plangebied in relatie tot dit gebied 

figuur 1. Deze rapportage heeft tot doel het inzichtelijk maken van de effecten van de stikstofdepositie op deze 

gebieden. 
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2 Methode 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruikgemaakt van AERIUS Calculator.  

 
De in te voeren parameters zijn bepaald aan de hand van het ingeschatte aantal benodigde vrachtwagens en het 
overig verkeer voor de aan- en afvoer van materiaal en een schatting van het soort mobiele werktuig en haar 
geschatte draaiuren (zie tabel 1). De aantallen zijn op basis van aangeleverde gegevens door de ontwikkelaar en 
ingeschat door ervaring met projecten elders. De emissiefactoren per mobiel werktuig zijn gebaseerd op de 
standaardwaarden die in AERIUS zijn opgenomen. Voor het bouwjaar van de machines is vanaf 2011 en jonger 
aangehouden.  
 
Tabel 1: Inzet van verkeer en mobiele werktuigen tijdens de aanleg van het zonneveld 

Transportbewegingen 
Aantal 
vervoersbewegingen 

Soort 
bron 

Licht verkeer  925 Lijn 

Zwaar vrachtverkeer 135 Lijn 

 

In te zetten mobiele werktuigen 
Mobiel werktuig 
in AERIUS Vermogen Bouwjaar # Draaiuren Soort bron 

Aanleg zonneveld:       

Verreiker Laadschop 100 kw v.a. 2011 320 Vlak  

Graafmachine Graafmachine 200 kw v.a. 2011 160 Vlak 

Heimachine Bulldozer 100 kw v.a. 2011 190 Vlak 

Heimachine Bulldozer 100 kw v.a. 2011 190 Vlak 

Bobcat Laadschop 50 kw v.a. 2011 320 Vlak 

Bobcat 2 Laadschop 50 kw v.a. 2011 320 Vlak 

Hijskraan 1 (plaatsen trafo ’s) Hijskraan 200 kw v.a. 2011 40 Vlak 

 

Voor de aan- en afvoerroutes van materiaal moet rekening gehouden worden met de plaats waar de 

transportstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Hiervoor is de N705, de Spiekweg aangehouden. Zie 

voor de aan- en afvoerroute figuur 2 (rode lijn nr. 2). Voor de transporten wordt één wagen gezien als twee 

rijbewegingen (heen- en terugweg). Het aantal vervoersbewegingen wordt vervolgens in AERIUS ingevuld.  

 

 
Figuur 2. Aan- en afvoerroute 
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3 Uitkomsten 

Met AERIUS Calculator is de stikstofdepositie berekend voor de aanleg van het zonneveld. Het resultaat van de 

berekening is: “Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/hectare/jaar”. Men kan hierdoor spreken over 

een niet significante stikstofdepositie. Dit betekent dat de benodigde inzet van mobiele werktuigen en het aantal 

vervoersbewegingen geen significant negatieve invloed hebben op de instandhoudingsdoelen van 

stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie hiervoor de rapportage uit AERIUS in bijlage 1. 

 

4 Conclusie 

De aanleg van het zonneveld in Zeewolde heeft een niet significante stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar tot 

gevolg. Hiermee is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof, niet aan de 

orde voor de desbetreffende werkzaamheden. 
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Bijlage 1: AERIUS-berekening 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S2ETT3iUkAXb (18 februari 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Sunvest Ontwikkeling BV Groenewoudseweg, - Zeewolde

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Zonnewoud S2ETT3iUkAXb

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 februari 2020, 00:58 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 28,53 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleg en realisatie Zonnewoud

S2ETT3iUkAXb (18 februari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg Zonnewoud
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 28,19 kg/j

Aan- en afvoer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

S2ETT3iUkAXb (18 februari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Aanleg Zonnewoud
Locatie (X,Y) 162873, 483963
NOx 28,19 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx 7,68 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 5,76 kg/j

AFW Heimachine 4,0 4,0 0,0 NOx 2,74 kg/j

AFW Heimachine 2 4,0 4,0 0,0 NOx 2,74 kg/j

AFW Bobcat 4,0 4,0 0,0 NOx 3,84 kg/j

AFW Bobcat 2 4,0 4,0 0,0 NOx 3,84 kg/j

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 1,60 kg/j

Naam Aan- en afvoer
Locatie (X,Y) 163068, 483843
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 925,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 135,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S2ETT3iUkAXb (18 februari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200212_3b24c29c22

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

S2ETT3iUkAXb (18 februari 2020)Resultaten Situatie 1
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Bijlage 7 – Technische brandveiligheidstoets  

 

  







 

 
 

Bijlage 8 – Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding  
Sunvest Ontwikkeling B.V. heeft de tender van Staatsbosbeheer gewonnen voor de realisatie van een zonneveld 

in Zeewolde. Beide partijen hebben het voornemen om een Zonnewoud te realiseren op grond van 

Staatsbosbeheer in Zeewolde. Het initiatief is om een recreatief zonneveld te realiseren van ongeveer 7,6 

hectare. De locatie ligt in het Horsterwold, dicht tegen de dorpsrand. Het is een zone in het bos waar een brede 

verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen een plek heeft. Sunvest wil om die reden een nieuw soort bos 

ontwikkelen, een zogenaamd ‘Zonnewoud’. Dit Zonnewoud wordt opengesteld voor het publiek om zo in te 

kunnen zetten op de recreatieve functie.  

 

Om dit plan te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 

noodzakelijk. Onderdeel van de procedure is het beoordelen van milieueffecten in de vormvrije m.e.r. 

beoordelingsnotitie. 

 

 

1.2 M.e.r.-beoordeling 
Op 1  april  2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 

betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de 

bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog 

een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.  

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst, 

moet worden beoordeeld of er een m.e.r. gemaakt moet worden. Voor projecten of activiteiten die beneden de 

drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije 

m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 

1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. beoordeling noodzakelijk; 

2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

De  toetsing  in  het  kader  van  de  vormvrije  M.E.R.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van  de  

selectiecriteria  in  bijlage  III  van  de  EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie 

hoofdcriteria centraal: 

• de kenmerken van het project; 

• de plaats van het project; 

• de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Het project maakt een tijdelijke functiewijziging naar een zonneveld mogelijk. Voor landinrichtingsprojecten 

(D9), waar dit project enigszins vergelijkbaar mee is, geldt een grenswaarde van 125 hectare. Het project blijft 

met een omvang van circa 7,6 hectare ruim onder de drempel. Daarnaast geldt dat voor de oprichting, wijziging 

of uitbreiding van een industriële installatie (D22.1) bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm 

water, een drempelwaarde van een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer (voor een 

electriciteitscentrale) en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft: 

1°. het vermogen met 20% of meer toeneemt, of; 
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2°. de inzet van een andere brandstof tot doel heeft. 

Het voorliggende project betreft een zonneveld met ruim minder opgewekt vermogen, en er wordt geen stoom 

en warm water geproduceerd. 

 

Verder geldt voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterrein (D11.2) een drempelwaarde in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op:  

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

Er is geen sprake van een landinrichtingsproject als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied. De ontwikkeling 

van een (tijdelijk) zonneveld valt pas onder deze categorie als deze onderdeel uitmaakt van een groter 

landinrichtingsproject (het project dient een voldoende substantieel karakter te hebben). Ook categorie D22.1 is 

niet van toepassing, aangezien er productie van elektriciteit, stoom en warm water nodig is om hier onder te 

vallen. Het zonneveld wekt alleen energie op. Verder is categorie D11.2 niet van toepassing, aangezien het geen 

stedelijk ontwikkelingsproject betreft en het zonneveld een relatief beperkt oppervlak beslaat.  Geconcludeerd 

kan worden dat voor dit zonneveld geen mer-beoordeling of vormvrije m.e.r. beoordeling nodig is.  

 

Voor de volledigheid verwijzen wij ook naar de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 19 september 2018 en 

zaaknummer 18_689, waarin bevestigd wordt dat een vergelijkbaar project niet valt binnen de categorie D van 

het Besluit m.e.r. en er geen beoordeling nodig is. Deze uitspraak is op 14 augustus 2019 bevestigd door de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en na te zien onder het zaaknummer 2019:2770.  

 

Aangezien het plan wel kenmerken vertoont van diverse beoordelingscategorieën zoals hiervoor omschreven, 

getuigt het van een goede en zorgvuldige ruimtelijke ordening en belangenafweging om de milieueffecten te 

beoordelen. Hiertoe is deze vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. 
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1.3 Kenmerken locatie en omgeving 
Het plangebied is gelegen in de noordrand van het Horsterwold, tegen de wijk Horsterveld Noord van Zeewolde. 

Het bos is in de vorige eeuw aangelegd als productie en recreatiebos. De rand met Zeewolde heeft een 

belangrijke uitloop- en verblijfsfunctie, zowel voor de aanliggende wijken als voor bezoekers van elders.  

 

Het Horsterwold betreft 3.700 hectare aaneengesloten loofbos. In dit loofbos ligt het plangebied. Het gaat om 

een open perceel omgeven door bestaand bos met vakken eiken en populier in de leeftijd van 15 - 45 jaar. Het 

perceel wordt ontsloten vanuit de Groenewoudseweg en wordt omringd door onverharde paden die verder het 

bos in leiden. Aan de oostzijde van het plangebied is de Spiekweg gelegen. De Spiekweg dient als een barrière 

tussen Zeewolde en het Horsterwold. Aan de zuidzijde van het plangebied, aan de andere kant van de 

Groenewoudseweg is een camping gelegen. Doordat het plangebied aan de rand van het Horsterwold is gelegen, 

ga je aan de westkant van het Horsterwold dieper het bos in. Vanwege de ligging aan de rand van het bos heeft 

het plangebied een goede ontsluiting.  

 

Recreatie komt veel voor in het Horsterwold. Zo is er in de buurt van het plangebied een camping en een 

paardenparadijs te vinden en is er aan de Spiekweg een groot golfterrein gelegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Ligging plangebied 
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1.4 Initiatief voor een zonneveld 
In deze paragraaf wordt het plan voor het zonneveld uiteengezet. Ten behoeve van het plan is een inrichtingsplan 

opgesteld, welke separaat is bijgevoegd.  

 

Initiatief voor een zonneveld en locatiekeuze 

Het realiseren van zonnevelden is noodzakelijk om de overheidsdoelstellingen te behalen. Het alleen toestaan 

van zonnepanelen op daken is niet voldoende. Er zijn diverse redenen waarom daken niet geschikt zijn. Ook zijn 

er nog vele ogenschijnlijk geschikte daken die uiteindelijk toch niet geschikt blijken te zijn. Dit zijn bijvoorbeeld 

esthetische bezwaren, de aanwezigheid van rieten daken, constructie technische bezwaren, te klein 

dakoppervlak en hinderlijke schaduw.  

 

De provincie Flevoland heeft de ambitie om in 2030 bekend te staan als een provincie die draait op duurzame 

energie. Flevoland wil zo min mogelijk energie gebruiken en wekt de benodigde energie zelf of met behulp van 

de omgeving op. De provincie Flevoland wil ruimte scheppen voor het opwekken van duurzame energie. Dit gaat 

zij op zodanige wijze doen dat lusten (economisch profijt) en lasten (ruimtelijke impact) op een evenwichtige 

wijze worden gedeeld door de Flevolanders. Samen met partners wil Flevoland de strategische opgave van 

duurzame energie aanpakken.  

 

In het verlengde van deze ambities is de Flevolandse Energieagenda opgesteld. Binnen deze energieagenda zijn 

er verschillende uitvoeringssporen, zo ook het uitvoeringsspoor ‘Ruimte voor energie’. De ambitie hier is het 

beschikbaar maken van een substantiële hoeveelheid ruimte voor grootschalige opwek van zonne-energie.  

 

Voor de realisatie heeft de provincie Flevoland het Omgevingsprogramma welke is vastgesteld op 27 februari 

2019. Met deze structuurvisie wil de provincie Flevoland komende jaren ruimte bieden voor 500 hectare aan 

grondgebonden zonnevelden in het buitengebied. 

 

Sunvest heeft, in samenwerking met Staatsbosbeheer, het plan om een tijdelijk grondgebonden Zonnewoud 

(voor een termijn van 25 jaar) te realiseren, ten westen van Zeewolde. Het Zonnewoud zal circa 7,6 hectare groot 

zijn en wordt gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. De termijn van 25 jaar is vastgesteld door de 

provincie Flevoland in haar Structuurvisie Zon.  

 

1.5 Technische gegevens zonneveld 
Het oppervlak  

Het plangebied voor de ontwikkeling van het Zonnewoud is circa 7,6 hectare groot. Ondanks dat het 

Zonnewoud zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, wordt niet het gehele oppervlak benut. Zo wordt er ruimte 

gereserveerd voor landschappelijke inpassing en de biodiversiteit van het bos. Het grondoppervlak is voor 61% 

met zonnepanelen bedekt. De overige 39% wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing én versterking van 

biodiversiteit. 

 

Het vermogen  

Het Zonnewoud zal op jaarbasis 9.3 miljoen kWh aan zonne-energie opwekken. Dat is voldoende voor meer dan 

3000 huishoudens.   
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Panelen, hoogte en oriëntatie 

Het Zonnewoud wordt gebouwd in een zuid-opstelling met een optimale zon-opbrengst. Om de biodiversiteit 

van een bos te benaderen worden de zonnepanelen van zuid naar noord, in oplopende hoogte, geplaatst. De 

tafels met zonnepanelen zijn 4m breed. De maximale nokhoogte bedraagt 2.5 meter, de minimale goothoogte 

80cm. Tussen de panelen wordt een afstand van 1 cm aangehouden voor een gelijkmatige waterafvoer.  

 

Ter versterking van het idee van het Zonnewoud worden de meest zichtbare ondersteuningsconstructies voor 

de panelen (langs de paden en rondom de centrale waterheuvel) gemaakt van hout. 

 

Toegankelijkheid 

Normaal is een zonneveld niet vrij toegankelijk. Het Zonnewoud is dit wel. De stroomkabels achter de panelen 

worden daarom volledig afgeschermd met een stalen afdekprofiel. De transformatorstations worden geplaatst 

nabij de uitkijktorens. Het Zonnewoud is overdag overal veilig en vrij toegankelijk voor bezoekers. ‘s Avonds is 

het Zonnewoud gesloten voor publiek. Hiervoor wordt een hek rond het Zonnewoud aangebracht. Er is gekozen 

voor een staaldraad raster tussen houten palen en houten toegangspoorten, dat past bij een bos binnen een bos. 

De openstelling wordt geregeld in overleg met Staatsbosbeheer en betrokken buurtbewoners. 

 

 

1.6 Inrichtingsplan    
Het Zonnewoud wordt landschappelijk ingepast. Hiertoe is een inrichtingsplan opgesteld door Adviesbureau 

Haver Droeze. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van dit inrichtingsplan uiteengezet. Het inrichtingsplan 

is separaat bijgevoegd.  

 

 
Afbeelding 2. Inpassing Zonnewoud (bron: Haver Droeze) 
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Ontsluiting  

De Groenewoudseweg, waaraan het plangebied ligt, vormt een verbindende fiets- en voetgangersroute die 

vanuit de noordwestpunt van het stedelijk woongebied de andere recreatieve koppelingen kruist en met andere 

plekken in het bos verbindt. Hierdoor ontstaat een netwerk met vertakkingen waarlangs het bos ontdekt kan 

worden. In de directe omgeving van het plangebied liggen een camping en een paardenparadijs. 

 

Ook voor onderhoud en controle van de technische installaties is toegang tot het park nodig. Hiervoor wordt een 

bredere poort in de afrastering gemaakt dichtbij het inkoopstation aan de noordoostzijde van het park. Deze 

toegang kan bereikt worden vanaf de Groenewoudseweg over de weg langs de zendmast en verder over de 

bestaande bosontsluiting. De netbeheerder heeft voor het bereiken van het inkoopstation toegang tot het 

terrein. 

 

Paden in het Zonnewoud 

Het Zonnewoud wordt doorsneden door vrij begaanbare wandelpaden. Ze geven bezoekers de gelegenheid om 

langs en tussen de zonnepanelen te lopen, erop of eronder te kijken en te voelen hoe deze gloeien in de zon. De 

paden hebben ieder een eigen ‘verharding’. Langs de paden worden de randen ingeplant of van specifieke 

inrichtingsmaterialen voorzien.  

 

Ecologie in en rondom het Zonnewoud 

Het inpassen van het Zonnewoud in het bestaande bos betekent aansluiten bij de bestaande functionaliteit van 

het bos, hierin een eigen plek innemen en deel gaan uitmaken van het ecologische systeem. Onder de panelen 

wordt een kruidlaag ontwikkeld die aansluit bij de gegeven omstandigheden: de hoogte van de panelen, de 

lichtval, en kleine verschillen in vochtigheid en zwaarte van de grond. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Om 

de beleving te versterken worden bovendien verschillende zadenmengsels toegepast die door passend beheer 

ieder een eigen karakter zullen vertonen. De zomen tussen het bos en het veld worden door Staatsbosbeheer 

onderhouden. Hieruit zal opschot hoger dan 5 meter worden verwijderd. In deze buffer zal zich een 

zoomvegetatie ontwikkelen met verschillen tussen de zon- en de schaduwkant. Delen van de groene zomen van 

het Zonnewoud worden ingezaaid met een bloemrijk kruiden-/grasmengsel van de Bijenstichting om een goed 

leefklimaat voor insecten te realiseren. Op twee plaatsen is ruimte voor insectenhotels. 

 

Hekwerk  

Rond het park wordt een afsluiting aangebracht van een staaldraad raster tussen houten palen. Dit raster is, 

vanuit het park gezien, achter het struweel in de bufferzone geplaatst zodat het grotendeels verborgen is. Het 

raster is 2 meter hoog en is voor klein wild passeerbaar doordat de onderdraad ca. 10 cm boven de grond 

bevestigd is. 

 

Transformator- en bijgebouwen 

De transformatorstations worden geplaatst nabij de uitkijktorens. De uitkijktorens dragen bij aan de beleving en 

toegankelijkheid van het Zonnewoud. Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen worden de 

transformatorstations afgeschermd voor het publiek  

 

Beplanting Zonnewoud 

In hoofdzaak wordt het nieuwe Zonnewoud landschappelijk ingepast met gebiedseigen beplanting passend op 

de ondergrond met ecologische meerwaarde. Onder de panelen wordt een kruidlaag ontwikkeld die aansluit bij 

de gegeven omstandigheden: de hoogte van de panelen en kleine verschillen in vochtigheid en zwaarte van de 

grond. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Om de beleving te versterken worden bovendien verschillende 

zadenmengsels toegepast die door passend beheer ieder een eigen karakter zullen vertonen. Voor de 

onderbegroeiing onder de panelen wordt gebruik gemaakt van door kwekerij De Cruydthoek reeds 
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samengestelde zaadmengsels. Zij hebben hiermee  onder meer ervaring opgedaan bij Zonneveld De Kwekerij in 

Hengelo (Gld). De variatie aan mengsels in het Zonnewoud is groter om beleefbare verschillen in de vakken tot 

stand te brengen. De gedeelten bloemrijk gras worden sinus-gemaaid.  
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2 Het project  

2.1 Omvang van het project  
De omvang van het project wordt in deze vooral bepaald door de grootte van het aan te leggen Zonnewoud en 

de daarbij omliggende inpassingsmaatregelen. De grootte van het Zonnewoud is circa 7,6 hectare. 

 

Het totaal vermogen van het te realiseren Zonnewoud zal circa 9.5 MWp bedragen. In een gemiddeld zonnejaar 

zal het Zonnewoud 9.3 miljoen kWh aan zonne-energie opwekken. Dat is voldoende voor meer dan 3000 

huishoudens, een derde van alle huishoudens in Zeewolde.  

 

2.2 Cumulatie met andere projecten 
Fysiek is er geen samenloop met andere projecten. Het project wordt zelfstandig uitgevoerd en zal zelfstandig 

draaien. Er zijn geen milieu-effecten welke, al dan niet cumulatief, leiden tot een verslechtering van het milieu. 

Door het duurzame opwekken zal het cumulatief juist bij kunnen dragen aan een beter milieu. 

 

 

2.3 Constructie  
De zonnepanelen worden geplaatst op palen, die tot ongeveer 1,5 meter de grond in gaan. Bij beëindiging van 

het park kunnen deze relatief eenvoudig worden weggenomen. Bij het bouwen/monteren van het project zullen 

afvalstoffen ontstaan. Dit zijn losse materialen welke afgevoerd kunnen en zullen worden. Dit zal geen 

grootschalig nadelig effect sorteren op het bodemleven.   
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3 Effecten  

In dit hoofdstuk worden de aanwezige en potentiële milieu-effecten behandeld. 

 

3.1 Aanleg- en ontmantelingswerkzaamheden en 
hinder 

Gedurende de aanlegwerkzaamheden, en tijdens de ontmanteling, zullen er kortstondig tijdelijke effecten 

kunnen optreden door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden, beplantingswerkzaamheden 

tijdelijk afgesloten c.q. geblokkerde wegen etc. Deze werkzaamheden kunnen tevens kortstondig tot hinder voor 

nabijgelegen woningen leiden door geluid- en verkeersbewegingen. Bij het bouwen/monteren van het project 

zullen afvalstoffen ontstaan. Dit zijn losse materialen welke afgevoerd kunnen en zullen worden. Dit zal geen 

grootschalig nadelig effect sorteren op het beperkt aanwezig bodemleven. Er zijn bij het creëren van dergelijke 

projecten altijd risico’s. Deze hinder wordt hier ingeschat als minimaal, gezien de zeer beperkte 

bevolkingsdichtheid van het gebied.  

 

Bij de realisatie van een zonneveld bestaat er een risico op ongevallen tijdens de bouwwerkzaamheden. Dit risico 

is min of meer gelijk aan andere bouwwerkzaamheden van bijvoorbeeld woningen. Het risico is wellicht wat 

kleiner omdat de materialen en constructie beperkt  in aard en omvang. Met betrekking tot de aansluiting is het 

wellicht wat groter omdat er gewerkt wordt met hoge voltages. De vigerende veiligheidsvoorschriften zullen 

daarin dan ook strikt gevolgd moeten worden. Tevens zullen voorzorgmaatregelen genomen worden ten aanzien 

van het onmogelijk maken van toetreding tot de bouwplaats. Na realisatie is de kans op ongevallen minimaal.  

 

Er worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt of verwerkt. De panelen zelf zullen kant-en-klaar aangeleverd 

worden waardoor, afgezien van montage, geen verdere verwerking nodig is.  

 

3.2 Inpassing in het landschap  
Er kan sprake zijn van een langdurend nadelig effect met betrekking tot hetgeen dat als hinder kan worden 

ervaren, namelijk het verloren gaan van het karakter en het uitzicht van omwonenden. Dit project betreft echter 

een Zonnewoud in een bos dat omsloten wordt door bosstroken. Hiermee is het Zonnewoud beperkt zichtbaar 

en wordt het uitzicht van omwonenden niet geschaad. Vanwege de ligging in een bos kent het Zonnewoud ook 

geen directe omwonenden.  

  

Met gebiedseigen elementen wordt het Zonnewoud ingepast in de ruimtelijke structuur. Het gehele Zonnewoud 

krijgt een langschappelijk inpassing en aan de buitenkant van Zonnewoud komt een bufferzone. Binnen deze 

bufferzone wordt het hekwerk geplaatst en ingepast. De transformatoren worden nabij de uitkijktorens in het 

zonneveld geplaatst voor een zo rustig mogelijke uitstraling naar de omgeving en bezoekers van het Zonnewoud. 

Zoals te zien is op afbeelding 2 wordt het Zonnewoud landschappelijk ingepast, waardoor de nadelige effecten 

van hinder in belangrijke mate te niet gedaan zullen worden.  
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3.3 Bodem 
De grond wordt nu gebruikt als bosgrond. Na het uitvoeren van de werkzaamheden ter oprichting van het project 

zal de bodem verder niet worden aangetast. Overigens zijn de werkzaamheden ook gering van diepte. Door de 

open bodemstructuur onder zonnevelden is de verwachting dat het bodemleven niet zal verslechteren. Er zijn 

derhalve geen nadelige effecten voor de bodem te verwachten.  

 

Met de aanleg van de landschappelijke elementen zoals een kruidenlaag, verschillende paden met eigen 

inrichting en het plaatsen van de zonnepanelen in oplopende hoogte van zuid naar noord wordt bijgedragen aan 

de stimulering van de biodiversiteit en bodemleven.  

 

3.4  Archeologie  
Aardkundige en archeologische waarden moeten zoveel mogelijk worden behouden. Op basis van het verdrag 

van Malta en de wet op de archeologische monumentenzorg is het uitgangspunt gesteld om archeologisch 

erfgoed zoveel mogelijk ter plekke te bewaren en maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. 

 

De verstoorder van de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische resten. Daar waar 

behoud ter plekke niet mogelijk is, betaalt de verstoorder het archeologisch onderzoek en de mogelijke 

opgravingen. Voor ruimtelijke plannen die archeologische waarden bedreigen, moeten betrokken partijen in 

beeld brengen welke archeologische waarden in het geding zijn. 

 

In het Zonnewoud worden naast zonnepanelen ook verschillende elementen gerealiseerd, waarbij de grond 

geroerd wordt. Op een klein deel van de zonnepanelen na vallen alle ontwikkelingen buiten de dubbestemming 

‘Waarde – Archeologie’. Voor de plekken waar zonnepanelen binnen de dubbelbestemming Archeologie vallen 

geldt het volgende: 

- er worden palen (voor de constructie van zonnepanelen) in de grond gebracht, deze hebben een 

diepte van 1,5 meter; 

- er wordt een kabeltracé aangelegd. Hiervoor worden sleuven gegraven van circa 2 tot 2,5 meter 

breed, met een diepte van tussen circa 0.30 en 1 meter. 

- tot slot wordt er nog een hekwerk rondom het terrein geplaatst en worden de randen van het park 

landschappelijk ingepast.  

 

Gezien het oppervlak van het plangebied met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Waarde – 

Archeologie 5’ is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling 

wordt een verkennend booronderzoek uitgevoerd door RAAP Archeologie. Ten behoeve van de voorgenomen 

ontwikkeling is op 21 februari 2020  een verkennend booronderzoek uitgevoerd door RAAP.  

3.4.1 Verkennend booronderzoek 

Op 21 februari 2020 is door RAAP een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd binnen het plangebied Zonnewoud te Zeewolde in de 

gemeente Zeewolde. In bijlage 3 is de rapportage van het verkennend booronderzoek weergegeven. Binnen het 

plangebied zijn 14 boringen uitgevoerd. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het 

onderzoeksrapport weergegeven.  
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“In alle boringen is aan de basis een pakket pleistocene 

afzettingen aangetroffen, geïnterpreteerd als dekzand 

(Laagpakket van Wierden, onderdeel van de Formatie 

van Boxtel). In één boring (boring 13) is in de top van het 

dekzand een podzolbodem aangetroffen. In de overige 

boringen is de top van het dekzand verspoeld. 

 

De Oude Getijdenafzettingen zijn, zoals verwacht, niet 

binnen het onderzoekgebied aanwezig. 

 

In het zeefresidu van het monster dat is genomen van de 

in boring 13 aangetroffen podzolbodem zijn 49 kleine 

houtskoolfragmenten, vijf kleine fragmenten vuursteen 

zonder bewerkingssporen één fragment natuursteen van 

circa 1,5 cm, 16 fragmenten knappersteen, zeven 

vissenwervels en twee vissentanden aangetroffen. De 

visresten hebben een zwarte kleur en zijn vermoedelijk 

onverbrand. Ze zijn in ieder geval niet gecalcineerd (te 

herkennen aan een witte kleur), wat zou wijzen op een hoge verbrandingsgraad. De visresten zouden ook 

afkomstig kunnen zijn uit de Flevomeer Laag, die direct op het dekzand ligt, en vormen, mede gezien het feit dat 

de resten onverbrand zijn, geen indicator voor een vuursteenvindplaats. De combinatie van de andere in het 

zeefresidu aangetroffen indicatoren (vuursteen, houtskool en knappersteen) kunnen echter wel wijzen op de 

aanwezigheid van een vuursteenvindplaats.  

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig 

zijn. Deze resten zijn alleen in boring 13 aangetroffen, vanaf 160 cm –mv (-5,7 m NAP), in de top van het dekzand, 

waarin een podzolbodem aanwezig is. Daarom wordt geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat 

verstoring ter plaatse van boring 13 wordt voorkomen. Dat kan door er op toe te zien dat de palen ten behoeve 

van de zonnepanelen in het oostelijke onderzoeksgebied niet langer dan 120 cm zijn. Op deze wijze wordt het 

archeologische niveau, met een veiligheidsmarge van 40 cm, ontzien. 

 

In het zuidelijke onderzoeksgebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen en geldt de genoemde planaanpassing niet. Hier worden op grond van het 

verkennend booronderzoek geen archeologische resten uit de steentijd verwacht.” (bron: RAAP) 

 

Bij de realisatie van het Zonnewoud worden de palen voor de constructie van de zonnepanelen op circa 1,50 

meter diepte geplaatst. Hierbij is al een marge van 10 cm meegenomen. Echter wordt ter plaatse van boring 13  

het advies van RAAP in acht genomen en zal de constructie dusdanig worden vormgegeven dat deze niet dieper 

reikt dan 1,20 meter. Hiermee wordt het archeologisch niveau ontzien en wordt voorgenomen plan 

uitvoerbaar geacht. 

 

 

  

Afbeelding 31. Boorlocaties verkennend booronderzoek 
(bron: RAAP) 
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3.5 Cultuurhistorie 
Met de ontwikkeling van dit plan worden geen karakteristieke gebouwen gesloopt of cultuurhistorisch 

waardevolle elementen verwijderd. Dit is niet de aard van het gebied en ook niet de aard van de werkzaamheden 

binnen dit project. De omvang is niet zodanig dat het van invloed is op karakteristieke gebouwen in de omgeving 

van het plangebied. 

 

3.6 Natuur en emissie  
Het project is niet gelegen in een zonering van het Natuur Netwerk Nederland of binnen een Natura 2000-

gebied.  

 

In de omgeving van het plangebied ligt een Natura 2000-gebied; de Veluwerandmeren. Deze ligt op ongeveer 

2,2 kilometer afstand. De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten tot 

het plangebied of tot de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-

gebieden, de invulling van de tussenliggende gebieden en de voorgenomen werkzaamheden is er derhalve geen 

reden om aan te nemen dat er kans is op een belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied, zij 

het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve invloed of externe werking. De activiteiten leiden niet tot een 

emissie van stikstof of fijnstof. De panelen zijn vanzelfsprekend niet aan de oppervlakte vervuilend. Ook zal het 

park geen significante verkeersaantrekkende werking hebben. Er zijn daarom geen nadelige effecten te 

verwachten ten aanzien van emissies aan de lucht. 

 

Het plangebied gebied maakt geen onderdeel uit van de NNN. De omliggende omgeving, het Horsterwold, maakt 

wel onderdeel uit van het NNN. Het plangebied ligt tegen dit NNN-gebied aan (zie afbeelding 3). Met de 

voorgenomen werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en 

kenmerken van de NNN. Van afname van areaal is geen sprake. Tevens worden geen effecten verwacht die de 

wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN significant aantasten. Een toetsing aan het NNN-beleid wordt 

daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

De oprichting van het project zal gepaard gaan met werkzaamheden. Deze werkzaamheden zouden tijdelijke 

verstoring kunnen veroorzaken bij amfibieën, reptielen of andere dieren. Hiervoor is een onderzoek naar de 

aanwezige flora en fauna uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten. Voor 

aanvang van de werkzaamheden van het bouwrijp maken van het perceel worden de te kappen bomen 

geïnspecteerd op mogelijke verblijfplaatsen. Indien deze aanwezig zijn, zal voor het kappen van de bomen een 

afzonderlijke Wnb-ontheffing separaat moeten worden aangevraagd door Staatsbosbeheer. Dit is door de 

provincie bevestigd. Ook is dit als voorwaarde opgenomen in de omgevingsvergunning. (voor het onderzoek 

wordt verwezen naar de separate bijlage).  

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

In de gebruiksfase, de nieuwe situatie, is er geen sprake van stikstofdepositie waardoor een bijdrage van stikstof 

aan het Natura 2000-gebied niet van toepassing is. Dit komt doordat een zonneveld geen stikstof uitstoot.  

 

Met de aanleg van het Zonnewoud worden mobiele werktuigen ingezet die stikstof uitstoten. Gezien de 

kleinschaligheid van het Zonnewoud, de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebied en de beperkte, tijdelijke 

duur van de aanlegfase, wordt niet verwacht dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie 

(mol/ha/jr) op het Natura 2000-gebied. Dit is onderzocht doormiddel van een stikstofberekening met de AERIUS-

Calculator. Hieruit blijkt dat een vergunning Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof, niet aan de orde is. In 

paragraaf 3.10 is de conclusie van de stikstofberekening nader toegelicht.  
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Afbeelding 4. Uitsnede Natuur Netwerk Nederland 

 

3.7 Geluid 
Bij de bouwwerkzaamheden (en bij de ontmanteling) zal er sprake kunnen zijn van enige geluidsproductie door 

beton- en montagewerk. Er is daarnaast geen sprake van industrielawaai vanuit het nieuw te realiseren 

zonneveld. In het plangebied worden zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen produceren geen geluid. 

Daarnaast worden er ook geen installaties opgenomen die een wezenlijke geluidsemissie veroorzaken. De 

transformatorstations hebben een bronvermogen van maximaal 3,0 MVA per stuk. De omvormers, die ook nog 

enig geluid kunnen produceren, hebben een bronvermogen van maximaal 105 kW. In de VNG-uitgave 'Bedrijven 

en milieuzonering' valt dit onder de activiteit 'elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tot 

10 MVA'. Voor deze activiteit is in de richtafstanden tabel voor het aspect geluid 30 meter opgenomen. Dit 

betekent dat wordt geadviseerd om, op basis van een goede ruimtelijke ordening, een afstand van minimaal 30 

meter aan te houden met geluidsgevoelige functies. De transformatorstations worden op aanmerkelijk grotere 

afstand van de bestaande burgerwoningen gesitueerd. Ook de omvormers worden op een afstand van minimaal 

30 meter gesitueerd. Met betrekking tot geluid blijft dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig. 

 

Daarnaast is er, vanwege de hellende positie van de panelen, geen wezenlijke reflectie van omgevingsgeluid. 

Door de hellende positie kaatst geluid omhoog. Op het gebied van geluidsproductie zijn er geen negatieve 

effecten te verwachten.  
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3.8 Gevolgen plan voor de waterhuishouding en -
kwaliteit 

 

Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regenwater vrij kan infiltreren. 

Er komt geen afvalwater vrij. Het plan heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en 

waterhuishouding. 

 

Volgens de Nederlandse Risicokaart ligt het plangebied in een gebied met een kans op overstroming (beschermd 

gebied). Deze kans is echter klein. De kleine kans die er is, is er doordat het plangebied op lager gelegen grond 

ligt, namelijk de Flevopolder. Deze overstromingskans geldt voor een groot deel van Nederland. Het gaat hier om 

gebieden die beschermd worden door primaire waterkeringen met een veiligheidsnorm in de orde van 1/1000 

tot 1/10.000 per jaar. De overstromingskans is klein, en er verblijven geen mensen permanent in het zonneveld 

(geen veiligheidsrisico). Met betrekking tot het aspect waterhuishouding en –kwaliteit zijn er geen negatieve 

effecten te verwachten.  

 

3.9 Luchtkwaliteit  
De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een Zonneveld. De verkeersbewegingen die de 

ontwikkeling van een zonneveld met zich mee brengt, zijn alleen tijdens de aanleg- en ontmantelingsfases 

merkbaar. In deze fases zal er tijdelijk sprake zijn van een grotere toename van verkeersbewegingen. Nadat de 

bouw van het park is afgerond daalt het aantal verkeersbewegingen weer naar de oude situatie.  

 

Zelfs tijdens de bouw- en ontmantelingsfases zal het aantal verkeersbewegingen zo laag zijn, dat de ontwikkeling 

niet in betekenende mate tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt.  

 

3.10 Stikstofdepositie 
Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle 

betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van 

stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-

gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische 

activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten.  

 

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over 

het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming 

voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een 

veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige 

positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor 

activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de 

Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen 

daadwerkelijk resultaat hebben. 
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Middels een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van het 

Zonnewoud mogelijk gemaakt. Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning verlangt het bevoegd gezag 

een analyse waarmee aangetoond wordt of er significante depositie van stikstof op aangewezen habitattypen 

en leefgebieden plaatsvindt. Deze analyse is uitgevoerd middels een  stikstofberekening. 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(de instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruikgemaakt van AERIUS-Calculator. De onderbouwing 

inclusief berekening is opgenomen in bijlage 4  

 

 

 

4 Conclusie  

Tijdens de aanlegfase  zal er kortdurend overlast en hinder kunnen worden ervaren, zonder dat dit resulteert in 

lange termijn effecten dan wel schade. Het Zonnewoud wordt overigens aangelegd met respect voor de bodem 

en door de open cultuur is ook hier geen schade te verwachten. De constructie wordt zodanig aangelegd dat er 

geen schade ontstaat en het systeem makkelijk demontabel is.  

 

De locatie is onderzocht op het gebied van aanwezige ecologische en archeologische waarden. Hieruit blijkt dat 

het gebied geschikt is voor planontwikkeling. De locatie is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, Natuur 

Netwerk Nederland-zonering of andere relevante beschermingsgebieden. 

 

Het realiseren van een zonneveld op de planlocatie is goed onderzocht in het kader van de onderzoeken welke 

deel uit maken van de ruimtelijke onderbouwing. Resumerend zullen er zowel tijdens de aanlegfase, als tijdens 

de gebruiksfase, als tijdens de ontmantelingsfase, geen significante negatieve effecten bestaan voor het milieu. 
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Bijlage 3.3 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Voorwaarden en opmerkingen met betrekking tot het gebruiken van 
bouwwerken en/of gronden in afwijking van het bestemmingsplan 
 
1. De recreatieve bouwwerken van het zonnepark, zoals beschreven in 

het Landschappelijk inpassingsplan van 19 december 2019, moeten bij 
de ingebruikname gerealiseerd zijn en moeten gedurende de 25-jarige 
planperiode van het zonnepark toegankelijk zijn. 
 

2. De landschappelijke inpassing en het beplantingsplan moeten 
overeenkomstig pagina 11, 18 en 19 van Bijlage 2 van de ruimtelijke 
onderbouwing (bijlage 3.2.) worden uitgevoerd en in stand gehouden 
en beheerd.  

 
3. Het zonnepark met bijbehorende en recreatieve bouwwerken kent een 

maximale instandhoudingstermijn van 25 jaar, het park dient na 25 jaar 
te zijn ontmanteld en het perceel dient dan in oorspronkelijke staat te 
zijn teruggebracht. 

 
4. Het zonnepark mag pas in gebruik worden genomen als de inrichting 

conform het landschapsplan is aangebracht. 
 

5. Voor aanvang van de werkzaamheden van het bouwrijp maken van het 
perceel moeten de te kappen bomen geïnspecteerd worden op 
mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen. Indien deze aanwezig zijn, 
dan zal voor het kappen van de bomen een afzonderlijke Wet 
natuurbescherming-ontheffing moeten worden aangevraagd. 

 
6. Indien ter hoogte van boring 13 uit het archeologisch vooronderzoek 

(een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)) de 
bodemverstoringen dieper zijn dan 1,20 m-mv, dan is een karterend 
onderzoek nodig, eventueel gevolgd door een waarderend onderzoek 
als daar vanuit de kartering aanleiding toe is. 
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Bijlage 3.4 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Nota van zienswijzen 
 
Van 12 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 heeft de ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Tijdens deze periode bestond voor 
een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Er is 1 
zienswijze ontvangen.  
 
De zienswijze wordt hieronder samengevat weergegeven en voorzien van 
een antwoord. 
 

1. Dhr. J.P.J. Brouwer, Rietlaan 18, 3893 GL  Zeewolde 
 
Opmerking 1: 
Indiener geeft aan dat hij zich weet ondersteund door 1.479 petities die 
voorafgaand aan de raadvergadering van 7 november 2019 zijn aangeboden. 
 
Reactie 1: 
De petities zijn door de gemeenteraad in acht genomen bij de afweging van 
het besluit van 7 november 2019. 
 
Opmerking 2: 
Indiener vindt dat het college voorbij is gegaan aan de kaders uit de Visie 
over grondgebonden zon. Daarin zijn scenario’s opgenomen. Indiener stelt 
dat niet aan de scenario’s gehouden wordt. In het collegebesluit van 16 
september 2019 zijn de Visie en de daarin opgenomen scenario’s niet 
benoemd als kanttekening. Volgens indiener had dit wel gemoeten omdat de 
locatie volgens hem niet past binnen die nota.  
Volgens indiener zijn in de gemeenteraad van 21 februari 2019 de kaders 
vastgelegd waar zonneparken op niet-landbouwgrond kunnen plaatsvinden.  
 
Ook stelt indiener dat bij het rijksbeleid voorbijgegaan is aan de ingediende 
en kamerbreed gedragen motie Faber om gronden voor natuur te ontzien. 
 
Reactie 2: 
Zoals in de paragrafen 3.4.3 en 3.4.5 van de ruimtelijke onderbouwing is 
aangegeven, zijn op 20 december 2018 door de gemeenteraad de kaders 
voor grondgebonden zon op niet-landbouwgrond in het buitengebied 
vastgesteld. De besluitvorming over grondgebonden zon op landbouwgrond 
(wat hier niet het geval is) heeft op 21 februari 2019 plaatsgevonden.  
Zoals in de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven past de voorgenomen 
ontwikkeling binnen de Visie ruimtelijke inpassing grondgebonden zon 
Zeewolde. In de visie is een zonneladder opgenomen. De zonneladder 
benoemt de voorkeursvolgorde. De gemeente heeft een voorkeur voor 
grondgebonden zon op niet-landbouwgrond (trede 1 van de ladder). Deze 
gronden zijn vrijgegeven voor initiatieven tot vooralsnog 70 ha. De voorkeur 
gaat uit naar trede 1 boven trede 2.   
De voorliggende locatie betreft niet-landbouwgrond. Zoals in de Visie is 
beschreven, betreft dit ook gronden met functies zoals natuur, niet zijnde 
natuurgronden binnen het Natuurnetwerk Nederland. De locatie valt niet 
binnen het Natuurnetwerk Nederland. Daarmee is de voorgenomen 
ontwikkeling in overeenstemming met de visie. 
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In de visie is aangegeven dat voorafgaande aan het opstellen van de visie 
verschillende scenario’s de revue zijn gepasseerd. De scenario’s geven de 
reikwijdte aan verschillende mogelijkheden en kansen weer en hebben 
daarmee geen status. Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten om de 
zonneladder te hanteren, waarbij trede 1 dus de voorkeur heeft. 
 
De motie Faber is destijds in een herziene versie aangenomen, waardoor het 
voor decentrale overheden mogelijk blijft om voor zonneparken 
vergunningen af te geven. 
 
Opmerking 3: 
In de argumentatie wordt alleen ingegaan op het juridisch ruimtelijke 
ordening traject. De verantwoordelijkheid van het college reikt volgens 
indiener verder dan dat aspect en daarmee wordt voorbijgegaan aan 
datgene wat het college en de raad zelf hebben vastgelegd.  
 
Reactie 3: 
Niet duidelijk is waaraan voorbijgegaan wordt. De voorgenomen 
ontwikkeling past binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld met het 
Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 en de Visie ruimtelijke inpassing 
grondgebonden zon Zeewolde. Om duidelijkheid te verschaffen voor wat 
betreft de Structuurvisie 2022 is bij dit project de verklaring van geen 
bedenkingen opgenomen in het proces.  
 
Opmerking 4: 
De communicatie aan de bevolking van Zeewolde is volgens indiener 
buitengewoon pover geweest. Als die er is geweest, heeft de gemeente dat 
overgelaten aan de belanghebbende partij. Volgens indiener voldoet dat niet 
aan de gemeentelijke visie waarbij is gesteld dat de mening van 
omwonenden wordt meegenomen in de afwegingen. Indiener stelt dat het 
de taak van de gemeente is om de burgers te informeren. Verder wordt 
melding gemaakt van een groot aantal berokken instanties en 
belangenorganisaties. Waaruit bestond die betrokkenheid? En wie was het 
‘raadslid uit Zeewolde’? 
 
Reactie 4: 
De communicatie voldoet aan de Visie ruimtelijke inpassing grondgebonden 
zon Zeewolde. In deze visie is aangegeven dat de ontwikkelende partij 
verantwoordelijk is voor het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding 
en ruimtelijke inpassing van een zonnepark. De gemeente neemt de mening 
van de omwonenden en stakeholders mee in de afweging.  
 
De communicatie omtrent dit initiatief is in 2 fasen uitgevoerd; initieel is 
door Staatsbosbeheer gecommuniceerd gedurende het 
aanbestedingstraject, vervolgens is door Sunvest gecommuniceerd 
gedurende de ontwerp-/uitwerkingsfase van het project. 
 
De participatiemogelijkheden hebben in dit traject bij de aanbestedingsfase 
van Staatsbosbeheer plaatsgevonden. Gedurende het aanbestedingstraject 
heeft Staatsbosbeheer een brede groep mensen betrokken bij de 
beoordeling van de inschrijvingen op de tender. Alle mensen die hebben 
meegekeken hebben het ontwerp van de inschrijvers een aantal dagen voor 
de bespreking ontvangen. Op 17 april 2019 was er een bespreking met in 
totaal negen vertegenwoordigers uit de gemeente (een raadslid en een 
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ambtenaar), de provincie Flevoland, omwonenden, Natuurmonumenten, 
Natuureducatie en vertegenwoordigers van een lokale coöperatie. Tijdens de 
bespreking zijn de inschrijvingen in detail besproken en door iedere 
aanwezige voor zichzelf gescoord op de aspecten natuur en recreatie. Dit 
advies is door Staatsbosbeheer meegenomen in de uiteindelijke keuze en de 
locatie te gunnen aan Sunvest. Tevens heeft Staatsbosbeheer in deze fase, 
op basis van de locatie, een ‘principemedewerking onder voorwaarden’ 
ontvangen van de gemeente voor een zonnepark op deze locatie. 
 
Na gunning heeft Sunvest vervolgens inhoudelijk over het projectvoorstel 
gecommuniceerd. In deze fase gaat de communicatie dus over de 
projectuitwerking. Sunvest heeft op 17 september 2019 een inloopavond 
georganiseerd om omwonenden en belanghebbende organisaties te 
informeren over het projectvoorstel. Dit is inderdaad pas na het klaarzetten 
van de vergunningaanvraag gebeurd, zodat het project nog zicht zou houden 
op een SDE beschikking in 2020. Door Sunvest en de gemeente is 
overeengekomen dat de inpassing en het ontwerp van het zonnepark nog 
kon worden aangepast op basis van de input uit de inloopavond. Hierdoor is 
wel degelijk de mogelijkheid tot inspraak gegeven aan omwonenden.  
Tijdens de inloopavond is inderdaad door enkele bezoekers aangegeven dat 
zij tegen het initiatief zijn om een zonnepark te realiseren op deze locatie, 
maar zijn ook enkele inhoudelijke opmerkingen (zoals het oprichten van een 
lokale werkgroep, en de inpassing van het project gezien vanaf de 
Groenewoudseweg) gedeeld met betrekking tot het projectvoorstel en er 
zijn tevens complimenten op het plan gegeven. Sunvest heeft deze input 
verwerkt in het definitieve projectvoorstel wat op 30 september 2019 is 
ingediend. 
 
Overigens zijn hiervoor niet enkel de bewoners van Horsterveld Noord 
uitgenodigd. Het klopt dat alle bewoners van Horsterveld Noord, in totaal 
762 adressen, een uitnodiging hebben ontvangen. Daarnaast heeft Sunvest 
ook 2 keer een aankondiging in Zeewolde Actueel geplaatst (1 keer digitaal 
en 1 keer in het huis aan huisblad). Hiernaast heeft ZeewoldeZon haar 
volledige ledenbestand uitgenodigd. Sunvest heeft dus uitgebreid 
omwonenden uitgenodigd voor deze inloopavond, zodat inwoners van 
Zeewolde de mogelijkheid hebben gekregen inhoudelijk te reageren op de 
plannen, op basis waarvan het projectvoorstel kon worden aangepast. 
 
Met betrekking tot de specifieke vragen aan einde van paragraaf: De 
betrokken instanties zijn organisaties met wie in een eerder traject contact is 
geweest inzake dit initiatief. Vanwege privacywetgeving wordt de naam van 
het raadslid niet genoemd. 
 
Opmerking 5: 
De aanvraag betreft uitsluitend de technische installatie van het zonnepark. 
Voor de recreatieve aspecten zou op een later moment een aparte 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat is nooit gebeurd. Een 
betreffende tekening werd aan de ontwerpvergunning toegevoegd. Volgens 
indiener wijst dat op het ondergeschikte belang van het recreatieve deel. 
 
Reactie 5: 
Voor zowel de gemeente als initiatienemer zijn de recreatieve bouwwerken 
belangrijke en onderscheidende kwaliteiten van dit zonnepark. Het is altijd 
het uitgangspunt geweest dat het recreatieve bouwwerken van het 
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zonnepark onlosmakelijk onderdeel zijn van het projectvoorstel. 
Initiatiefnemer heeft deze onderdelen eerst goed uitgewerkt voordat ze zijn 
toegevoegd aan de aanvraag. 
 
Ook de gemeenteraad heeft aan de verklaring van geen bedenkingen de 
voorwaarde toegevoegd dat het project enkel gerealiseerd kan worden 
wanneer het recreatieve bouwwerken van het projectvoorstel gelijktijdig 
wordt gerealiseerd en gedurende de operationele periode van het project 
behouden blijft. Dit is ook als voorwaarde opgenomen bij de vergunning. 
 
Inmiddels zijn de recreatieve bouwwerken toegevoegd aan de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning voor het zonnepark. Dit wijst dus juist niet op 
ondergeschikt belang, de vergunning voor het zonnepark geldt op deze wijze 
enkel wanneer deze gerealiseerd wordt met de recreatieve bouwwerken. 
 
Opmerking 6: 
Indiener stelt dat uit het participatierapport blijkt dat meerdere bedrijven 
c.q. instellingen participeren, maar dat dit in een aantal gevallen niet zo is en 
dat de raad misleid is.  
 
Reactie 6: 
In het participatierapport staat niet dat door organisaties geparticipeerd 
wordt. In het participatierapport staat in paragraaf 2.2 dat de volgende 
partijen zijn geraadpleegd door Sunvest: ZeewoldeZon, LEON Zeewolde De 
Verbeelding, Natuur en Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Concern voor 
werk. Hier is geen sprake van misleiding, deze organisaties zijn wel degelijk 
geraadpleegd door Sunvest. 
 
Opmerking 7: 
De aspecten CO2 en stikstof zijn niet inzichtelijk gemaakt voor wat betreft de 
productie van panelen en materialen van de installatie, het aanvoeren, 
bouwen en installeren van het zonnepark, het onderhouden en herstellen 
van mogelijke schade en het ontmantelen, afvoeren en verschroten van de 
installatie. 
 
Reactie 7: 
Er is een stikstofstudie uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau 
waaruit geen stikstofdepositie boven 0,00 mol per jaar blijkt. Deze 
stikstofberekening wordt toegevoegd aan de vergunning. 
 
De algemene wetenschappelijke consensus is dat de levenscyclus van een 
zonnepark een aanzienlijke lagere CO2 uitstoot kent dan 
elektriciteitsvoorzieningen zoals gas- of kolen-centrales. Dat is ook de 
bedoeling bij de realisatie van zonneparken. Zodoende is een CO2 studie 
voor dit initiatief niet noodzakelijk. 
 
Opmerking 8: 
Volgens indiener is het onmogelijk om het gebied in de oorspronkelijke staat 
terug te brengen. Daarom beveelt indiener aan om dit gebied niet op te 
offeren voor een zonnewoud maar het te laten functioneren als bos en 
natuur. 
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Reactie 8: 
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt, naast het zonnepark, ook ingezet 
op versterking van de biodiversiteit. Sunvest zal na 25 jaar alle installaties 
van het perceel verwijderen.  
Het perceel blijft in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft 
als pijlers ‘beschermen, beleven en benutten’. Als het perceel weer geheel 
naar Staatsbosbeheer komt, worden de natuurwaarden in kaart gebracht. 
Dan wordt er gekeken welke mogelijkheden er dan zijn voor het perceel 
(wellicht is het dan nog steeds een ontwikkelkavel, die het nu ook is in het 
kader van ‘Bosgebied zoekt ondernemers’), de natuurwaarden zijn daarbij 
belangrijk. Het letterlijk in oorspronkelijke staat terugbrengen zal overigens 
vanzelf gaan als er weer meer licht op de bodem komt. Er is nu bij de aanleg 
van het zonnepark al rekening gehouden met de hoogte en afstand tussen 
de panelen om te zorgen dat er voldoende licht en vocht op de bodem 
terecht komt. Dit wordt gedaan om te waarborgen dat de bodem nog in 
goede conditie is na 25 jaar. 
 
Opmerking 9: 
Er is volgens indiener niet gemotiveerd of de bewuste locatie binnen het 
kader van de Structuurvisie realiseerbaar is. In de Structuurvisie 2022 is de 
locatie opgenomen in een ontwikkelingsas. Deze assen zijn opgenomen om 
natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere 
vestigingen aansluitend op bestaande structuren mogelijk te maken. Volgens 
indiener is het zonnepark een grootschalige installatie en sluit het niet aan 
op de bestaande structuur. 
 
Reactie 9: 
In de Structuurvisie 2022 is de locatie inderdaad opgenomen in een 
ontwikkelas. Een zonnepark is hierbij niet specifiek als mogelijke functie 
benoemd, omdat ruimtelijke ontwikkelingen zoals een zonnepark nog niet 
gangbaar waren toen deze structuurvisie werd opgesteld. Wel is in de 
structuurvisie aangegeven dat de gemeente inzet op duurzaamheid. Omdat 
de Structuurvisie 2022 voor deze locatie geen duidelijkheid verschaft, is de 
raad gevraagd om middels een Verklaring van geen bedenkingen alsnog deze 
duidelijkheid te verschaffen. Dit behoort ook tot de procedure van dit plan. 
 
Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente is nader uitgewerkt in 
beleidsnotities zoals het Energie Uitvoeringsprogramma en de Visie 
ruimtelijke inpassing grondgebonden zon Zeewolde. De voorgenomen 
ontwikkeling past binnen deze nota’s. 
 
Met een zonnepark wordt de locatie duurzaam ingericht, waarbij tevens 
recreatieve voorzieningen en natuurmaatregelen worden gerealiseerd. De 
invulling van een zonnepark is een ‘minder zware’ invulling met minder 
ruimtelijke impact dan de mogelijkheden die er tot nu toe zijn.  
 
Opmerking 10: 
Indiener vindt de publicaties verwarrend. In één publicatie worden drie 
besluiten aangekondigd, namelijk de ontwerp-omgevingsvergunning, het 
ontwerp-besluit verklaring van geen bedenkingen (waarbij het voor indiener 
niet duidelijk is of het een ontwerpbesluit of raadsbesluit van 21 februari 
2019 betreft) en een besluit dat er geen milieueffectrapportage nodig is. 
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Reactie 10: 
Het klopt dat deze besluiten zijn aangekondigd. Het is een gangbare wijze dat 
dit gezamenlijk wordt gepubliceerd. Het ‘ontwerpbesluit verklaring van geen 
bedenkingen’ betreft het besluit van de gemeenteraad waarin zij hebben 
besloten over de verklaring van geen bezwaar voor dit project aan de 
Groenewoudseweg. Dit betreft niet het besluit van de gemeenteraad van 21 
februari 2019, daar ging het over het vaststellen van de Visie ruimtelijke 
inpassing grondgebonden zon Zeewolde. 
 
Opmerking 11: 
Indiener stelt dat de stukken op 12 september 2020 niet bij het 
publiekscentrum waren in te zien en dat op 12 maart 2020 nog steeds niet 
het geval was. Indiener vermeldt dat via ‘berichten over uw buurt’ de 
meldingen in Zeewolde Actueel van 11 september 2020 niet volledig op 12 
september 2020 aan abonnees werden gezonden en de berichten over deze 
publicaties ontbrak. Op 21 september 2020 werd dit wel verzonden, maar 
indiener vindt de wijze van publiceren slordig en onduidelijk. 
 
Reactie 11: 
Indiener spreekt onder meer over data in september 2020, aangenomen 
wordt dat in plaats van ‘september 2020’ bedoeld wordt ‘februari 2020’. 
 
De publicaties over voorliggend project zijn op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd op de verplichte kanalen, zowel digitaal als in de kranten. Ook 
zijn de stukken op verzoek aan indiener toegezonden. De stukken lagen op 
de gebruikelijke wijze ter visie bij de publieksbalie. Op 12 maart 2020 heeft u 
door miscommunicatie de stukken niet ingezien. Dit is ook aan u 
gecommuniceerd. Gezien de hoeveelheid aan stukken is verzocht een 
afspraak te maken. De stukken met betrekking tot omgevingsvergunningen 
liggen niet fysiek bij het publiekscentrum ter inzage, enkel digitaal. Dit is de 
gebruikelijke wijze van ter visie leggen. 
 
Opmerking 12: 
De bestemmingsregels laten op de locatie slechts kleinschalige en  
ondergeschikte functies toe. Hier gaat het om grootschalige duurzame 
energieopwekking zonder bouwperceel en dat is in strijd met de 
bestemmingsregels. 
 
Reactie 12: 
Zoals hiervoor ook aangegeven, past de ontwikkeling binnen de Visie 
ruimtelijke inpassing grondgebonden zon Zeewolde. De locatie wordt 
duurzaam ingericht.  Een zonnepark is een ‘minder zware’ invulling met 
minder ruimtelijke impact dan de mogelijkheden die er tot nu toe zijn op 
basis van de flexibiliteitsbepalingen van het geldende bestemmingsplan. 
 
Opmerking 13: 
Het bosgebied aan de Groenewoudseweg is een belangrijke functie in het 
dagelijks leven van inwoners van Zeewolde en is een direct uitloopgebied 
vanuit Horsterveld. Indiener geeft aan dat het bos en ook het voorliggende 
perceel worden gebruikt als uitloopgebied vanuit de omliggende wijk, waar 
veel mensen wandelen. Een zonnepark bij de entree van het bosgebied zal 
volgens indiener een ernstige verstoring van het beeld veroorzaken en de 
natuurbeleving aantasten. Gesteld wordt dat in het landschappelijk 
inpassingsplan een vertekend beeld is geschetst. Indiener geeft aan dat een 
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aanzienlijk deel van de bestaande opstand wijkt en struiken geminimaliseerd 
worden. Indiener vindt dat in Horsterveld voldoende speelvoorzieningen zijn 
en dat eerst een drukke weg moet worden overgestoken. Ook stelt indiener 
dat bij het kantoor van Staatsbosbeheer voldoende speelgelegenheid is. 
 
Reactie 13: 
Met het voorliggende plan is nadrukkelijk rekening gehouden met bezoekers, 
door middel van de toegankelijkheid van het zonnepark voor bezoekers, 
hetgeen uniek is. Het is overdag toegankelijk voor publiek. De recreatieve 
bouwwerken worden als belangrijke en onderscheidende meerwaarde 
gezien bij dit zonnepark en de elementen zijn onder andere ook educatief. 
Op dit moment is het niet toegestaan om op het perceel te wandelen, met 
uitzondering. van paden. Het pad rondom het perceel mag dus wel worden 
gebruikt, en zal ook gehandhaafd blijven. Bovendien worden er met het 
voorliggende plan wandel- en recreatiepaden in het projectgebied 
gerealiseerd die overdag toegankelijk zijn voor het publiek. 
Het grootste verschil met de situatie nu is dat het perceel nu een 
hondenlosloopgebied is. Het gebied rondom het zonnepark zal nog steeds 
losloopgebied blijven, echter het betreffende perceel zal niet meer gelden 
als hondenlosloopgebied. In de gemeente (en omgeving van het zonnepark) 
zijn voldoende andere hondenlosloopgebieden. 
Het is niet duidelijk wat een vertekend beeld zou geven. Natuur kan op 
diverse manieren worden ingevuld, ook op een andere manier dan bos. Met 
de voorliggende ontwikkeling wordt ingezet op meer biodiversiteit. Het 
zonnepark wordt ingepast conform het landschappelijk inpassingsplan. Dit is 
ook als voorwaarde opgenomen bij de vergunning. 
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Bijlage 4 bij omgevingsvergunning 19z0002868 
 
Overwegingen met betrekking tot het uitvoeren van een werk 
 
Inleiding 
In deze bijlage wordt een onderbouwing gegeven voor het realiseren van een 
(tijdelijk) zonnepark met bijhorende en recreatieve bouwwerken (voor de 
duur van 25 jaar) en landschappelijke inpassing (hierna zonnepark) op het 
perceel aan de Groenewoudseweg 99. 
 
Toetsing aan het geldende bestemmingsplan 
De gronden zijn gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” 
en hebben de bestemmingen ‘Bos – Natuur’ (artikel 8). Daarnaast geldt voor 
het gehele plangebied de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone - 
wijzigingsgebied 1’. Tevens kent het noordelijke gedeelte van het 
plangebied de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’. Voor enkele delen 
gelden de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’en ‘Waarde – 
Archeologie 4’.  
Voor deze genoemde bestemmingen geldt dat een omgevingsvergunning is 
vereist voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden. Het gaat dan onder andere om het aanleggen van paden 
en/of het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, het aanleggen van 
voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief medegebruik, het 
educatief medegebruik en het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse 
energie-, transport- en/of communicatieleidingen. 
Gelet op het voorgaande is hiervoor een omgevingsvergunning vereist. 
 

Artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht is het verboden om een werk uit te voeren in gevallen 

waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald, zonder 

omgevingsvergunning. De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten, 

zoals die zijn vastgelegd in artikel 1.3 en 3.1 van de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht. Daarbij is gebleken dat de aanvraag volledig is en daarmee 

voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten. 
 
Argumenten 
In de ruimtelijke onderbouwing (zie bijlage 3.2) is nader aangegeven op 
welke wijze hiermee rekening is gehouden.  
 
Toevalsvondst 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of 
overblijfselen worden aangetroffen die van archeologisch of 
wetenschappelijk belang zijn, of als dat redelijkerwijs kan worden vermoed, 
dient de uitvoering van het werk ter plaatse onmiddellijk te worden gestaakt. 
Overeenkomstig artikel 5.10 van de Erfgoedwet dienen toevalsvondsten 
direct gemeld te worden bij de gemeente Zeewolde. 
 
  



28/32  

Bijlage 5 bij omgevingsvergunning 19z0002868 

 
Overzicht van wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit 
 
Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn in de vergunning de volgende 
wijzigingen aangebracht: 
 
- Er is een stikstofberekening toegevoegd. De resultaten zijn verwerkt in 

de ruimtelijke onderbouwing. Hieruit blijkt dat er geen stikstofdepositie 
boven 0,00 mol per jaar is. Deze stikstofberekening is toegevoegd aan de 
vergunning. 

 
- Er is archeologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in 

de ruimtelijke onderbouwing. In de definitieve beschikking is in bijlage 
3.3 aangevuld dat indien ter hoogte van boring 13 uit het archeologisch 
vooronderzoek (een inventariserend veldonderzoek (verkennend 
booronderzoek))de bodemverstoringen dieper zijn dan 1,20 m-mv, er 
dan een karterend onderzoek nodig is, eventueel gevolgd door een 
waarderend onderzoek als daar vanuit de kartering aanleiding toe is. 
Voor het overige zijn er geen beperkingen vanuit archeologie. Daarmee 
is zijn er vanuit archeologie geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 

 
- In samenspraak met Brandweer Flevoland zijn diverse brandpreventieve 

en brandpreparatieve maatregelen afgesproken, die ook op de 
tekeningen zijn verwerkt en in de ruimtelijke onderbouwing is dat 
aangegeven. Ondanks deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met een afbrandscenario van een ‘kamer’ van zonnepanelen 
met een maximale oppervlakte van 14.938 m2.  
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Bijlage 6 bij omgevingsvergunning 19z0002868 

 
Mogelijkheden zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Bezwaar mogelijkheden tegen legesaanslag: 
Tegen de legesaanslag kunt u bezwaar instellen. 
Het bezwaarschrift moet -ondertekend- worden ingediend binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is uitgereikt of verzonden.  
 
In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende vermelden: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- de gronden van het bezwaar. 

 
Voordat op het bezwaar wordt beslist, wordt u in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord. Het horen kan echter achterwege blijven, indien: 
- het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is; 
- het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
- de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken 

van het recht te worden gehoord; of 
- aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere 

belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden 
geschaad. 

 
Beroepsmogelijkheid tegen de omgevingsvergunning: 
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden 
Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT, 
wanneer u belanghebbende bent, en: 
- tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit 

of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.  
- het definitieve besluit afwijkt van het ontwerpbesluit. 
 
Het beroepschrift  dient de gronden van het beroep te bevatten  en dient te 
zijn ondertekend. 
In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
- de gronden van het beroep. 
 
De termijn waarbinnen beroep moet zijn ingesteld bedraagt 6 weken.  
 
Wanneer een beroepschrift is ingediend, kan tevens bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland worden verzocht 
een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter gaat hiertoe 
alleen over indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat 
vereist. 
 
  



30/32  

Het verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening, moet 
worden gericht tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden 
Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. 
Aan de indiener van het verzoek wordt door de griffier van de rechtbank een 
griffierecht geheven. 
 
Voor het instellen van beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Inwerkingtreding besluit: 
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, 
tenzij tijdens deze termijn beroep wordt ingesteld en tevens een verzoek om 
een voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank. De vergunning treedt 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  
 
Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl 
 
  

http://www.zeewolde.nl/
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Bijlage 7 bij omgevingsvergunning 19z0002868 

 
Verklaring van geen bedenkingen 
 
Verwezen wordt naar het bijgevoegde ontwerpbesluit Verklaring van geen 
bedenkingen d.d. 7 november 2019. 
  



MEVE
Vergunningsstempel
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Bijlage 8 bij omgevingsvergunning 19z0002868 

 
Verklaring van geen bedenkingen 
 
Verwezen wordt naar het bijgevoegde definitieve besluit Verklaring van geen 
bedenkingen d.d. 28 mei 2020. 
 



MEVE
Vergunningsstempel
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