
BIJLAGE:  LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPANEELVELDEN



Ligging aan de westelijke rand van Haulerwijk, tussen  het bedrij-
venterrein aan de noordzijde, de Praam aan de oostzijde en de 
Hoofdweg Boven aan de zuidzijde.

HAULERWIJK NOORDWEST

Bestaand

Struiken en 
enkele bomen 
op kavelgrens 
als afscher-
ming. 

Rietoever langs 
sloot als afscher-
ming

Kenmerken inpassing
•	 Locatie ligt ingeklemd tussen bebouwing en bosstrook.
•	 Rietoever langs de sloot aan oost- en noordzijde locatie 

als afscherming omliggende bebouwing.; minimale maat 
voor de oever 5 meter.

•	 Afschermende beplanting van in ieder geval heesters en 
struiken en evt. enkele bomen aan westzijde ter plaatse 
van erf. 

•	 Eventueel hekwerk aan het zicht onttrekken met singelbe-
planting.

•	 Ontsluiting vanaf de Hoofdweg Boven.

Voorstel landschappelijke inpassing

Geschikte beplanting houtsingel:
•	 zachte berk (Betula pubescens)
•	 zomereik (Quercus robur)
•	 hazelaar (Corylus avellana)
•	 kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
•	 hulst (Ilex aquifolium)
•	 inheemse vogelkers (Prunus padus)
•	 lijsterbes (Sorbus aucuparia)
•	 boswilg (Salix caprea)
•	 geoorde wilg (Salix aurita)

Ligging aan de westelijke rand van Haulerwijk, tussen het bedrijventerrein aan de noordzijde, de 
Praam aan de oostzijde en de Hoofdweg Boven aan de zuidzijde.



DONKERBROEK

Kenmerken inpassing
•	 Bestaande houtsingel behouden;
•	 Nieuwe houtsingel op perceelsgrens als afscherming en 

versterking landschappelijke structuur;
•	 Rij heesters en struiken om zicht op achterzijde zonnepa-

nelen vanaf noordzijde te beperken;
•	 Eventueel hekwerk door beplanting aan het zicht onttrek-

ken.

Voorstel landschappelijke inpassing

Bestaand

Voorstel landschappelijke inpassing

Ligging aan de zuidelijke rand van Donkerbroek, ten zuidwesten van de school.

Geschikte beplanting bossages:
•	 ruwe berk (Betula pendula)
•	 zomereik (Quercus robur)
•	 hazelaar (Corylus avellana)
•	 braam (Rubus)
•	 hondsroos (Rosa canina)
•	 sleedoorn (Prunus spinosa)
•	 eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
•	 veldesdoorn (Acer campestre)
•	 lijsterbes (Sorbus aucuparia)
•	 vlier (Sambucus nigra)

Nieuwe
houtsingel

Rij struiken/heesters



APPELSCHA (HOOG)

Kenmerken inpassing

De landschapppelijke inpassing van het zonnepaneelveld Appelscha-Hoog gaat uit van 2 denklijnen: het realiseren van een al 
in eerdere plannen besproken ecologische verbindingszone (in gewijzigde vorm ivm. andere invulling van het perceel)  en het 
realiseren van een inpassing die aansluit bij het karakter van het gebied en rekening houdt met de nabijgelegen woningen van de 
Hildenberg. 

•	 Accentueren verkavelingsrichting door beplanting op kavelgrenzen te versterken, ook langs Tilgrupsweg;
•	 Bestaande beplanting handhaven;
•	 Sloot met rietoevers aan de noordzijde, minimale breedte oever 5 meter;
•	 Langs de oostzijde en langs de Tilgrupsweg een brede groenstrook (minimaal 25m) met heesters, heide en bestaande bo-

men als ecologische verbindingszone (de bodem moet hiervoor verschraald worden);
•	 Langs de westzijde de bestaande afschermende beplanting bij de Hildenberg versterken met een strook met nieuwe bomen 

en heesters (breedte 5m).

Voorstel landschappelijke inpassing

Ligging aan de westkant van de Hildenberg, even ten noorden van de N381

Geschikte ondergrond EVZ; heischraal 
grasland:
•	 walstro
•	 valkruid
•	 zegge
•	 struikheide

Geschikte beplanting heesters:
•	 hazelaar (Corylus avellana)
•	 Gelderse roos (Viburnum opulus)
•	 sporkehout (Rhamnus frangula)
•	 eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
•	 hulst (Ilex aquifolium)
•	 veldesdoorn (Acer campestre)
•	 lijsterbes (Sorbus aucuparia)
•	 zoete kers (Prunus avium)
•	 brem (Cytisus scoparius)
•	
Geschikte bomen:
•	 ruwe berk (Betula pendula)
•	 zomereik (Quercus robur)
•	 (jonge) grove den (Pinus sylvestris) 

Versterken 
randbeplanting
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