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HOOFDSTUK 1 - AANLEIDING
1.1

Aanleiding en doel van het project

Kronos Solar is een toonaangevende internationale ontwikkelaar van grootschalige
zonneparken. Als onafhankelijke ontwikkelaar combineert Kronos Solar de allerbeste locaties,
technologieën en partners voor het creëren van verantwoorde en duurzame zonnepark
projecten. Vanwege de complexiteit van de projecten kiest Kronos Solar ervoor om van A tot Z
betrokken te zijn en daarbij veel aandacht te besteden aan samenwerking met lokale partijen en
een duurzame landschappelijke inpassing zodat ook meerwaarde voor de omgeving ontstaat.
Meer informatie over Kronos Solar is te vinden op www.kronos-solar.de/nl.
Als moederbedrijf wil Kronos Solar op een locatie in de Gemeente Roosendaal KS NL27 B.V.
ontwikkelen. Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om een
zonnepark op de beoogde locatie te realiseren. Er is daarom een omgevingsvergunning
aangevraagd voor 25 jaar om af te wijken van het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning
in strijd met een bestemmingsplan kan alleen worden verleend als de activiteit niet in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening. De motivering van het besluit moet dus een goede
ruimtelijke onderbouwing bevatten. Deze onderbouwing is opgenomen in voorliggend
document.
1.2

Ligging en begrenzing van het plangebied

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt ten noorden van het dorp Wouw, in de oksel van de
Smalle Beek en Het Loopje. Kadastraal gaat het om de percelen kadastrale gemeente Wouw,
sectie Q, nummer 504. Onderstaand is de ligging aangegeven. Het gaat in de voorliggende
aanvraag om het met groen aangegeven deel. Voor het overige deel (geel) wordt een aparte
vergunning aangevraagd (Roosendaal I). Het indienen van 2 aanvragen is een vereiste vanuit
Enexis. Op deze manier kunnen de verschillende delen ieder op een eigen
middenspanningstation aangesloten worden. Om de impact van het geheel te beoordelen is
gekozen om in de aanvraag het gebied als één geheel te beschouwen.

Afbeelding 1: ligging van het plangebied, groen aangegeven
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1.3

Vigerende bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is `Buitengebied Wouw‘ (03-12-2015).

Afbeelding 2: uitsnede ruimtelijkplannen.nl

De locatie heeft binnen het bestemmingsplan de enkelbestemming ´Agrarisch met waarden - 2´
met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - aardkundig’. Tevens ligt
op de beoogde locatie een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Aangezien een zonnepark
in strijd is met de geldende bestemmingen, is het aldus niet toegestaan op de beoogde locatie een
zonnepark te realiseren. Het huidige bestemmingsplan bevat de volgende aandachtspunten:
•

•

De gronden op de beoogde locatie zijn mede bestemd voor het behoud en herstel van de
aldaar voorkomende landschapswaarden, alsmede het behoud, de bescherming, de
ontwikkeling en/of het herstel van eventueel aanwezige cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurlijke waarden. Deze aspecten zullen nader worden toegelicht
in hoofdstuk 2, paragraaf 3.
Het is niet toegestaan om op de gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van het College van Burgemeester en Wethouders bepaalde werken, niet
zijnde
bouwwerken,
of
werkzaamheden,
niet
zijnde
normale
onderhoudswerkzaamheden, uit te voeren.
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Cultuurhistorische status
Binnen de projectlocatie ligt geen rijksmonument of gemeentelijk monument. De locatie heeft
wel een cultuurhistorische dubbelbestemming. In hoofdstuk 4 zal nader op dit punt ingegaan
worden.
Eventueel eerder verleende omgevingsvergunningen voor bouwwerken zijn met de aanleg van
het zonnepark niet in het geding.

1.4

Locatiekeuze

De eerste keuze die voorafgaat aan het bouwen van een grootschalig, grondgebonden zonnepark
is de wens om schone energie op te wekken in een bepaalde regio. Daarnaast gelden er natuurlijk
ook verschillende criteria waar de gekozen locatie aan dient te voldoen om succesvol een
zonnepark te ontwikkelen. De keuze voor een grootschalig grondgebonden zonnepark wordt in
de volgende paragraaf toegelicht. Daarna volgt een overzicht van de verschillende criteria voor
een locatie voor de succesvolle ontwikkeling van een zonnepark en hoe de beoogde projectlocatie
in Roosendaal aan deze criteria voldoet.

1.4.1

Waarom grootschalige, grondgebonden zonneparken?

De laatste jaren zijn grootschalige grondgebonden zonneparken ( >1ha) steeds vaker te zien in
Nederland. Eén van de redenen hiervoor is de doelstelling van Nederland om in 2023 minimaal
16% van ons totale energieverbruik afkomstig te laten zijn uit hernieuwbare bronnen.1 Voor
2020 deze doelstelling 14%. In 2019 was slechts 8,7% van ons totale energieverbruik in
Nederland afkomstig uit hernieuwbare bronnen.2 Gezien de trend van de afgelopen jaren is het
niet waarschijnlijk dat deze doelstelling in 2020 is gehaald.
Aandeel van energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen periode 2000-2019.

1

De Nederlandse doelstellingen zijn neergelegd in het klimaatakkoord:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2013/09/06/energieakkoord-voor-duurzame-groei
2
Centraal Bureau voor de Statistiek, september 2020, Hernieuwbare Energie in Nederland 2019
(https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/40/hernieuwbare-energie-in-nederland-2019)
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CBS 2019, rapport hernieuwbare energie 2019 gepubliceerd september 2020
Om de doelstelling voor 2023 te halen zullen wij in Nederland (2020 meegerekend) 3 in drie tot
vier jaar tijd het aandeel van ons totale energieverbruik dat afkomstig is uit hernieuwbare
bronnen moeten verhogen met 7,3%. Dit is een stijging van 84%, terwijl het aandeel in de periode
2015-2019 slechts met 65% is gestegen. Het begin is er, maar we lopen achter. Om aan de
doelstellingen (welke worden geëist vanuit Europa) te kunnen voldoen zal in Nederland een
enorme inhaalslag gemaakt moeten worden. Grootschalige grondgebonden zonneparken kunnen
op een relatief korte termijn (twee tot drie jaar) een enorme bijdrage leveren aan het behalen van
de (ambitieuze) Nederlandse doelstellingen.
Het voordeel van grootschalige grondgebonden zonneparken is tweeledig. In de eerste plaats zijn
de kosten per kWp4 lager als gevolg van schaalvoordelen. Waar vroeger grootschalige
zonneparken vaak niet rendabel waren heeft de huidige subsidieregeling hier verandering in
gebracht. Door gebruik te maken van het SDE++ subsidieprogramma zijn nu ook grootschalige
projecten in Nederland rendabel. Daarnaast kan een grondgebonden zonnepark in korte tijd een
veel grotere bijdrage leveren aan de bovengenoemde energiedoelstellingen dan zonnepanelen op
daken met een minder grote ruimtelijke en visuele impact dan bijvoorbeeld windmolens. Het is
bovendien de verwachting dat tegen de tijd dat de eerste grondgebonden zonneparken
ontmanteld zullen moeten worden in verband met de levensduur van de panelen (ca. 25 jaar), er

3

Op dit moment zijn de cijfers over het jaar 2020 nog niet bekend. Het door het CBS te publiceren rapport met
betrekking tot hernieuwbare energie in 2020 wordt verwacht in september 2021.
4
kWp staat voor kilowattpiek. Dit is de maximale capaciteit van, in dit geval, een zonnepaneel. Dit geeft de
maximale hoeveelheid energie aan die opgewekt zou kunnen worden met het betreffende zonnepaneel (als de
zon altijd zou schijnen).
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een onuitputtelijke, circulaire oplossing voor grootschalige, duurzame energie-opwek is
gevonden.
1.4.2

Locatie criteria

Onderstaand zijn de criteria weergeven die van doorslaggevende betekenis zijn bij het selecteren
van een projectlocatie. Deze criteria hebben vooral betrekking op de technische en fysieke
aspecten van het zonnepark. Naast de hieronder genoemde criteria is het natuurlijk van belang
dat het zonnepark goed kan worden ingepast in het landschap en dat de ruimte die het park in
beslag neemt voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

Zonuren
Voor het opwekken van zonne-energie is het van belang dat de beoogde projectlocatie voldoende
zonuren ontvangt. Op basis van onderstaande kaart van Solargis is te zien dat op de locatie in
Roosendaal te rekenen valt met een zonne-bestraling tussen 1050 – 1075 kWh/m2. De
hoeveelheid zonne-bestraling in combinatie met de SDE++ stimulus zorgt ervoor dat de
ontwikkeling haalbaar en rendabel is.
Conclusie: de locatie leent zich zeer goed voor een zonnepark door de te verwachten zonnebestraling per m2.
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Schaduw
De beoogde locatie wordt op dit moment niet omringd door bomen, gebouwen en/of andere
objecten die potentieel een schaduwwerking zouden kunnen hebben op de beoogde locatie.
Hierdoor is er niet tot nauwelijks sprake van schaduw binnen de grenzen van de boogde locatie.
Conclusie schaduw vormt geen belemmering voor het realiseren van het project.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de locatie en de aanwezigheid van eventuele toegangswegen alsmede
in/uitritten zijn een belangrijk criterium. De locatie nabij Wouw in de Gemeente Roosendaal is
zeer goed te bereiken vanaf de Spellestraat over het erf van de grondeigenaar. Daarnaast is de
locatie bereikbaar via de Donkenweg. In de eerste versie van de aanvraag was het de bedoeling
om het stukje Donkenweg vanaf de Spellestraat tot aan de ingang van het zonnepark te
verbeteren/versterken. In het co-creatie proces is besloten hiervan af te zien en tijdens de aanleg
gebruik te maken van rij platen.
Conclusie: de bereikbaarheid van de locatie is zeer goed.
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Beschikbaarheid
Voor de bouw van het zonnepark is toestemming van de landeigenaar nodig. Daarnaast is het van
belang dat gekeken wordt naar de rechten van derde partijen die wellicht op het land rusten
(kabels, riool etc). In dit geval zijn geen rechten van derden aangetroffen die de ontwikkeling van
het zonnepark belemmeren.
Conclusie: de locatie is beschikbaar voor de bouw van een zonnepark.

Netaansluiting
Wellicht het belangrijkste vereiste is dat voldoende capaciteit beschikbaar dient te zijn om het
zonnepark aan te sluiten. In de gemeente Roosendaal is afdoende capaciteit beschikbaar om het
zonnepark aan te kunnen sluiten. De betreffende capaciteit is reeds gereserveerd. Een tweede
punt is de afstand van het zonnepark tot de dichtstbijzijnde aansluiting op het stroomnet. In dit
geval is de afstand tot het aansluitpunt circa 1.700m.
Conclusie: de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt is geschikt voor de haalbaarheid van
de realisatie een zonnepark en er is voldoende capaciteit beschikbaar om het zonnepark aan te
sluiten.

Duurzaam ruimtegebruik
Onder duurzaam ruimtegebruik wordt het gebruik van het land voor meerdere doeleinden
verstaan. Voor de beoogde projectlocatie in de Gemeente Roosendaal is gepland dat het terrein
door schapen wordt begraasd en gemaaid. Alternatief wordt in overleg met de landeigenaar
gekeken naar de mogelijkheden om kalkoenen te laten scharrelen op de beoogde projectlocatie.
Daarnaast wordt gezocht naar een imker om bijenkasten te plaatsen op de beoogde
projectlocatie. Om dit te stimuleren worden de noord- en zuidrand van het zonnepark ingezaaid
met een kruidenmengsel voor bijen en vlinders.
Conclusie: door extensief beheer ontstaat een gebied met een kruidig grasland dat ruimte biedt
voor duurzaam ruimtegebruik.

1.5

Conclusie en leeswijzer

Bovenstaande vormt een inleiding op de ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark aan de
Spellestraat, ten noorden van Wouw. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het rijks, provinciaal en
gemeentelijk beleid voor de ontwikkeling van zonneparken en de daaraan gekoppelde
voorwaarden voor het voorliggende projectvoorstel. Hoofdstuk 3 behandelt een gedetailleerd
overzicht van het beoogde project. De relevante omgevings- en sectorale aspecten worden in
hoofdstuk 4 uiteengezet, waarna in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het
project.
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HOOFDSTUK 2 – BELEID

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het relevante rijks, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk beleid dat van toepassing is op de beoogde activiteit aan de Spellestraat. In sectie
2.6 volgt de conclusie.

2.2

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en vervangt
verschillende nota’s, waaronder de Nota Ruimte. In de SVIR staan de plannen voor ruimte en
mobiliteit. Het kabinet beschrijft hierin in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren
wil investeren. Provincies en gemeenten krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening,
terwijl de Rijksoverheid zich richt op nationale belangen. De beoogde activiteit is niet in strijd
met de SVIR.
Toetsing van de ontwikkeling
Het zonnepark is een lokale ontwikkeling waarbij geen nationale belangen uit de SVIR in het
geding zijn. Aan de algemene voorwaarden van zorgvuldige afweging en transparante
besluitvorming wordt, net als bij alle andere ruimtelijke plannen, voldaan door te voldoen aan de
wettelijke vereisten.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is in werking sinds 2011 en bevat onderwerpen
die van rijks belang zijn, zoals defensie, de ecologische hoofdstructuur, ruimte voor de rivier,
kustverdediging, de elektriciteitsvoorziening en toekomstige uitbreiding van het
hoofd(spoor)wegennet. Per onderwerp bevat het Barro regels waaraan bestemmingsplannen
moeten voldoen. In het plangebied zijn geen belangen aanwezig die op basis van het Barro
geborgd moeten worden.
Toetsing van de ontwikkeling
In het plangebied zijn geen nationale belangen aanwezig die op basis van het Barro geborgd
moeten worden.
Ladder duurzame verstedelijking
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro,
artikel 3.1.6 lid 2). Doel hiervan is dat een goede ruimtelijke ordening plaatsvindt door optimale
benutting van ruimte in stedelijk gebied en dat een zorgvuldige afweging plaatsvindt in een
transparant proces voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.
11
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Toetsing van de ontwikkeling
Het aanleggen van een zonnepark op de huidige agrarische percelen is geen nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State 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 kan dan ook
achterwege blijven. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt hieronder wel kort
ingegaan op de onderbouwing van de behoefte en de argumentatie achter de omvang en de
locatie.
Een zonnepark van de beoogde omvang levert schaalvoordelen op waardoor de kosten per
eenheid geleverde stroomdalen. Dit geeft de mogelijkheid om het zonnepark met minder subsidie
te bouwen, wat de haalbaarheid van het project vergroot. Inzetten op grootschaligheid geeft
daarnaast meer ruimte om iets terug te doen voor de omgeving, bijvoorbeeld door meervoudig
ruimtegebruik (natuurontwikkeling) of door duurzame initiatieven te steunen.
Energieakkoord 2013
Het energieakkoord voor duurzame groei bevat afspraken over energiebesparing, meer
duurzame energie en extra werkgelegenheid. Het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met
onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. Het kabinet beschouwt het akkoord
als een belangrijke stap op weg naar een 100% duurzame energievoorziening.
Toetsing van de ontwikkeling
De beoogde ontwikkeling sluit aan bij de doelstellingen rondom duurzame energieopwekking.
Subsidie Duurzame Energie (SDE++)
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen
gebruik maken van de subsidieregeling SDE++. De subsidieregeling is bedoeld voor
hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie,
Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Met de SDE++ stimuleert het ministerie van
Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele
brandstoffen en is goed voor de economie.
Toetsing van de ontwikkeling
Doel van dit project is om voor het najaar van 2018 een aanvraag in te dienen voor een SDE++
subsidie. Streven is dat er voor de aanvraagdatum een omgevingsvergunning verleend is.
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2.3

Provinciaal beleid

2.3.1

Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Ruimte

De Provincie Noord-Brabant heeft in maart 2014 een geactualiseerde versie van de Ruimtelijke
Structuurvisie Noord-Brabant vastgesteld. De structuurvisie beschrijft het provinciaal ruimtelijk
beleid tot 2025 en neemt daarbij doelstellingen en ambities over uit de Agenda van Brabant. De
vertaling van de structuurvisie naar beleidsuitgangspunten is opgenomen in de Verordening
Ruimte.
De structuurvisie beoogd een visie en antwoord te geven op de problematiek rondom de
ruimtelijke verandering van het landschap als gevolg van economische groei,
klimaatverandering, duurzaamheid, en infrastructurele ontwikkelingen. Een omgangsregeling
gestoeld op behoud van de ruimtelijke kwaliteit, door concentratie van verstedelijking en
versterking van het bestaande buitengebied van de provincie, vormt dan ook de kern van het
beleid. Klimaatverandering en de energietransitie als gevolg daarvan, staan hoog op de agenda
van de Provincie Noord-Brabant. Daaraan gelieerd zijn de afname van biodiversiteit en de
verandering van het landelijk gebied. Door in duurzame oplossingen te denken hoopt de
Provincie Noord-Brabant direct meerdere ruimtelijke opgaves tegelijkertijd te behandelen die
aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van het Brabants grondgebied. Om de ruimtelijke
ontwikkelingen in het provinciaal gebied te sturen heeft de provincie kernkwaliteiten
gedefinieerd en deze visueel middels verschillende lagen weergegeven.
De leidende principes rondom het zorgvuldig omgaan met het Brabants grondgebied zijn vertaald
naar 14 provinciale ruimtelijke belangen. Twee principes liggen hieraan ten grondslag, te weten:
(1) het faciliteren van een duurzame ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en (2) het
garanderen van een gezond en veilig vestigings- en woonklimaat. Concreet liggen er 14 belangen,
dus ruimtelijke opgaven, visueel weergegeven in de structuurvisiekaart:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Regionale contrasten
Multifunctioneel landelijk gebied
Robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem
Beter water- en natuursysteem
Koppeling waterberging en droogtebestrijding
Duurzaam gebruik van ondergrond
Ruimte voor duurzame energie
Concentratie van verstedelijking
Sterk stedelijk netwerk
Groene geledingszones tussen steden
Gedifferentieerd aanbod aan goed bereikbare vrijetijdsvoorzieningen
Economische kennisclusters
(Inter)Nationale bereikbaarheid
Beleefbaarheid stad en land vanaf hoofdstructuur
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Afbeelding 3: structuurvisiekaart

Voor de beoogde projectontwikkeling is belang 7 “Ruimte voor duurzame energie” de
belangrijkste pijler. Hiermee wordt duidelijk dat de Provincie Noord-Brabant stevig inzet op
zuinig energiegebruik en de ontwikkeling van duurzame energie uit wind, zon, bodem, biomassa,
vergisting en geothermie, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan het bestaande
landschap en geen versnippering van het landschap ontstaat. Zorgvuldig ruimtegebruik vormt
daarvoor het uitgangspunt. Op basis hiervan zijn vervolgens thematische ontwikkelopgaven
gedefinieerd om tot een efficiënte ruimtelijke ontwikkeling te komen van minimaal één
provinciaal ruimtelijk belang. De Verordening Ruimte geeft ruimtelijke sturing en regelgeving op
deze punten.
Deel B van de structuurvisie beschrijft middels vier structuren de provinciale ruimtelijke
structuur, wederom gebaseerd op de ruimtelijke belangen uitgewerkt in Deel A. Deze zijn:
-

Groenblauwe structuur
Landelijk gebied
Stedelijke structuur
Infrastructuur
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De Verordening Ruimte geeft een ruimtelijke vertaalslag naar regelgeving voor deze vier
structuren, rekening houdend met de ambities en doelstellingen als geformuleerd in Deel A van
de structuurvisie.
Toetsing van de ontwikkeling
De beoogde planlocatie is volgens de structurenkaart (bijlage bij de structuurvisie) gelegen in de
Groenblauwe Mantel, een onderdeel van de groenblauwe structuur (de andere twee onderdelen
zijn ‘kerngebied groenblauw’ en ‘gebieden voor waterberging’). De groenblauwe structuur
bestaat uit een aantal samenhangende gebieden in Noord-Brabant, voornamelijk beken,
waterlopen, bos en natuurgebieden, maar ook agrarische gebieden die van belang zijn voor
natuur- en watervoorzieningen. Het provinciaal beleid in deze gebieden is gefocust op het behoud
en de versterking van bestaande natuurwaarden, maar ook op de ontwikkeling van een robuust
watersysteem dat toekomstbestendig is. De structuur dooradert het landelijk en stedelijk gebied
=wat het Brabants landschap aantrekkelijk maakt= maar staat tevens open voor innovatieve
ruimtelijke ontwikkeling. Concreet wil de provincie haar beleid vormgeven op:
1.
2.
3.
4.

Ontwikkeling van biodiversiteit
Robuuste en veerkrachtige structuur
Natuurlijke basis en versterking van landschappelijke contrasten
Gebruikswaarde van natuur en water verbeteren

Afbeelding 4: Structurenkaart uit de Structuurvisie

15

KRONOS SOLAR

De groenblauwe mantel kan omschreven worden als een overwegend gemengd landelijk gebied
met belangrijke nevenfuncties voor natuur en water. De groenblauwe mantel grenst aan
kerngebieden groenblauw, en overlapt daarom ook deels de ambities en regelgeving voor deze
kerngebieden. Behoud en bescherming van bestaande landschappelijke waarden staat centraal,
alsmede de ontwikkeling van natuur, water(beheer), en landschap. Landschappelijke waarden
zijn veelal gekoppeld aan bestaande landschapselementen zoals houtwallen, heggen, het
watersysteem, en de aanwezigheid van bijzondere planten en/of dieren. Grondgebonden
agrarisch grondgebruik vormt tevens een speerpunt, maar er liggen in de gebieden ook kansen
voor recreatie en toerisme. De groenblauwe mantel biedt ook ruimte aan de groeiende vraag naar
diensten, zoals agrarisch natuurbeheer, verbreding van agrarische bedrijvigheid gericht op
beleving van rust en ruimte, zorg en welzijn, duurzame vormen van energievoorziening en de
ontwikkeling van grondgebonden veehouderijen. Intensivering van de agrarische sector is
binnen de groenblauwe mantel niet gewenst. Door de veelal aanwezige verbinding van de
groenblauwe mantel aan bestaand stedelijk gebied ligt de nadruk vooral op recreatie en beleving
van het landschap; stad en land komen in deze gebieden samen en kunnen beide drager zijn van
het bestaande landschap.
Bovenstaande punten zijn dan ook opgenomen in de Verordening Ruimte, artikel 6.1
Bescherming van de groenblauwe mantel. Op 25 oktober 2019 heeft de provincie Noord-Brabant
een nieuwe verordening vastgesteld. In artikel 3.41 van deze verordening gaat de provincie
specifiek in op zonneparken. In dit artikel is opgenomen dat vestiging van zonneparken mogelijk
is, mits aan een goede ruimtelijke onderbouwing voldaan is en:
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1. Dat uit onderzoek blijkt dat de capaciteit voor het opwekken van duurzame energie in
Stedelijk gebied, op bestaande bouwpercelen en rekening houdend met de
ontwikkelingsmogelijkheden van windenergie onvoldoende is.
a. De locatie past in het onderzoek naar geschikte locaties voor zelfstandige
opstellingen van zonnepanelen, gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en
omgevingskwaliteit.
b. De ontwikkeling qua omvang is inpasbaar in de omgeving.
c. De ontwikkeling een heeft maatschappelijke meerwaarde.
d. De ontwikkeling op is regionaal niveau afgestemd met omliggende gemeenten en
de netwerkbeheerder, gelet op de ontwikkeling van overige duurzame energieinitiatieven in de omgeving.
2. Dat de maatschappelijke meerwaarde wordt onderbouwd vanuit de volgende criteria:
a. De mate van meervoudig ruimtegebruik;
b. De maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken;
en
c. De bijdrage die wordt geleverd aan andere maatschappelijke doelen.
3. Er enkel toepassing gegeven wordt aan het eerste lid waarbij sprake is van een procedure
onder de WABO 2.12 eerste lid onderdeel a, waarbij wordt afgeweken van het
bestemmingsplan. De volgende punten dienen als voorwaarden te worden verbonden aan
de vergunning:
a. De omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde termijn, die ten hoogste 25 jaar
bedraagt.
b. Na het verstrijken van de termijn wordt de voor de verlening van de
omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld en wordt de opstelling voor
zonne-energie verwijderd.
c. Voor het gestelde onder b. wordt financiële zekerheid gesteld.

Afbeelding 5: De groenblauwe mantel
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Op basis hiervan kan een omgevingsvergunning voor een zonnepark van tijdelijke aard (25 jaar)
afgegeven worden. Na afloop van deze periode dient het zonnepark te worden ontmanteld en het
planperceel in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
De beoogde projectlocatie heeft een onregelmatig verkavelingspatroon en wordt deels omsloten
door waterstroompjes. Aan de zuidelijke westgrens is een klein bosblok gesitueerd. De komst van
een zonnepark kan de kwaliteiten van de beoogde locatie verder uitdiepen en versterken.
Daarnaast kan het zonnepark, deels aansluitend op een doorgaande lokale weg, een lokale
trekpleister vormen waar inwoners en belangstellenden zelf kunnen beleven hoe lokaal energie
wordt opgewekt. Met behulp van informatiepanelen (zie ook landschappelijke inpassing) en een
website voor het zonnepark kan dit verder versterkt worden. Het industriële karakter van het
zonnepark kan, wanneer goed ingepast, opgaan in het bestaande landschap. Anderzijds vormt het
zonnepark een innovatieve, nieuwe manier van ruimtegebruik zoals dat ook in het verleden, via
ontginningen en steeds intensiever wordende landbouw, onderdeel was van een veranderend
landschap. Het park kan daarmee een brug tussen stad en land, oud en nieuw landgebruik
vormen, en tegelijkertijd actief bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

2.3.2

Beleidsvorming duurzaamheid

Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020
De Provincie Noord-Brabant heeft in het kader van het inzetten van de energietransitie in 2010
een energieagenda opgesteld voor een periode van 10 jaar. De provincie voorziet een
(inter)nationale hoofdrol voor Noord-Brabant, waarin economische groei en duurzame innovatie
hand in hand gaan. Daartoe wordt ruimte om te experimenteren gefaciliteerd, onder ruimtelijke
en andere randvoorwaarden. Voor de boer en de natuur wordt een rol als energieleverancier
voorzien. Boeren worden gestimuleerd vormen van grootschalige duurzame opwek zoals
windenergie, zonne-energie en biovergisting te gaan toepassen.
In een reactie op (deels) onbehaalde duurzaamheidsdoelstellingen uit het provinciaal beleid
(Energiebesparing en duurzame energie in Noord-Brabant, beleidsplan 2005-2008) wil de
provincie een nieuwe aanpak formuleren. De opgezette energieagenda vormt de uitwerking
daarvan en richt zich concreter op de onderdelen waar de provincie een verschil kan maken:
samenbrengen en samenwerking, het verkleinen of wegnemen van financiële obstructies en het
monitoren en evalueren van het beleid om het op die manier tijdig te kunnen bijsturen. Hiermee
probeert de Provincie Noord-Brabant het provinciaal duurzaamheidsbeleid enerzijds te
specificeren en anderzijds te intensiveren om zo sneller en effectiever haar doelstellingen te
kunnen bereiken.
Per punt geeft de provincie weer waar de kansen liggen op het gebied van duurzaamheid, en
welke middelen daarvoor ingezet dienen te worden. In paragraaf 3.1 wordt specifiek gesproken
over de mogelijkheden voor Zon-PV binnen het plan van de provincie Noord-Brabant, de
energieagenda. De provincie erkent hier de waarde en het belang van het inzetten van deze
technologie, niet alleen omdat het een vorm van duurzame energieproductie is, maar ook kansen
biedt voor economie en werkgelegenheid. De provincie geeft aan dat op dit gebied een ‘bijzondere
inzet’ van de provincie is verantwoord, omdat Zon-PV ook samenwerkingsmogelijkheden tussen
verschillende instanties kan opleveren. De Provincie Noord-Brabant zet in op (wetenschappelijk)
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onderzoek en technologieverbetering via de TU/e en TNO, en de inzet van Zon-PV als motor van
de Brabantse economie.
De provincie speelt in haar oorspronkelijke beleidsstuk dus voornamelijk in op de economische
waarde van zonneparken voor Noord-Brabant. De daadwerkelijke waarde van duurzame
energieproductie via zonneparken komt in de energieagenda minder aan bod, maar wordt
hieronder uitgediept in het Uitvoeringsprogramma Energie van de Provincie Noord-Brabant.
Om de provinciale kansen en doelstellingen te kunnen verwezenlijken presenteert de provincie
een provinciaal actieplan, waarbij de provincie een rol van faciliteren, subsidiëren, monitoren en
experimenteren vervult. Van gemeenten verwacht de provincie een sturende rol. Daartoe dienen
nadere afspraken gemaakt te worden met de gemeentes waar de meeste kansen liggen, en dient
een gezamenlijk communicatieplan opgesteld te worden.
Toetsing van de ontwikkeling
Het voorliggend initiatief draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie
Brabant, en middels de beoogde inzet op lokale werkgelegenheid voor bouw en onderhoud van
het park wordt tevens voldaan aan de wens Zon-PV als motor van de lokale energie opwek te
laten gelden.

Uitvoeringsprogramma Energie
Doorvoerend op de Energieagenda heeft de provincie Noord-Brabant het Uitvoeringsprogramma
Energie (februari 2016) opgesteld. Hierin vertelt de provincie hoe zij een energie neutrale
samenleving in 2050 wil bereiken. De eerste stap in het behalen van dit einddoel is het bereiken
van 16% duurzame energieopwekking in 2023. De provincie geeft in een overzicht van haar
tactiek aan zich te richten op de hoofdlijnen draagvlak, innovatiekracht en (bestuurlijke) ruimte.
In paragraaf 4.2.1, Energieke Landschappen, wordt de provinciale aanpak voor grootschalige
opwek uiteengezet. Draagvlak wordt hier wederom aangedragen als belangrijke pijler.
Vervolgens wordt beredeneerd dat energie een steeds groter onderdeel uit zal gaan maken van
onze leefomgeving, met een focus op lokale en duurzame opwekking:
“Brabanders gaan hun eigen energie opwekken of halen het uit de buurt. Net zoals veel Brabanders
tegenwoordig hun eigen voedsel verbouwen of uit de buurt halen. We wekken daarmee niet alleen
onze eigen energie op, maar worden ons ook bewust van ons energiegebruik.”
(Uitvoeringsprogramma Energie, p. 34)
Daarmee wordt duidelijk dat de Provincie Noord-Brabant niet alleen inziet dat het landschap
langzaam zal veranderen ten behoeve van lokale duurzame opwek van energie, maar ook dat
duurzame opwek en de landbouw onlosmakelijk en in steeds grotere mate aan elkaar verbonden
zijn en moeten worden. Immers is voor de productie van duurzame energie ruimte in het
buitengebied nodig, en vormt de productie van die duurzame energie net als traditionele
landbouw een gedegen bron van inkomsten voor agrariërs. Zoals in het verleden het natuurlijk
landschap transformeerde tot grond voor (intensieve) landbouw, zo zal het huidige landschap
langzaam veranderen in een gemengd landschap van energieproductie en voedselproductie, het
nieuwe energielandschap. De provincie geeft aan het belang van zonneweides en andere
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grootschalige duurzame oplossingen duidelijk in te zien, maar is zich tevens bewust van de
tijdelijkheid van dit soort oplossingen: uiteindelijk zullen deze maatregelen niet blijven volstaan,
en zal op nieuwe technologieën moeten worden ingezet.
In praktische zin geeft de provincie aan te willen bijdragen aan initiatieven die door de
samenleving worden gesteund, zolang deze een meerwaarde opleveren. Verder wordt het
omgevingsbeleid bekeken om te bepalen in welke mate dit kan worden aangepast om ruimte te
bieden aan de duurzame energiebehoefte. Uit de Tussenevaluatie die in 2017 is uitgevoerd door
CE Delft blijkt dat dit reeds is gebeurd door bijvoorbeeld het uitbreiden van het afwegingskader
voor zonneparken. Daarnaast wordt waarde gehecht aan het bevorderen van de
omgevingskwaliteit en een goede landschappelijke inpassing. Tenslotte wordt door de provincie
een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd in het ontwikkelen van een visie en strategie.
Toetsing van de ontwikkeling
De beoogde ontwikkeling draagt bij aan het verlangen van de provincie om in 2023 16% van de
energie duurzaam op te wekken. Door middel van participatie (Postcoderoos en/of
samenwerking met een lokale energiecoöperatie) wordt bijgedragen aan het toekomstbeeld van
lokale duurzame opwek. De tijdelijkheid van deze ontwikkeling wordt gereflecteerd door het plan
de zonnepanelen voor maximaal 25 jaar te laten staan, waarna er weer ruimte vrijkomt voor
nieuwe technologieën.

2.4

Gemeentelijk beleid

2.4.1

Structuurvisie Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de visie voor de toekomst uiteengezet in de structuurvisie
Roosendaal 2025. De structuurvisie begint met grondbeginselen van het ruimtelijk beleid. De stad
Roosendaal is qua opbouw compact, compleet en verbonden. Dit compacte karakter komt voort
uit het geconcentreerd bouwen van wijken en dorpen in een hiërarchie van wegen en met een
geconcentreerde voorzieningenstructuur. De kwaliteit van het buitengebied, open en weids in het
noorden en een parklandschap in het zuiden, komt daardoor goed tot zijn recht.
De structuurvisie bestaat uit meerdere aspecten zoals wonen, recreatie, bedrijventerreinen, etc.
Voor deze aanvraag zijn niet alle aspecten die in de structuurvisie benoemd worden van belang.
Er wordt dan ook enkel ingegaan op de aspecten ‘het groene buitengebied’ en ‘energie.’

Het groene buitengebied
De gemeente Roosendaal zet primair in op behoud van bestaande kwaliteiten voor natuur, water,
landschap en het buitengebied en het ondersteunen van agrarische ontwikkelingen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het weidse open landschap in het noordelijk deel en het
parklandschap in het zuidelijk deel van de gemeente Roosendaal.
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Afbeelding 6: De planlocatie binnen de Structuurvisie Roosendaal

Vooral het parklandschap in het zuiden van de gemeente heeft een sterk karakter met
verschillende bosgebieden en de groene as die de verschillende gebieden met elkaar verbindt. In
het noorden voert het weidse en open landschap de boventoon. De structuurvisie geeft hierover
aan: “In het zuidelijk gedeelte van het buitengebied ligt de nadruk op het behouden en verbinden
van natuur en landschap (zie ook de paragraaf “vermaak”) en worden de mogelijkheden voor
recreatief medegebruik en plattelandsontwikkeling verruimd; het noordelijk gebied wordt benut
voor verdergaande agrarische ontwikkeling;”

Energie
De gemeente Roosendaal wil vanuit het oogpunt van energietransitie, duurzaamheid en milieu
de mogelijkheid bieden aan initiatiefnemers om meer gebruik te maken van bodemenergie,
zonne-energie, en windenergie.
Voor het winnen van bodemenergie en windenergie heeft de gemeente in de structuurvisie
voorkeursgebieden aangegeven. Voor zonne-energie heeft de gemeente geen voorkeurslocaties
of andere richtlijnen opgenomen in de structuurvisie, maar deze staan wel apart vermeld in het
beleid zonne-energie dat in het voorjaar van 2018 is uitgekomen. Specifiek voor zonne-energie
geeft de gemeente Roosendaal aan dat het in principe op alle daken zonnepanelen toestaat en de
collectieve winning van zonne-energie stimuleert. In de structuurvisie wordt niet nader ingegaan
op grondgebonden zonneparken.

Toetsing van de ontwikkeling
Het plangebied ligt in het groene buitengebied van de gemeente Roosendaal, ten westen van de
stad Roosendaal en ten noorden van de dorpskern Wouw. De weidsheid en openheid van het
noordelijk deel van het buitengebied sluit goed aan bij het karakter van een zonnepark, zeker
gezien het contrast met het gesloten parklandschap in het zuiden van de gemeente. Daarnaast
sluit de ontwikkeling aan bij het streven van de gemeente om een actieve rol in te nemen op het
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gebied van de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen. Een gedetailleerde toetsing
van de ontwikkeling aan deze doelstellingen komt hierna aan de orde.

2.4.2

Landschapsontwikkelingsplan De Zoom van West-Brabant

Op 25 november 2004 heeft de gemeenteraad van Roosendaal ingestemd met de beleidsnota voor
groen- en landschapsbeleid ‘De Zoom van West-Brabant’. Dit landschapsontwikkelingsplan (LOP)
voor de kernen en het buitengebied is een samenhangende visie op landschapskwaliteit en bevat
de bouwstenen en inrichtingsprincipes voor landschapsontwikkeling. Het plan dient als leidraad
voor de rol en de werkwijze van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal om deze
landschappelijke kwaliteitsvisie te realiseren.
De beleidsnota gaat wat betreft ondergrond uit van 3 geomorfologische eenheden:
-

Het dekzandgebied;
De Brabantse Wal; en
Het deltagebied.

De verschillen in de ondergrond zijn in het verleden aangescherpt door vestiging en ontginning.
In de 20e eeuw zijn de verschillen tussen de deelgebieden door de ontwikkeling van het
ruimtegebruik afgezwakt, maar niet verdwenen. Over de ondergrond is een mozaïek ontstaan van
agrarische werklandschappen, waardevolle ensembles van natuur en landschap en ordenende
structuurlijnen tussen kernen.
Het dekzandgebied
Dekzand bestrijkt het grootste deel van het plangebied ten oosten van de Brabantse Wal. Het licht
glooiende reliëf is door de wind gevormd en loopt van zuid naar noord geleidelijk af naar de
polders van het deltalandschap. De beekdalen, die op de hogere delen ontspringen, hebben zich
in het dekzand ingesleten en monden uit in de Roosendaalse en Steenbergse Vliet. De beken en
beekdalen zijn de structuurdragers in dit landschap.
De Brabantse Wal
De steile landduinen van de Brabantse Wal vormen het markante grensgebied tussen het
dekzandlandschap en het deltalandschap. De wal loopt naar het noorden toe geleidelijk af. Met de
vestiging van landgoederen zijn de landduinen bebost voor houtproductie en jacht. Het grote
aandeel naaldhout vormt een beperking voor de ecologische variatie en voor de inzijging van
regenwater. Tussen de bosgebieden ligt een kleinschalig open cultuurlandschap dat vergelijkbaar
is met de tuinderijen in de Hollandse duinzone. Op sommige plekken stagneert het water op de
Wal. In deze natte kommen zijn meertjes en veengronden ontstaan met hoge natuurwaarden. De
moerassen zijn indertijd benut bij de aanleg van de West-Brabantse Waterlinie.
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Het Deltagebied
Het deltagebied is het laaggelegen zeekleigebied westelijk en noordwestelijk van de Brabantse
Wal en het dekzandgebied. De overgang aan de westflank van de Brabantse Wal is scherp. Aan de
noordzijde gaat het zandige hoevenlandschap geleidelijk over in het landschap van kleipolders
en kreken.

Afbeelding 7: Kaart Landschapsontwikkelingsplan

Het buitengebied van de gemeente Roosendaal bestaat uit een open hoevenlandschap met een
golvend reliëf en een sterke identiteit. Het vormt hiermee de karakteristieke kern van het
agrarische werklandschap. De oude veenontginningen, de jonge heideontginningen en het
besloten landschap rond Nispen zorgen voor een differentiatie die van landschappelijke en
cultuurhistorische waarde is.
Naast het opstellen van een landschappelijk ontwikkelingsplan met het doel dit terug te laten
vloeien in het ruimtelijk beleid, onderneemt de gemeente Roosendaal ook actief actie om de
landschapsontwikkelingsvisie te realiseren. Dit doet de gemeente door 8 concrete projecten waar
prioriteit aan wordt gegeven.
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Afbeelding 8: Projectenkaart gemeente Roosendaal

Deze regio-projecten kunnen door initiatiefnemers meegenomen worden in de plannen om er zo
voor te zorgen dat het landschapsplan tot uitvoering wordt gebracht.

Toetsing van de ontwikkeling
Het plangebied ligt in het open hoevenlandschap tussen de watergangen ‘De Smalle Beek’ en ‘het
Loopje’ net ten noorden van de dorpskern Wouw. De landschapsbasis die hieraan ten gronde ligt
is ‘het dekzand.’
De Smalle Beek die ten westen van de planlocatie loopt is in het LOP aangemerkt als “beken en
beekdalvormige laagten” waar sprake is van een aardkundige waarde en een natuurwaarde. De
Smalle Beek wordt ook door de beleidsnota zonne-energie op voorhand reeds uitgesloten voor
de ontwikkeling van zonneparken.

Afbeelding 9: Gebiedskaart Landschapsontwikkelingsplan

24

KRONOS SOLAR
Het LOP omvat ook een gebiedskaart waar de wenselijke ontwikkelingen voor het buitengebied
en de kernen van Bergen op Zoom en Roosendaal zijn aangegeven. Het gebied waar de planlocatie
in valt heeft als gebiedsstrategie het realiseren van waterberging. Daarnaast is ook als doel
gesteld om de openheid van het agrarisch productielandschap te handhaven. Zowel De Smalle
Beek als Het Loopje zijn aangegeven als natte verbindingszones.

Afbeelding 10: Gebiedskaart Landschapsontwikkelingsplan

Voor wat betreft projecten die de gemeente Roosendaal inzet om de
landschapsontwikkelingsvisie te realiseren sluit de projectlocatie aan bij twee projecten. Het
meest concreet sluit de projectlocatie aan bij het project “Beekzone Smalle Beek”. Van een directe
aansluiting op De Smalle Beek is geen sprake nu dit door de beleidsnota zonne-energie uit wordt
gesloten. Wel vindt het park direct aansluiting bij Het Loopje en de overige natuurdoelstellingen
om natte ecologische verbindingen te realiseren door extensief beheerde graslanden.
Voor de projectlocatie is samen met landschapsarchitectenbureau Ton Thus gekeken naar de
mogelijkheden om de landschapskenmerken in dit gebied te versterken. Hieruit is gebleken dat
het landschap zich goed leent voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark, gezien het
mozaïsch en divers karakter van het landschap. In hoofdstuk 3 zal in het kader van
landschapsontwikkeling concreter op deze aspecten ten behoeve van landschapsontwikkeling
worden ingegaan.
De geschetste kansrijke natuurontwikkeling en het beheer gericht op bloemrijke kruiden‐ en
graslandvegetatie binnen de zonneparken, zal op termijn een hogere biodiversiteit voor het
gebied opleveren, vooral voor insecten, vogels (o.a. de patrijs, rietgors) en zoogdieren (o.a.
woelmuizen, kleine marters).

2.4.3

Doelstellingen gemeente ten aanzien van energie en klimaat

De doelstelling van de gemeente Roosendaal is om een aandeel van 16% hernieuwbare energie
te bereiken in 2023 en een energie neutrale samenleving in 2050. Hoewel het aandeel
hernieuwbare energie nu meer is dan het landelijk gemiddelde, is naast de reeds bekende
projecten extra inzet nodig om de energieambities te behalen.
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Toetsing van de ontwikkeling
Het beoogde initiatief draagt significant bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente
Roosendaal. Zoals hieronder zal blijken zijn voor het betreffende project maatschappelijke en
landschappelijke inpassingsmethoden getroffen om het zonnepark tevens op een passende
manier op de Roosendaalse samenleving en omgeving te laten aansluiten.

2.4.4

Specifieke voorwaarden gemeente zonneparken

De provincie Noord-Brabant heeft in juli 2017 de verordening ruimte aangepast en daarin
bepaald dat een gemeente een visie op zonne-energie moet hebben om eventuele zonneparken
in het buitengebied mogelijk te maken. Op 13 maart heeft de gemeenteraad van Roosendaal de
beleidsvisie zonne-energie 2018 vastgesteld. Deze beleidsvisie komt voort uit het actieplan
Roosendaal Futureproof 2017–2021, waarin is aangegeven dat Roosendaal zich zal inzetten voor
de energietransitie en dat zonne-energie daarbij een belangrijke rol kan spelen.
In de beleidsvisie heeft de gemeente Roosendaal gekeken naar de energiebehoefte en de
energieopgave. Uit deze analyse blijkt dat het huidige oppervlakte aan dakvlakken binnen de
gemeente Roosendaal onvoldoende is om te kunnen voorzien in de huidige energiebehoefte. In
onderstaande tabel heeft de gemeente Roosendaal de resterende energieopgave samengevat:

Bovenstaande tabel laat zien hoeveel hectare aan zonnepark(en) de gemeente Roosendaal nodig
heeft om aan de energiebehoefte te voldoen. De gemeente Roosendaal heeft de realisatie van
zonneparken tot en met 2023 gemaximeerd op 75 hectare (ca. 25% van de netto behoefte aan
zonneparken bij 0% energiebesparing per jaar tot 2040).
Het gemeentelijk beleid voor zonne-energie heeft een uitnodigend karakter, maar bevat
tegelijkertijd concrete spelregels waaraan voldaan moet worden. In eerste instantie beoordeelt
de gemeente waar een initiatief thuishoort op de zonneschijf. De zonneschijf helpt bij de
beoordeling van een initiatief. De vraag die gesteld wordt is ‘matcht het initiatief met de
eigenschappen en kwaliteiten van de specifieke plek?’. De zonneschijf bestaat uit vijf zones:
1. Zone 1: Gebouw gebonden zonnepanelen;
2. Zone 2: Grondgebonden zonnepanelen binnen bestaand stedelijk gebied;
3. Zone 3: Grondgebonden zonnepanelen direct grenzend aan bestaand stedelijk gebied,
waaronder zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling;
4. Zone 4: Grondgebonden zonnepanelen in het agrarisch werklandschap.
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5. Zone 5: Grondgebonden zonnepanelen in de Brabantse Wal, het park- en
coulisselandschap

Afbeelding 11: Zonneschijf Roosendaal

Naast de zonneschijf heeft de gemeente Roosendaal ook een visiekaart opgesteld waarin is
aangegeven in welke gebieden zonneparken zijn uitgesloten, en in welke gebieden (onder
voorwaarden) zonneparken mogelijk zijn. Hierbij is voor het buitengebied een verschil
aangemerkt voor de Brabantse Wal/Parklandschap/Coulisselandschap en het Agrarisch
werklandschap.

Afbeelding 12: Visiekaart
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In het rood zijn de gebieden aangegeven die zijn uitgesloten voor de ontwikkeling van
zonneparken. In donkergroen zijn de gebieden aangegeven die deel uit maken van de Brabantse
Wal/Parklandschap/Coulissenlandschap. In dit landschap zijn zonneparken tot 2 hectare
mogelijk. De lichtgroene gebieden maken deel uit van het Agrarisch werklandschap waar
grootschalige zonneparken onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn.
Naast de Visiekaart omvat het beleidsstuk ook een beleidsinventarisatiekaart. Op basis van
diverse ruimtelijke beleidskaders van de Rijksoverheid, de provincie en de gemeente is een
logische en werkbare beleidskaart met uitgangspunten opgesteld. De indeling is in belangrijke
mate gebaseerd op het Landschapsontwikkelingsplan 'De Zoom van West-Brabant’.

Afbeelding 13: Beleidsinventarisatiekaart

De ontwikkeling van een zonnepark dient gecombineerd te worden met een goede
landschappelijke inpassing. Het realiseren van deze landschappelijke inpassing zal als
voorwaardegekoppeld worden aan de omgevingsvergunning. Landschappelijke inpassing is
maatwerk en moet aansluiten bij de schaal en het karakter van het betreﬀende landschapstype.
Bestaande landschappelijke (kavel)structuren zijn hierbij leidend.
Naast de goede landschappelijke inpassing die voor ieder zonnepark vereist is, is voor een
ontwikkeling in het buitengebied ook een landschappelijke kwaliteitsverbetering vereist. Dit sluit
aan bij het 'Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant',
dat zijn oorsprong vindt in het provinciaal beleid. De gemeente Roosendaal ziet volgende punten
als landschappelijke kwaliteitsverbetering:
-

-

-

Het aanleggen cq. herstellen van natuur- en landschapselementen buiten het
bestemmingsvlak waar het zonnepark wordt gerealiseerd. In het agrarisch
werklandschap zijn dit onder andere amfibieënpoelen, natuuroevers met riet/ nat
grasland, een bloemrijke/ kruidenrijke zoom, een weiderand of een hakhoutbosje;
Het aanleggen van extensieve recreatieve voorzieningen zoals een nieuw wandel- of
struinpad of het herstellen van een oud wandelpad; voorzieningen als bankjes en
bebording zijn zinvol, mits ze op de juitste locatie geplaatst worden;
Het behouden en restaureren van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
Het slopen van ontsierende bebouwing;
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-

Het verkleinen of opheffen van een niet-agrarisch bestemmingsvlak;
Een fysieke bijdrage aan het NatuurNetwerk Brabant (NNB) en ecologische
verbindingszones;
Het aanleggen van extra waterberging ten behoeve van verbetering van de
waterhuishouding.

Binnen het agrarisch werklandschap dient minimaal 5% van de oppervlakte van het zonnepark
te worden aangewend voor landschappelijke kwaliteitsverbetering.
Toetsing van de ontwikkeling
Het plangebied is gelegen in het agrarisch werklandschap. Dit gebied wordt door het gemeentelijk
beleid niet op voorhand uitgesloten. Wel is het noodzakelijk dat er naast een goede
landschappelijke inpassing ook sprake is van een kwaliteitsverbetering. Daarnaast is het zaak om
de zonneschijf te doorlopen.
Zonneschijf
De volgende 5 zones maken deel uit van de zonnelader in de gemeente Roosendaal.
1. Zone 1: Gebouw gebonden zonnepanelen;
2. Zone 2: Grondgebonden zonnepanelen binnen bestaand stedelijk gebied;
3. Zone 3: Grondgebonden zonnepanelen direct grenzend aan bestaand stedelijk gebied,
waaronder zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling;
4. Zone 4: Grondgebonden zonnepanelen in het agrarisch werklandschap.
5. Zone 5: Grondgebonden zonnepanelen in de Brabantse Wal, het park- en
coulisselandschap
De gemeente Roosendaal heeft een sterke voorkeur voor het opwekken van zonne-energie met
gebouw gebonden installaties op het eigen dak of via de huur van zonnepanelen op het dak van
derden (zone 1). De beleidsnota bevat een analyse met betrekking tot de energiepotentie van
gebouw gebonden zonnepanelen. De uitkomst hiervan is dat “de huidige oppervlakte aan
dakvlakken binnen de gemeente Roosendaal onvoldoende potentie heeft om te kunnen voorzien in
de huidige energiebehoefte”. Het restant van de energieopgave die in de overige zones dient te
worden opgewekt is zeer omvangrijk. Bij een energiebesparing van 0% tot 2040 is sprake van
162 hectare aan grondgebonden zonnepark dat noodzakelijk is. Indien het bedrijventerrein
wordt uitgebreid komt dit aandeel op 315 hectare uit. Indien een energiebesparing van 2% tot
2040 mogelijk is komt de restopgave zonder uitbreiding van het bedrijventerrein uit op 67
hectare, en met uitbreiding van het bedrijventerrein op 161 hectare.
Het voorliggende initiatief is in zone 4 gelegen. Het ligt voor de hand dat het grootste deel van de
energieopgave in het buitengebied zal worden gerealiseerd. Door het weidse karakter is het in dit
gebied mogelijk om grotere oppervlakten aan zonnepark te realiseren die de overgebleven
energieopgave vullen. De gemeente Roosendaal heeft aangegeven in 2023 een evaluatiemoment
te willen hebben waarbij gekeken kan worden wat er op dat moment aan techniek beschikbaar is
en hoe de invulling van de energiebesparing en de tot dan toe gerealiseerde duurzame opwek
verlopen is. Tot 2023 heeft de gemeente Roosendaal de hoeveelheid zonneparken gemaximeerd
op 75 hectare. De gemeente geeft dus aan onder voorbehoud steun te leveren aan grootschalige
initiatieven in het buitengebied, en daarmee zorgvuldig met de bestaande ruimte in het
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buitengebied om te gaan. Het is voor grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied dan ook
van belang dat naast een goede landschappelijke inpassing ook sprake dient is van een
(ecologische of landschappelijke) kwaliteitsverbetering. De beoogde locatie leent zich hier goed
voor. De locatie bevindt zich in allereerst in een door de gemeente Roosendaal goedgekeurd
gebieden heeft daarnaast ook een heel divers, mozaïsch karakter waar ook nieuwe vormen van
ruimtegebruik – mits goed ingepast – een rol van betekenis kunnen spelen. Verder is het zo dat
het huidige, inmiddels hooggewaardeerde open landschap van het buitengebied, oorspronkelijk
veel kleinschaliger en geslotener was. Er liggen op de beoogde locatie goede kansen deze
oorspronkelijke landschappelijke kenmerken te herstellen, en deze aan de bestaande
watergangen (Smalle Beek en Het Loopje) te koppelen. Daardoor ontstaat een integraal
landschapsplan waaruit ecologische meerwaarde in én rondom de projectlocatie verkregen kan
worden. Deze meerwaarde komt met name duidelijk terug in de volgende punten
1. Op de projectlocatie wordt gebruik van (kunst)mest vermeden en zo kan een stuk
landbouwgrond ontstaan met mogelijkheid tot biologische landbouw na afloop van de
gebruiksperiode van het zonnepark. Ook wordt onderzocht of het perceel (als alternatief
op de traditioneel ingezette vorm van meervoudig ruimtegebruik met behulp van
schapen) het scharrelen van kalkoenen toelaat.
2. Het afstand doen van intensieve landbouw en de daarbij behorende werkzaamheden en
verschraling van het landschap maakt het mogelijk een nieuwe ecologische impuls aan
het projectgebied en de omgeving te geven. De soortendiversiteit kan geleidelijk
toenemen en de voor het landschap oorspronkelijke faunasoorten kunnen hun weg naar
het gebied terugvinden.
Met de voorliggende aanvraag hoopt Kronos Solar een bijdrage te kunnen leveren aan de invulling
van de energieopgave. De landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbeteringen worden later in
deze aanvraag, in hoofdstuk 3, uiteengezet.

Afbeelding 15: Visiekaart

2.4.5

Motie Co-Creatie

Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal, aanvullend op het boven
beschreven beleid voor zonneparken in Roosendaal, een extra motie aangenomen waarin
beschreven wordt op welke manier het proces naar vergunningverlening voor een zonnepark
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samen met de omgeving vormgegeven dient te worden. Middels “co-creatie” kunnen
belanghebbenden in een vroeg stadium bij de planontwikkeling betrokken worden. Het wordt
van belang geacht dat de inwoners van kleine dorpskernen in rondom nieuwe plangebieden
maximaal de ruimte krijgen mee te denken en betrokken te worden bij de vormgeving van de
zonneparken.
Toetsing van de ontwikkeling
Op het moment dat de motie co-creatie door de gemeenteraad werd aangenomen, was het
voorliggend initiatief voor een zonnepark al langere tijd in ontwikkeling. De vergunningaanvraag
voor dit project is dan ook in april 2018 ingediend. Dientengevolge hebben de diverse gesprekken
en een publieke informatieavond over het zonnepark, waarin het meedenken en suggesties doen
vanuit de buurt centraal stonden, al eerder plaatsgevonden. Op basis daarvan is het plan
vormgegeven en tevens uitvoerig met lokale overheden zoals het waterschap en de afdeling
landschap van de gemeente Roosendaal afgestemd.
Omdat de Co-Creatie een harde eis is voor het succesvol doorlopen van een vergunningstraject is
desondanks besloten om samen met een onafhankelijke procesbegeleider een nieuw Co-Creatie
traject te doorlopen. Dit proces heeft plaatsgevonden in de maanden juli-december 2019.
Uitgangspunten voor het co-creatie traject waren (het vastliggen van) de locatie en de opwek van
het beoogde plan. Voor dit traject zijn de oorspronkelijk betrokken omwonenden en
belanghebbenden uitgenodigd en is breder ingezet op het uitnodigen van andere
belanghebbenden. Publicatie van de informatieavonden heeft daarom plaatsgevonden via
kanalen van de gemeente Roosendaal (o.a. Facebook) maar ook via de lokale kranten de
Roosendaalse Bode en BN de Stem. Ook zijn alle omwonenden persoonlijk per brief op de hoogte
gebracht en uitgenodigd voor de informatieavonden.
De publieke informatieavonden zijn goed bezocht. De resultaten van de avonden zijn
meegenomen in het voorliggende plan. Een uitgebreide verslaglegging van het traject is terug te
vinden in de bijlage van voorliggende ruimtelijke onderbouwing. In wat volgt zullen kort de
behaalde resultaten beschreven worden:
De aftrap voor de co-creatie bijeenkomst is ingeluid met een beschrijving van het gebied, de
randvoorwaarden die van belang zijn en een toelichting op het vervolg van de avond. Hierna zijn
de aanwezige opgesplitst in twee groepen/tafels, waar gekeken is naar de (natuurlijke)waarde in
het gebied, de historie, het huidig gebruik, etc. Na de inventarisatie tijdens de eerste co-creatie
bijeenkomst (2 juni) is gekeken naar de mogelijkheden om de aangedragen punten zo goed
mogelijk te verwerken het voorliggende plan. Deze uitwerking is op 19 augustus tijdens de
vervolg sessie toegelicht. In de navolgende sessies zijn deze punten intensief besproken,
geconcretiseerd en verder vormgegeven. Concreet zijn alle punten die aangepast en opgenomen
zijn in het definitieve plan de volgende:
-

-

Het bestaande reliëf wordt verder benadrukt door de (beplantingslijn) die over de grens
tussen de rug en het beekdal loopt verder aan te zetten.
De interne structuren via dezelfde lijn laten lopen i.p.v. buitenranden. Cultuurhistorisch
was de bebouwing altijd gekoppeld aan de weg op de overgang beekdal/hogere
akkergrond.
Dubbele hagen aan de westkant met daartussen fruitbomen
Klompen pad rondom het zonnepark.
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-

Geen egalisatie van het gebied, en geen afgravingen ter bescherming van de aardkundige
waarde.
Inkijkje vanaf de westkant op de scheiding tussen het hogere deel en het lagere deel van
het landschap.
Behouden van de Donkenweg als een zandpad/weg.
Natuurlijk houten hekwerk.
Hoogte van de opstelling van 2.5m naar 2m

De verslagen van de verschillende co-creatie bijeenkomsten, evenals het plan van aanpak is als
bijlage bij de onderhavige ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

2.5

Conclusie

De ontwikkeling van het zonnepark op de beoogde locatie is in overeenstemming met de
beleidskaders van de verschillende overheden. Ten aanzien van de aanleg van zonneparken
worden initiatieven met name getoetst op de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen en de
ruimtelijke inpassing. Dit laatste wordt verder toegelicht in paragraaf 3.4.
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HOOFDSTUK 3 – PROJECTPROFIEL
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden zowel het gebied waar de ontwikkeling plaats gaat vinden als het project
zelf beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de landschappelijke inpassing van het plan.

3.2

Gebiedsbeschrijving

Het plangebied voor het beoogde zonnepark is gelegen tussen de Smalle Beek en Het Loopje.
Het projectgebied wordt momenteel gebruikt als bouwland (maïs en bieten), en deels als grasland
(bron: Boer & Bunder).

Afbeelding 16: Basisregistratie gewaspercelen, bron: PDOK-viewer Basisregistratie gewaspercelen
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Afbeelding 17: Luchtfoto van het plangebied (geel)

3.3

Projectbeschrijving

Het projectgebied is circa 8 hectare groot (zie afbeelding 17) waarbij uit een eerste studie blijkt
dat er de volgende technische mogelijkheden zijn:
Constructiegebied
Aantal modules
Aantal inverter/trafo stations

77.585m2
10.947
2

In afbeelding 18 is in een eerste impressie opgenomen hoe dit gesitueerd wordt binnen het
plangebied. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de inrichtingstekening.
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Afbeelding 18: Inrichtingstekening van het Zonnepark

Voor de ruimtelijke inpasbaarheid is de constructie van de zonnepanelen van belang, welke is
weergegeven in afbeelding 19.
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Afbeelding 19: Doorsnede van de basisconstructie

Constructieve veiligheid
Conform de MOR (Ministeriële regeling Omgevingsrecht) artikel 2.2 dient de constructieve
veiligheid van een bouwwerk te worden gewaarborgd. Op het moment van indienen van deze
aanvraag zijn deze gegevens nog niet bekend. Deze gegevens zijn afhankelijk van de specifieke
feiten en omstandigheden op locatie en de constructieve veiligheid komt derhalve pas in een later
stadium van de projectontwikkeling aan de orde. Desalniettemin is bij deze aanvraag een concept
onderbouwing waarborging constructieve veiligheid gevoegd, waarin wordt uiteengezet op
welke wijze de constructieve veiligheid zal worden gewaarborgd. Conform artikel 2.7 van de MOR
zullen meer gedetailleerde gegevens omtrent constructieve veiligheid worden aangeleverd
minimaal 3 weken voor aanvang van de bouw. Dit alles is gebeurd in overleg met de constructeur
van de gemeente Roosendaal.
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3.4

Landschappelijke inpassing

Analyse van bestaande kavelstructuur
Leidend bij de keuze voor de landschappelijke inpassing zijn het regionale
landschapsontwikkelingsplan (De Zoom van West-Brabant) en de algemene aanduiding regels uit
het bestemmingsplan. Ook hebben lokale belanghebbenden en omwonenden een leidende rol
gehad bij de totstandkoming van het inpassingsplan (zie ook: 2.4.5 Motie Co-Creatie). Er wordt
uitgegaan van behoud, bescherming, ontwikkeling, en herstel van cultuurhistorische,
landschappelijke en natuurlijke waarden. De panelen worden reliëfvolgend geplaats zodat het
oorspronkelijke maaiveld intact blijft. Ook blijven bestaande landschapselementen, zoals
houtwallen en waterlopen, in het bestaande projectontwerp behouden.
Het landschap ten noorden van Wouw betreft een grootschalig mozaïeklandschap met diverse
landgebruiken, waarin een zonnepark goed opgenomen kan worden. Door het verspreide
hoevenlandschap is een patroon van slingerende wegen en boerenpaden terug te vinden. Deze
cultuurhistorische infrastructuur wordt versterkt en verder aangevuld met historische
waterlopen, zoals in de directe nabijheid van het zonnepark (het Loopje).

Afbeelding 20: Hoogtekaart

Ontwerp
Kronos Solar heeft Ton Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw opdracht gegeven tot het
ontwikkelen van een gedetailleerd landschapsontwikkelingsplan voor het beoogde initiatief. De
resultaten die tijdens het co-creatie proces zijn verkregen hebben hiervoor als basis gediend. De
rapportage van de landschappelijke analyse is bij deze ruimtelijke onderbouwing bijgevoegd. Uit
deze rapportage blijkt dat het huidige landschap zich goed leent voor een grootschalige inpassing
van het zonnepark. De cultuurhistorische achtergrond van het landschap versterkt de
mogelijkheid tot de grootschalige inpassing. Het beoogde initiatief zal onderdeel worden van een
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mozaïeklandschap dat is samengesteld uit diverse vormen van landgebruik en landbouw. De
naderende verandering van het landschap als gevolg van druk op de bestaande ruimte,
verbetering en vernieuwing van bestaande infrastructuur en de inzet van de energietransitie
maakt een zonnepark tot een interessante en passende invulling van het landgebruik. Temeer
omdat een zonnepark goede kansen biedt tot ruimtelijke inpassing en de creatie van ecologische
meerwaarde in de omgeving.
De opzet van het zonnepark is eenvoudig in zijn vorm, met een gestructureerde rijopstelling van
de panelen. Het lineaire karakter is in de bijgevoegde inrichtingstekening te onderscheiden, en is
één van de belangrijkste dragers van de blijvende landschappelijke impuls van het zonnepark. Er
is gekozen voor een zorgvuldig afgewogen combinatie van zichtbaarheid en afscherming. Dankzij
de landschappelijke inpassing aan alle zijde van het zonnepark wordt een aaneengesloten
ecologische verbindingszone gecreëerd die recht doet aan het landschap en bijdraagt aan de
landschappelijke kwaliteitsverbetering.
In cultuurhistorisch opzicht kan het zonnepark gezien worden als een nieuwe vorm van
landschapsgebruik, zoals ook intensieve landbouw ooit een nieuwe vorm van landgebruik was en
het aanzicht van het landschap steeds meer is veranderd (denk hierbij aan de transformatie naar
een steeds grootschaliger landschap). Het zonnepark vormt voor de Gemeente Roosendaal een
visitekaartje aan haar inwoners en bezoekers om te verduidelijken dat zij actief werkt aan het
verwezenlijken van haar duurzaamheidsambities.
Daarnaast had het landschap in het verleden een recreatief karakter door de historische
boerenpaden die door het landschap slingeren. Deze recreatieve functie wordt middels de
landschappelijke inpassingsmaatregelen (zie hieronder) versterkt, zodat zowel ecologisch als
recreatief meerwaarde in de omgeving wordt gecreëerd. In dat kader zal bij de ingang van het
zonnepark plaats worden gemaakt voor een recreatief informatiepunt met informatiepaneel. Op
dit informatiepaneel zal worden weergegeven hoeveel stroom er wordt opgewekt en hoeveel
huishoudens met deze hoeveelheid elektriciteit van stroom kunnen worden voorzien. Ook kan
informatie worden verschaft over de versterking van de biodiversiteit in en rondom het
zonnepark die door de landschappelijk-recreatieve functies van de inpassingsmaatregelen
ontstaan. Het informatiepaneel en het gemaakte doorkijkje op het technisch landschap maakt het
mogelijk voor recreanten en geïnteresseerden om een directe verbinding te leggen tussen de
opgewekte energie en de informatie op het paneel. Op deze manier wordt meer betrokkenheid
en inzicht in het zonnepark en de werking ervan verkregen.
Beide aspecten, de landschappelijke en de recreatieve ingrepen, zorgen voor
kwaliteitsverbeteringen aan het landschap en dragen bij aan de beleefbaarheid van het
landschap, zoals die ook in het regionaal LOP zijn opgenomen.
De in het landschappelijk inpassingsplan van Ton Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw
aangedragen concrete maatregelen worden in wat volgt kort toegelicht. Deze maatregelen zijn
eveneens in de technisch lay-out van het zonnepark weergegeven (let op: het betreffen hier
maatregelen die integraal op het gehele projectgebied, projectlocatie 1 en 2, van toepassing zijn):
-

Landschappelijke versterking: de groenstructuur en natuur tot ontwikkeling brengen
middels landschappelijke buitenrandzones in combinatie met een aansluiting op
bestaande waterlopen. Dit vormt de ecologische kapstok waaraan het zonnepark wordt
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opgehangen en biedt aandacht aan het leeglopen van het landschap qua groene stoffering.
De dimensies van de landschappelijke stroken vormen 25 meter (noord), 25 meter (west)
en 15 meter (zuid). Deze randen worden ingezet als plantage voor bloemen en vruchten,
in verbinding met energie, en zal bestaan uit een fruit- of notenbomenlaan (buitenrand)
met aansluitend wandelpad en een bloemrijke kruidenzone. Deze zone biedt een
voedingsrijk habitat voor (wilde) bijen en insecten. Langs het hekwerk wordt een dichte,
vruchtdragende struweelsingel aangelegd, zodat het zonnepark aan het zicht ontnomen
is (binnenrand).
-

Recreatieve versterking: de groenstructuur en natuur, aangevuld met landschappelijke
inpassingsingrepen, bieden recreatieruimte voor een “ommetje rondom het zonnepark”.
Dit sluit aan op de vroegere toegankelijkheid van het gebied (boerenpaden). Het
“zonnepark-ommetje” kan ingebonden worden in een gemeentelijk recreatief project
beoogd op de creatie van een wijdmaziger netwerk van aanwezige en te complementeren
boerenpaden. Dit grotere “ommetje” kan middels een brug tot over de Smalle Beek naar
de Herelstraat reiken.

Afbeelding 21: Landschappelijk inpassingsplan Ton Thus

-

Landschappelijke en recreatieve versterking zorgt voor een cultuurhistorisch en
ecologisch-recreatief inpassingsplan met meerwaarde voor plant, dier en mens. De
indeling van de drie afzonderlijke randen is daarin als volgt:
o Buitenrand: wordt bezet door drie verschillende sortimenten, bedoelende bomen
van de eerste orde. Noordelijk zal o.a. de tamme kastanje en appel, zuidelijk
walnoot en pruim, en de beekzijde zal van kers voorzien worden. De buitenranden
zullen 8-10m bedragen.
o Midden zone: het recreatief wandelpad, een onverhard zandpad (zandige
cunetten) in combinatie met een groene weide bestaande uit kruiden, bloemen en
enkele struikvormers. Hier kan gewandeld, gespeeld en gelegen worden.
o Binnenrand: parallel aan het hekwerk, bestaat uit een mengsel van hazelnoot,
aalbes, Gelderse roos, krent en overige te bepalen vruchtdragende en bloeiende
struiken.
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o

-

Bij de soortenkeuze wordt gelet op bloeitijd en dracht, vanaf het vroege voorjaar
tot in de herfst is er in landschappelijk en ecologisch opzicht altijd wat te beleven
en/of te plukken.

Zicht en afscherming: Tussen het zonnepark en de Smalle Beek ten westen van de
projectlocatie blijft een 100 meter zone vrij van ingrepen. De beek met begeleideinde
beplanting, in combinatie met de binnen en buitenrand van het zonnepark aan de
westzijde dekt het zicht op het zonnepark af.
De struweelhaag, rondom het gehele hekwerk van het zonnepark is vrijwel geheel
gesloten. De struweelhaag, bestaande uit o.a. meidoorn, sleedoorn en kardinaalsmuts,
wordt op een enkele plek onderbroken om zicht op het zonnepark te bieden. Zicht vanuit
de wijdere omgeving op het zonnepark zal altijd geblokkeerd zijn. In deze singels van
struweelhaag zullen daarnaast ook bessen en fruitsoorten bijgemengd worden.

-

Rondom het hele park wordt een ree vriendelijk hekwerk aangebracht (max. 2 meter
hoogte). Tussen het hekwerk en panelenopstelling in het park wordt daarnaast een 5
meter kruidenrijke zone ingericht wat zorgt voor een opleving van de biodiversiteit.
Daarnaast biedt de soortenkeuze van de inpassing mogelijkheid tot een vlieg en
foerageergebied voor vleermuizen. Zelfs een kleine ijsvogelvlinder, sleedoornpage of
weerschijnvlinder kan zich in de groenvoorzieningen van het zonnepark vestigen.

-

Voor de grond onder de panelen zal, in samenspraak met een leverancier van zaden, een
weidemengsel samengesteld worden dat past bij de specifieke karakteristieken van de
locatie in combinatie met de zonnepanelen. Hierbij kan gedacht worden aan een mengsel
van traag groeiende grassen aangevuld met kruidenvegetatie. Voorbeelden voor
dergelijke traag groeiende grassen zijn o.a. veldbeemd, roodzwenk en Engels raaigras.

-

Het zonnepark wordt vanaf de Donkenweg ontsloten. Hiervoor zal het onverharde
zandpad behouden blijven. Tijdens de bouw zullen tijdelijke rijplaten worden geplaatst.
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Afbeelding 22: Voorbeeld hekwerk, trafostation, wilde natuurlijke haag en kruidenbeplanting

Afbeelding 23: Landschapsarchitectuursplan Ton Thus

Op het beoogde perceel wordt ingezet op meervoudig ruimtegebruik met vooral ecologische
meerwaarde. Door de inzaaiing van een weidemengsel met traag groeiende grassen en
kruidenvegetatie in combinatie met extensief beheer met behulp van bijvoorbeeld schapen
ontstaat een gebied met kruidig grasland dat door de afwezigheid van het gebruik van kunstmest
in soortendiversiteit kan toenemen. Een bijkomstig voordeel is dat het grasland na de
gebruiksperiode voor biologische landbouw/veehouderij in aanmerking komt. Kronos Solar
onderzoekt momenteel in samenwerking met de grondeigenaar de mogelijkheden tot het houden
van kalkoenen, in plaats van schapen, op de beoogde projectlocatie.
41

KRONOS SOLAR
De randen van het zonnepark dragen actief bij aan de verbetering van de ecologische waarden in
het gebied en bieden een geschikte leef- en fourageeromgeving voor akkervogels zoals de patrijs
en de rietgors, maar ook voor insecten, woelmuizen en kleine marterachtigen. Tot slot is de
uitdrukkelijke recreatieve functie van de randen van het zonnepark een uitnodiging naar
inwoners van de gemeente Roosendaal om een kijkje te komen nemen en betrokken te worden
(en blijven) bij het zonnepark enerzijds en met het landelijk gebied met boerenpaden rondom de
projectlocatie anderzijds.

Afbeelding 24: Ree-vriendelijk hekwerk

Hekwerken zijn vanwege de veiligheid noodzakelijk. Er wordt gekozen om een afrastering van
ruwe houten palen en gaas toe te passen. Het gaas in deze hekconstructie (max. 2,0m) is
grofmazig en voorkomt afschrikking van o.a. reeën. Het gebruikte gaas is open en transparant
(afbeelding 23). Het hekwerk wordt niet pal op de locatiegrens geplaats maar op enkele meters
ervandaan. Het gebruik van houten palen vindt aansluiting bij de plantagelanen (buitenrand) en
de struwelen (binnenrand) van het zonnepark. De noodzakelijke installaties (netwerkstation,
omvormers e.d.) worden uitgevoerd in gedekte kleuren met als hoofdtoon Dennengroen
(RAL6009). De ondersteunende bouwwerken staan gepositioneerd in een strak grid in de
middelste rijopstelling van het park, tussen de panelen in en zo ver mogelijk van bestaande
bewoning af. Hierdoor gaan ze op in de structuur van de rest van het zonnepark.

Inpassingsingrepen procentueel
De totale omvang van het zonnepark bedraagt 77.585 m2. De ruimtelijke inpassing vereist de
aanleg van 5% groene inpassing. Dit percentage komt overeen met ca. 3.879,25 m2. Er is echter
gekozen voor een duurzame groene inpassing met een totaal oppervlak van ca. 43.199 m2
(55,68%). Voor beide delen gezamenlijk betreft de omvang 161.517m2, hiervan is 65.735 m2
landschappelijke inpassing (40,70%). Deze landschappelijke inpassing bestaat uit een 15 meter
brede plantage- en groenstrook aan de zuidkant van de projectlocatie en een 25 meter brede
plantage- en groenstrook aan de westkant van de projectlocatie, die overgaat in een vrije zone
van 100 meter naar de Smalle Beek.
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Ecologische monitor
Kronos onderneemt naast het invullen van een omvangrijk landschappelijk inpassingsplan
stappen om, samen met 8 andere initiatiefnemers, de ecologische ontwikkelingen binnen de
verschillende zonneparken te monitoren. Op deze manier zijn er niet alleen meetgegevens
bekend van 1 locatie, maar van meerdere locaties met verschillende indelingen,
bodemsamenstellingen, bodemkwaliteiten, etc. Door meerdere locaties te monitoren zijn de
uitkomsten over langere tijd een stuk waardevoller en kunnen de gegevens met elkaar worden
vergeleken. Bij het monitoren van de ecologische ontwikkelingen zal gebruik worden gemaakt
van het recent opgerichte nationale consortium Zon en Landschap en Landbouw. Gevolg hiervan
is dat niet alleen de veranderingen in biodiversiteit na aanleg van een zonnepark geëvalueerd
kunnen worden, maar dat de gegevens ook gebruikt kunnen worden om de kennisleemten over
de optimale inrichting en het beheer van zonneparken te helpen oplossen. Doel is om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij bestaande protocollen uit het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring).
Concreet wordt allereerst de aanwezige flora (vegetatie) onderzocht, bijgehouden beoordeeld.
Hier zullen als eerste veranderingen waarneembaar zijn. Verder zullen ook vogels, dagvlinders
en bijen worden gemonitord.

3.5

Aardkundige waarden

In de toelichting op het vigerende bestemmingsplan is te vinden dat er rondom Wouw veel
aardkundige waarden te vinden zijn. In de toelichting wordt ook verwezen naar de
landschapsontwikkelingsvisie ‘de Zoom van West-Brabant’ die elders (2.4.2) in deze
onderbouwing uitgebreid wordt besproken. Uit de toelichting blijkt daarnaast dat rondom Wouw
sprake is van open hoevenlandschap. In de richting Noord-Zuid loopt de Smalle Beek door de
gemeente en langs de dorpskern van Wouw. De dorpskern van Wouw ligt op een dekzandrug die
in de richting noord-zuid loopt, parallel aan het beekdal van de Smalle Beek. De voorliggende
planlocatie ligt net als de dorpskern van Wouw parallel aan het beekdal van de Smalle Beek.
Qua ondergrond bestaat het gebied rondom Wouw vooral uit podzolgronden. Onder de
dorpskern van Wouw en direct ten zuiden hiervan zijn dikke eerdgronden te vinden. Langs het
verloop van de Smalle Beek, en vooral in het beekdal van de Smalle Beek komen kalkloze
zandgronden voor.

Afbeelding 25: Geomorfologische kaart van het gebied rondom Wouw
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Het zonnepark schikt zich qua ontwerp geheel naar de huidige situatie. Het reeds aanwezige reliëf
(bolvormige reliëf van het akkercomplex De Donken) van het gebied blijft behouden, er zal niet
worden geegaliseerd of grond weggeschraapt worden. Ook de geomorfologische waarde blijven
onaangetast. Het is voor het zonnepark niet noodzakelijk dat een betonfundament wordt
gebruikt. De historische verkaveling rondom het beekdal van de Smalle Beek blijft eveneens
behouden. In het beleid van de gemeente Roosendaal is zorggedragen dat aan beide zijde van de
Smalle Beek (in het beekdal) geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Mede hierdoor blijft een
buffer van 100 meter ten op zichten van de Smalle Beek gehandhaafd.

Afbeelding 26: Roze tinten geven gronden weer met een podzolprofiel, de bruine tinten geven dikke eerdgronden
weer.

Naast de gemeente heeft ook de provincie Noord-Brabant het voornemen om aardkundig
waardevolle gebieden zo goed mogelijk te beschermen. Om dit behoud beter mogelijk te kunnen
maken heeft de provincie een ‘Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant’ gemaakt.
De provincie heeft 42 gebieden van provinciale of nationale betekenis opgenomen in de
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en geeft deze gebieden extra ruimtelijke bescherming in de
Verordening Ruimte. Een van die gebieden ligt in het westen van de provincie, rondom Wouw. De
onderhavige planlocatie valt binnen dit gebied.

Afbeelding 27: Aardkundig waardevolle gebiedenkaart
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In een toelichting op de ‘Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant’ gaat de
provincie dieper in op het gebied De Smalle Beek (Wouw). De beekdalen van de Smalle Beek en
Het Loopje zijn, naar West-Brabantse begrippen, opvallend diep ingesneden in het omliggende
dekzandlandschap. Het hoogteverschil bedraagt zo’n 2 tot 3 meter. Ten noorden van Wouw ligt
tussen de Smalle Beek en Het Loopje ‘De Donken’, een akkercomplex op geulranddekzand met
duidelijk bolvormig reliëf, waarvan het hoogste punt 4 meter boven de laagste delen van de
omgevende beekdalen uitsteekt. Het gebied van ‘De Donken’ en het beekdal van Het Loopje ten
noorden van Wouw heeft een redelijk hoge historische-geografische waarde.
De provincie gaat in de toelichting ook verder in op de kwetsbaarheid en de kansen van het
gebied. Hieruit komt naar voren dat een deel van ‘De Donken’ reeds geëgaliseerd is. Er bestaat
dan ook een bedreiging van verdere egalisatie ten voordele van de landbouw. Als kansen geeft de
provincie de ontsluiting van het gebied op aardkundig vlak aan, dit kan met o.a. informatieborden
en wandelpaden. Voor wat betreft deze kansen sluit de inpassing van de onderhavige
ontwikkeling exact aan bij de toelichting van de provincie. Verder wordt met bij de voorliggende
ontwikkeling geen grond geëgaliseerd waardoor de glooiing in het landschap behouden blijft.
In aanvulling op bovenstaand is door Laagland Archeologie een bureau-, veld- en booronderzoek
naar de aanwezige aardkundige waarden gedaan. Deze is bij voorliggende ruimtelijke
onderbouwing bijgevoegd. De rapportage concludeert dat met de komst van het zonnepark de
aantasting op “aardkundige waarden” nihil is. Omdat geen landschapsvormen weggehaald
worden en tevens geen grond wordt weggeschrapen zal het lokaal reliëf niet worden aangetast.
Daarmee wordt ook het unieke vlechtende rivierensysteem niet bedreigd. Specifiek voor de
bodem- en geologische kwaliteiten kan juist gesteld worden dat deze voor een periode van 25
jaar gefixeerd worden. Er kan immers gedurende de operationele fase van het zonnepark geen
andere bodemactiviteit plaatsvinden.
In mei 2020 heeft bureau RAAP een aanvullend rapport opgesteld omtrent de aardkundige
waarde in het gebied. Dit rapport geeft aan dat de fysieke impact van de inrichting op de bodem
en de aardkundige eenheden minimaal is. De impact van de inrichting op de bovengrondse
zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn echter groter. Het vrije zicht op het beekdal zal worden
belemmerd. Hierbij wordt door RAAP opgemerkt dat het van belang is te realiseren dat dit een
tijdelijke situatie is die na 25 jaar weer wordt opgeheven. Kortom van ‘onomkeerbare gevolgen’
voor het aardkundig waardevolle landschap is geen sprake. RAAP merkt hierbij wel op dat het
plan niet actief bijdraagt aan het herstel of de versterking van de aardkundige waarde. Dit wordt
enkel gedaan door het centrale pad die de oorspronkelijke met hagen geflankeerde weg te
herstellen.
RAAP heeft in zijn rapport een drietal voorstellen gedaan om alsnog een actieve bijdrage te
leveren aan het herstel van de aardkundige waarde.
1. De landschappelijke inpassing niet uitvoeren in een overal even brede groenstrook
rondom het zonnepark, maar deze oppervlakte hoofdzakelijk benutten voor de aanleg van
een natuurzone ter versterking van het beekdal. Hierbij wordt geadviseerd om gebruik te
maken van het aanwezige micro reliëf, zodat zich een natuurlijke situatie voordoet met
afwisselingen tussen nat en droog.

45

KRONOS SOLAR
2. De geplande weg behouden en in het westen voort te zetten met een afbuiging richting
het zuiden. Op deze wijze accentueert de haag de overgang van hoog naar laag en sluit dit
bovendien aan bij de historische inrichting.
3. Het natuurlijk reliëf vanaf de beek richting de hoge dekzandrug verder accentueren. Dat
kan door bijvoorbeeld de zonnepanelen in de lagere delen dicht bij de grond te plaatsen
en ze geleidelijk steeds hoger te plaatsen naarmate het maaiveld stijgt. Op deze manier
wordt het reliëf optisch versterkt.
Gezamenlijk met RAAP is gekeken hoe deze aanbevelingen omgezet kunnen worden in de
landschappelijke inpassing van de beide zonneparken. Het voorliggende plan is het resultaat
hiervan. Het plan houdt rekening met de twee aparte delen en wordt ook zo ingedeeld. De oude
grens tussen het beekdal en de donk wordt versterkt. Aan de rand met het Loopje wordt ruimte
geboden voor natte natuur ontwikkeling.
Tot slot dient vermeld te worden dat met de komst van het zonnepark en de daaraan verbonden
landschappelijke ingrepen juist in ecologisch opzicht een meerwaarde kan worden behaald.
Gedurende de looptijd van het zonnepark van 25 jaar worden geen kunstmest of
bestrijdingsmiddelen gebruikt en kan de grond regenereren. Voor de grondeigenaar zou het dan
ook, na ontmanteling van het zonnepark, logisch zijn op biologische wijze het agrarisch bedrijf
voort te zetten.

3.6

Conclusie

De invulling van het zonnepark sluit aan op de locatiekenmerken van het gemixte
mozaïeklandschap. De opstelling wordt zo gepositioneerd dat deze zich voegt naar het
(cultuurhistorisch) patroon van het landschap. Door de aanleg van nieuwe recreatie en
ecologische zones rondom het zonnepark, bestaand uit oorspronkelijk genetisch materiaal,
ontstaat er een nieuwe groene omgeving waar dieren, planten en mensen een plek vinden. Op
deze manier krijgt het zonnepark ook een parkachtig karakter. Door de landschappelijke
inpassing wordt een ecologische én recreatieve meerwaarde voor het gebied gecreëerd met
ruimte voor innovatie en transitie naar energielandschappen.
Momenteel wordt samen met de initiatiefnemers van de andere zonneparken nagedacht over een
gezamenlijke ecologische monitor die de ontwikkeling van de bodem onder de zonnepanelen
gedurende de gebruiksperiode van het zonnepark onderzoekt.
Tot slot worden de aardkundige waarden in en rondom het plangebied met de komst van het
zonnepark nauwelijks aangetast, en zal het uniek vlechtende riviersysteem geen negatieve
gevolgen van het zonnepark ondervinden.
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HOOFDSTUK 4 – SECTORALE ASPECTEN
4.1

Inleiding

Om te beoordelen of de aanleg van het zonnepark in overeenstemming is met alle wet- en
regelgeving wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de verschillende onderwerpen die daarbij van
belang zijn.

4.2

Milieueffectrapportage

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.
Dit betekent dat het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen
aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben (ook wel genoemd de 'vergewisplicht'). Concreet
betekent dit dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de
D-lijst moet worden nagegaan of voor die activiteiten en projecten beoordeeld moet worden of er
een MER gemaakt moet worden. Voor projecten of activiteiten die beneden de drempelwaarden
vallen moet een toets worden uitgevoerd om te zien 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.

Toetsing van de ontwikkeling
De ontwikkeling betreft de realisatie van een zonnepark op agrarische gronden. De realisatie van
zonneparken wordt niet in het Besluit milieueffectrapportage genoemd. Hoewel realisatie van
een zonnepark niet direct als activiteit wordt omschreven, kan een zonnepark, gezien de omvang,
aangemerkt worden als een “industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit”.
Daarmee valt het zonnepark onder categorie D.22.1 uit de bijlage bij het besluit
milieueffectrapportage “de oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie
bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water”. De drempelwaarde voor een
formele mer-beoordeling uit kolom 2 van de bijlage is bepaald op een op te wekken vermogen
van 200 megawatt (thermisch) of meer. Vast staat dat dit met ca 16 hectare aan zonnepanelen
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(noordelijk en zuidelijk deel) niet wordt gehaald. Op grond hiervan kan worden volstaan met een
vormvrije mer-beoordeling welke bij deze aanvraag is bijgesloten. De uitkomst van de vormvrije
mer-beoordling is dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn.

4.3

Bodem- en grondwaterkwaliteit

Bij de toetsing of een project uitvoerbaar is moet worden nagegaan of mogelijk sprake is van
bodemverontreiniging. Bij functiewijzigingen en nieuwe ontwikkelingen dient daarom te worden
bekeken of de bodemkwaliteit past binnen het toekomstige gebruik van de bodem en of deze
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Toetsing van de ontwikkeling
Gezien de beperkte bodemroering (alleen de basisconstructies voor de zonnepalen en de
stations) en het tot op heden agrarische gebruik is de kans zeer gering dat er
bodemverontreinigingen aanwezig zijn en dat de bodem door de aanleg van het zonnepark
verstoord zouden kunnen worden ook heeft een zonnepark geen bode belastende functie.
Daarnaast wordt opgemerkt dat een zonnepark geen gevoelige functie is omdat er geen verblijf
van personen plaatsvindt. Nader bodemonderzoek is dan ook niet noodzakelijk en het aspect
bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

4.4

Geluid

In de Wet geluidhinder, en de daarbij behorende Besluiten en Regelingen, is bepaald dat bij de
beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het
bestemmingsplan op binnen de onderzoekzones van industrieterreinen, wegen en spoorwegen
te realiseren geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, de waarden uit de Wet geluidhinder in acht
dienen te worden genomen.
Toetsing van de ontwikkeling
Het akoestische effect van een bodem wordt bepaald door de bodemfactor (Bf). De waarde
bedraagt 0,0 of 1,0. Indien een bodemgebied zacht is (grasland, weiland, landbouwgrond) dan is
de Bf 1,0. Als er sprake is van een harde reflecterende bodem (water, wegen) is Bf 0,0.
In het geval van zonnepanelen is sprake van een gedeeltelijk reflecterende bodem. Omdat de
zonnepanelen in dit geval in een hoek van 13ᵒ staan en er tussen de panelen ‘open ruimtes’ zijn
(inclusief looppaden), is sprake van een grotendeels reflecterend (80%) bodemgebied. De
opstelling van de zonnepanelen zorgt ervoor dat gesproken kan worden van een diffuus
bodemgebied. Bij een 80% reflecterend bodemgebied hoort een bodemfactor van Bf 0,2.
Over het algemeen geldt dat de bodemeffecten bij de geluidsbron en bij het punt van ontvangst
groter zijn dan de bodemeffecten in het middengebied. Een harde bodem bij de geluidsbron of bij
de ontvanger geeft doorgaans een tot 3 dB hogere geluidsemissie (bron) en geluidsemissie
(ontvanger).
In het onderhavige plan liggen rondom het plangebied geen snelwegen, treinsporen of
industrieterreinen. Hierdoor speelt de reflectie van geluid, en daarmee de impact van het
zonnepark op de bodemfactor een zeer beperkte rol.
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In het kader van de co-creatie is een geluidsonderzoek gedaan waar gekeken is naar de
omvormers. Uiteindelijk is hieruit naar voren gekomen dat het gebruik van centrale omvormers
het minste geluid veroorzaakt. Zowel de optie met centrale omvormers als ook met de zgn. “string
inverters” blijven qua geluidsproductie ver onder de 40 dB(A) die in Nederland als stil wordt
beschouwd.

VNG-publicatie “bedrijven en milieuzonering”
Indien sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan, dient een beoordeling plaats te
vinden op basis van een goede ruimtelijke ordening. In het geluidsonderzoek is hiervoor de
systematiek van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” gehanteerd. Daarin wordt
onderzocht of de geluiduitstraling door de komst van het zonnepanelenpark ter plaatse van de
geluidgevoelige objecten op een aanvaardbaar niveau ligt.
De VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (versie 2009) geeft per bedrijfscategorie een
“veilige” afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Wanneer
geluidgevoelige bestemmingen binnen deze richtafstand - gemeten vanaf de terreingrens van de
inrichting - zijn gelegen, is de vestiging van de geprojecteerde inrichting alleen met een goede
motivering mogelijk.
De VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ gaat uit van een tweetal omgevingstyperingen.
Het omgevingstype ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ en het omgevingstype gemengd
gebied. Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied dient aangemerkt te worden
als een locatie waar uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een
wegenstructuur ten dienste van het plangebied en geen verstorende invloed heeft vanwege
wegverkeer van nabijgelegen wegen. Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van
de functie wonen en andere gebruiksfuncties zoals voorzieningen, winkels, horeca, kantoren en
bedrijven. Daarnaast worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen
aangemerkt als een gemengd gebied.
In onderstaande tabel zijn de richtwaarden voor geluid voor beide omgevingstypen weergegeven.
Deze richtwaarden zijn gebaseerd op het toetsingskader geluid zoals omschreven in voornoemde
publicatie.
Algemeen
Rustige woonwijk
Gemengd gebied

Richtwaarde in dB(A) (etmaal)
Lar, LT
LAmax
45
65
50
70

De activiteiten van een zonnepark vanaf 20ha is te vergelijken met
elektriciteitsdistributiebedrijven met een transformatorvermogen tussen de 10 en 100 MVA. Het
park wordt dan ingedeeld in milieucategorie 3.1. Voor deze categorie geldt een richtafstand van
50 m tot woningen van derden en geluidgevoelige bestemmingen in geval van omgevingstype
“rustige woonwijk”. In geval van omgevingstype “gemengd gebied” kan de afstand van 50 meter
met één afstandsstap worden verlaagd tot 30 meter.
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Gelet op het feit dat de planlocaties direct langs hoofdontsluitingswegen zijn gelegen, kan de
omgeving getypeerd worden als een gemengd gebied. De woningen in de directe omgeving van
het plangebied liggen buiten de geldende richtafstand van 30 meter.
Voor de onderzochte situatie geldt, zoals reeds gesteld, het omgevingstype “gemengd gebied” als
gevolg van de menging van bedrijven en woonfuncties. In dit licht zou verdere toetsing aan de
grenswaarde achterwege gelaten kunnen worden, omdat woningen immers buiten de
richtafstand van 30 meter liggen. Volledigheidshalve is de geluidsbelasting toch in beeld gebracht
en beoordeeld volgens onderstaande systematiek.
Ten behoeve van de toetsing is het nodig om door middel van een op de feitelijke situatie
afgestemd rekenmodel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAt,LT), de maximale
geluidsniveaus (LAmax) en de geluidsbelasting (LAeq) ten gevolge van het verkeer van en naar
het zonnepanelenpark te bepalen en wel ter hoogte van de gevels van de omliggende
geluidgevoelige bestemmingen. De richtwaarden (etmaalwaarden) voor geluidgevoelige
bestemmingen in een gemengd gebied bedragen:
50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT;
70 dB(A) maximale geluidniveaus LA,max;
50 dB(A) verkeer van en naar de inrichting.
Mocht sprake zijn van een overschrijding van de bovenstaande richtwaarden zoals hiervoor
genoemd, dan zijn er beperkte mogelijkheden om deze richtwaarden te verhogen. Wanneer
voldaan wordt aan de hogere richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien motiveren
waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht, waarbij rekening gehouden dient te
worden met de cumulatie met andere omgevingsgeluiden.
Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor het zonnepark is geen melding of omgevingsvergunning milieu nodig. Wel is het
‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ van toepassing. Er moet voldaan worden aan de algemene
milieuregels uit het Activiteitenbesluit. In dit rapport zijn alleen de meest relevante (akoestische)
onderdelen uit het Activiteitenbesluit weergegeven.
In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidsnormen die voor een inrichting gelden. Er
zijn grenswaarden voor gemiddelde geluiden (LAr,LT) en voor piekgeluiden (LAmax). De hoogte
van de betreffende grenswaarde is afhankelijk van het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten
plaatsvinden. Het activiteitenbesluit maakt een onderverdeling van een etmaal in de delen dag,
avond en nacht. In de onderstaande tabel zijn de geluidnormen weergegeven.
Algemeen
Op de gevel van een
geluidgevoelig gebouw

Lar,LT
50

Dag
LAmax
70

Lar,LT
45

Avond
LAmax
65

Voor geluid met een tonaal karakter geldt een straftoeslag van 5 dB(A).

50

Lar,LT
40

Nacht
LAmax
60
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Situatie
Het zonnepark bestaat uit 22.026 panelen (zuidelijk deel). Deze produceren in beginsel geen
geluid. Voor de omzetting van de door de zonne-energie opgewekte gelijkstroom naar
wisselstroom zijn transformatoren en omvormers nodig. Deze installaties zijn op 2 locaties
opgesteld (noordelijk deel – 4 in totaal voor gehele ontwikkeling).
Uit informatie van de producent blijken de akoestische gegevens (inclusief de spectrale
informatie) van alle potentiële geluidbronnen op het zonnepark. Deze informatie is vervolgens
gebruikt door Sound Analysis Ltd en verwerkt in het bijgevoegde geluidsonderzoek. Voor de
berekeningen is gerekend met een geluidsbronvermogen van 87,99 dB(A) bij een maximaal
gegenereerd elektrisch vermogen. Vanuit de producent van de installaties is een maximaal
geluidsniveau van <79 dB opgegeven. Deze waarde is bevestigd in een meting uitgevoerd door
On-Site en is terug te vinden onder meting TTM10 in de bijgevoegde Sound Study. Op basis van
de metingen die door On-Site zijn uitgevoerd is sprake van een gemiddelde geluidsdruk van 69,79
dB op 1 meter afstand. Dit resulteert in een geluidsvermogen van 87,99 dB(A).
De omvormers en transformators werken wanneer energie wordt geproduceerd en dus alleen als
de zon schijnt. Wanneer geen energie wordt geproduceerd, produceren de omvormers en
transformators geen geluid. De dag met het meeste daglicht is 21 juni. De zon komt dan omstreeks
05:15 op en gaat omstreeks 22:00 uur onder. Dit betekent dat (op deze langste dag) de installaties
dus (maximaal) in bedrijf zijn gedurende:
-

12 uur in de dagperiode (07:00 – 19:00);
3 uur in de avondperiod (19:00 – 23:00);
1 uur en 45 minuten in de nachtperiode (23:00 – 07:00).

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat bij de eerste zonnestralen niet gelijk alle installaties
maximaal belast worden en dus niet direct sprake is van geluidsproductie. De zonnepanelen
worden in zuidelijke richting geplaatst en de zon draait in de loop van de dag. In de avond- en
nachtperiode zal de zon daardoor niet (optimaal) op de zonnepanelen vallen en derhalve zal de
bedrijfsduur in deze periode korter zijn. Aangezien uitgegaan is van de langste dag van het jaar,
zullen op overige dagen in het jaar de transformatoren en omvormers dus minder lang draaien
en minder lang geluid produceren. Op basis van de gegevens van de leverancier, wordt voor de
transformatoren en omvormers, uitgegaan van een bronvermogen van 87,99 dB(A).
De maximale geluidsniveaus zijn in akoestisch opzicht niet relevant voor dit soort installaties die
vooral continu geluid produceren.
Geluidsbron
HEC V1500

LWR in dB(A)
Dag
12 uur

87,99

Bedrijfssituatie
Avond
Nacht
3 uur
1,75 uur

Opgemerkt dient te worden dat de zonnepanelen met een hoogte van 2 meter – MV enigszins een
afschermende werking hebben op de inverter-stations.
In de akoestiek wordt de omgekeerde-kwadrantenwet toegepast bij de meeting van de
geluidsintensiteit op een afstand van de bron. Dit betekent concreet dat het geluid in een open
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veld met 6 dB daalt voor elke keer dat de afstand wordt verdubbeld. De tabel hieronder laat de
uitwerking hiervan zien.
Bron
70 dB(A)

Afstand

Ontvanger

1m
2m
4m
8m
16m
32m
64m
128m
256m

70 dB(A)
64 dB(A)
58 dB(A)
52 dB(A)
46 dB(A)
40 dB(A)
34 dB(A)
28 dB(A)
22 dB(A)

De afstand van de installaties tot aan de buitenranden van het zonnepark bedragen minimaal
270m in het onderhavige plan. Daarnaast dient ook hier nogmaals te worden opgemerkt dat de
70 dB(A) gemeten op 1m het maximale geluidsvermogen is in het open veld en niet in een
opstelling waar ook panelen een afschermende werking hebben. Bij de opstelling van de panelen
is gekozen voor centrale omvormers. Binnen het co-creatie proces is een analyse uitgevoerd waar
de geluidsbelasting tussen een opstelling met centrale omvormers en een opstelling met
stringinverters is vergeleken. Uit deze analyse kwam een gecumuleerde belasting van 25dB(A)
op de dichtstbijzijnde bewoonbare locatie voor een opstelling met centrale omvormers. De
desbetreffende geluidsnotitie is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag.

4.5

Luchtkwaliteit

Het wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen is geregeld in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet
milieubeheer en onderliggende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.
Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen indien:
•
•
•
•

geen sprake is van feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarden;
een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Toetsing van de ontwikkeling
De beoogde ontwikkeling leidt vanwege de zeer geringe uitstoot niet tot een verslechtering van
de luchtkwaliteit. Voor de aanlegfase is een beperkte toename in verkeersbewegingen te
verwachten en in de gebruiksfase zal zeer incidenteel verkeer noodzakelijk zijn in verband met
beheer en onderhoud. De luchtkwaliteit is daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid
van het project.
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4.6

Geur

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de Wet
geurhinder en Veehouderij. Als gevolg van deze wet worden normen gesteld voor de bouw van
nieuwe geurgevoelige objecten (zoals woningen). Er dient voor deze objecten sprake te zijn van
een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast mag geen inbreuk ontstaan op de milieuruimte van
omliggende veehouderijen.
Toetsing van de ontwikkeling
Een zonnepark is geen geurgevoelig object. Daarmee kan verdere toetsing aan de Wet geurhinder
en Veehouderij achterwege blijven en vormt het aspect geur geen belemmering voor de
uitvoerbaarheid van het project.

4.7

Bedrijven en milieuzoneringen

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 middels milieuzonering.
Onder milieuzonering wordt verstaan: 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. Deze onderlinge
afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.
Milieuzonering heeft twee doelen:
1. het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies;
2. het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven zodat zij hun activiteiten duurzaam
onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt doorgaans de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor de ruimtelijk relevante
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen. In de beleidsvisie Zonne-energie van
de gemeente Roosendaal is een minimale afstand van 30 meter tot bestaande woningen van
derden opgenomen.
Toetsing van de ontwikkeling
De voorgenomen inrichting van de betrokken gronden als zonnepark levert geen hinder of gevaar
op voor omliggende gevoelige functies. Wel worden transformators en omvormers geplaatst.
Deze worden echter niet aan de randen van het plangebied gesitueerd. In de VNG-uitgave
‘Bedrijven en milieuzonering’ valt dit onder de activiteit ‘elektriciteitsdistributiebedrijven met
transformatorvermogen tussen de 10 en 100 MVA’. De grootste richtafstand is die van geluid en
bedraagt 50 meter. Voor de 2 omvormers in het zuidelijk deel (4 in totaal) is de vergelijking
gemaakt met de activiteit ‘elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tot 10
MVA’. Voor deze activiteit staat in de richtafstanden tabel voor het aspect geluid 30 meter. In het
voorliggende plan liggen de dichtstbijzijnde woningen op een grotere afstand. Hiermee wordt
voldaan aan de richtafstanden. Concreet is de afstand tussen de dichtstbijzijnde transformator en
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de eerste directe omwonende minimaal 270 meter. Als laatste dient te worden opgemerkt dat het
zonnepark zelf geen milieugevoelig object is, waardoor omliggende bedrijven niet worden
beperkt in hun functioneren.

4.8

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving
van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen
en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van
gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen
tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Risicobronnen zijn onderverdeeld
in risicovolle inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via
wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en
elektriciteit). Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die
risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden
genomen.
Toetsing van de ontwikkeling
De beoogde ontwikkeling omvat geen kwetsbare objecten. Om de veiligheid te waarborgen wordt
rondom het zonnepark een hekwerk geplaatst, waardoor het niet openbaar toegankelijk is en
enkel middels een afgesloten poort kan worden betreden ten behoeve van regulier beheer en
onderhoud. Daarnaast wordt het park doelmatig geaard. Daarnaast blijkt uit de Risicokaart
Nederland dat er zich in de directe omgeving van de projectlocatie geen risicovolle objecten
bevinden waarvan de contouren over het plangebied liggen. Externe veiligheid is dan ook geen
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

Afbeelding 28: De planlocatie binnen de Risicokaart Nederland

4.9

Waterparagraaf

Bij nieuwe projecten moet worden onderbouwd op welke wijze rekening is gehouden met de
gevolgen van het project voor de waterhuishoudkundige situatie. Het betreft de schriftelijke
weerslag van de zogenaamde watertoets.
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Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn:
•
•
•

Waterbeheerplan 2016-2021 van waterschap Brabantse Delta;
Ruimtelijke visie West-Brabant 2030 van waterschap Brabantse Delta;
Provinciaal Waterplan.

Op hoger schaalniveau zijn met name het Nationaal Waterplan en de Europese Kaderrichtlijn
Water van belang. Belangrijkste uitgangspunt bij deze documenten is deze volgorde te hanteren:
•
•

vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

Toetsing van de ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatieve effecten voor de waterhuishouding in en rond het
plangebied, omdat de waterhuishoudkundige situatie nagenoeg ongewijzigd blijft. Onder de
zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regenwater binnen het
plangebied zelf kan wegzakken in de grond. Daarnaast zijn er geen te beschermen watergangen
in het plangebied. De panelen en de constructie worden uitgevoerd van niet-uitloogbare
materialen. Op basis hiervan is de conclusie dat geen water(schaps)belangen in het geding zijn
en dat de korte procedure vanuit de watertoets van toepassing is.

4.10

Kabels en leidingen

In het gehele plangebied (noordelijk en zuidelijk deel) zijn geen te beschermen kabels en
leidingen aanwezig.

4.11

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden met de provincie als
bevoegd gezag. Deze wet omvat zowel de zogenoemde soortenbescherming als bescherming van
(Europese) natuurgebieden.
Toetsing van de ontwikkeling
Binnen het plangebied komen geen bijzondere natuurlijke en/of landschappelijke waarden voor.
Al geruime tijd is het perceel als bouwland in gebruik (maïs en bieten). Daarnaast zijn er geen
effecten vanuit het zonnepark op de omgeving waardoor eventuele bijzondere natuurlijke en/of
landschappelijke waarden in de wijdere omgeving worden aangetast (bijvoorbeeld uitstoot van
stoffen). Vanuit ecologisch oogpunt kan daarnaast worden gesteld dat een behoorlijke aantal
ingrepen met uiteindelijk ecologische meerwaarde bij het zonnepark gerealiseerd zullen worden.
Dit betreffen onder meer de volgende punten:
1. Uitgangspunt is dat het terrein extensief gemaaid dan wel begraasd wordt door schapen.
2. De randen van het zonnepark worden ingezaaid met een kruidenmengsel voor bijen en
vlinders.
3. Gezocht wordt naar een imker om bijenkasten te plaatsen.
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4. Door extensief beheer ontstaat een gebied met kruidig grasland dat ruimte biedt voor
meervoudig ruimtegebruik door toevoeging van natuurwaarden ten opzichte van het
huidige agrarische gebruik.
Naast bovenstaande punten is door EcoNatura een ecologische QuickScan toegevoegd, welke als
bijlage bij voorliggende onderbouwing is bijgevoegd. Daaruit kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:
-

-

-

De projectlocatie is niet gelegen in of in de directe nabijheid van een gebied dat is
aangewezen als Natura2000 gebied of dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN, voorheen EHS).
Op enige afstand van het zonnepark ligt de Smalle Beek welke onderdeel is van het Noord
Brabants Natuurnetwerk. De aanwezigheid van de Smalle Beek, alsmede andere groene
ecologische kenmerken van het gebied, zijn meegenomen in het definitief planontwerp
welke is opgesteld in samenwerking met de omgeving, de gemeente, en een
landschapsarchitect (zie ook hoofdstuk 5, Co-Creatie). Mede door deze ingrepen kan de
ecologische waarde van het gebied op en rondom de planlocatie (inclusief de Smalle Beek)
worden vergroot.
Gezien de hoge bemestingsgraad als gevolg van het huidig agrarische gebruik van de
gronden zijn geen bijzondere Flora en Fauna soorten op locatie aangetroffen, met
uitzondering van enkele broedvogels. Met betrekking tot deze broedvogels is het
onwaarschijnlijk dat ze hun broedsels kunnen uitbroeden op de landbouwkundig
intensief gebruikte gronden.

De aanlegwerkzaamheden van het zonnepark zullen enkel in het najaar of de winter plaatsvinden
in verband met bovenstaand. Ook de landschappelijke ingrepen zullen zodanig vormgegeven
worden dat wordt ingezet op kwalitatieve verbetering van de ecologische waarden in en rondom
het plangebied. Conclusie: zowel de soortenbescherming als de gebiedsbescherming vanuit de
Wet natuurbescherming vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.12

Stikstofemmissie

Bij nieuwe ruimtelijke projecten kan de uitstoot van stikstof van invloed zijn op (nabij gelegen)
natuurgebieden. Daarom is het van belang de stikstofemissie van nieuwe ruimtelijke projecten in
kaart te brengen. Hiervoor kan een AERIUS berekening uitgevoerd worden.
Toetsing van de ontwikkeling
Het dichtstbijzijnde natuurgebied dat van invloed zou kunnen zijn bij een eventuele toename van
stikstofdepositie is het Natura 2000 gebied de Brabantse Wal (op 4,5km afstand). Tijdens de
operationele fase van het zonnepark zal echter geen extra emissie van stikstof plaatsvinden. De
enige verandering in uitstoot zou kunnen plaatsvinden tijdens de bouwfase van het zonnepark,
met name door de aan- en afvoer van bouwmaterialen naar locatie. Om dit inzichtelijk te kunnen
maken is een AERIUS berekening uitgevoerd (16 december 2020). Hieruit valt af te leiden dat er
geen extra stikstofdepositie zal plaatsvinden.
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4.13

Archeologie en cultuurhistorie

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende Wet op de archeologische
monumentenzorg, dient te worden gekeken naar de archeologische waarden in het plangebied.
In paragraaf 1.3 is al ingegaan op het gemeentelijke archeologische beleidskader.

Afbeelding 29: Archeologische verwachtingskaart

Toetsing van de ontwikkeling
Voor de projectlocatie gelden drie archeologische verwachtingswaarden. Het gebied is deels
aangemerkt als 'hoge verwachting' deels als 'middelhoge verwachting’ en deels als ‘lage
verwachting’. Bij de verwachting ‘hoge verwachting' dient een archeologische
onderzoeksrapport te worden overlegd indien de ingrepen groter zijn dan 50m2 en dieper dan
0,5m. Bij een 'middelhoge verwachting' ligt deze grens op 100m2 en 0,5m diepte. Bij gebieden met
een lage archeologische verwachting is onderzoek nodig indien de ingrepen meer dan 1 hectare
bedragen of indien het project MER-plichtig is.
Bij de bouw van het zonnepark blijft het totale oppervlakte aan bodemverstoring zeer gering. De
grootste bodemverstoring wordt veroorzaakt door de kabelgeulen, deze zijn 0,6 meter breed en
hebben een diepte van 1 meter. Om deze reden is ervoor gekozen om de kabels bovengronds te
houden. De overige bodemverstoring bestaat uit het plaatsen van de transformatorstations, het
hekwerk en de onderconstructie die met palen in de grond staat. Voor de palen van de
onderconstructie is gekozen voor een U-profiel waardoor het oppervlakte aan bodemverstoring
zeer minimaal is (0,0007935m² per paal). Onderstaande tabel geeft de bodemverstoring per
werkzaamheid aan met een diepte van meer dan 0,5m (voor het zuidelijk deel). Hierbij is voor
zowel het aantal benodigde palen als het aantal meter kabels de hoeveelheid zeer ruim naar
boven bijgesteld om er zeker van te zijn dat de voorgeschreven waardes niet worden
overschreden.
Werkzaamheid
Onderconstructie (palen)
Kabelgeulen
CCTV
Hekwerk (palen)
Center station
Totaal

Aantal
9600
bovengronds
7
500
1

Bodemverstoring m2
0,0007935
0
0,0625
0,01
18
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7,62
0
0,4375
5
18
31,0575
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Afbeelding 30: Voorbeeld onderconstructie met betonvoeten

Naast bovenstaande werkzaamheden worden ook een tweetal transformatorhuisjes geplaatst.
Deze hebben een oppervlakte van 64,3m2 per stuk en worden gefundeerd op een basis van
maximaal 0,3m diep, en zijn daardoor vanuit het oogpunt archeologie/impact bodemingrepen
niet relevant. Kabeltracées zullen bovengronds worden aangelegd. Voorts kan in het geval van
een onverwachte hogere archeologische waarde incidenteel gekozen worden voor een betonnen
voetconstructie, zoals in bovenstaand afbeelding te zien is.
Uit de eerste beoordeling van de afdeling stedelijke ontwikkeling (gemeentelijk archeologisch
depot) komt naar voren dat het hier om een geringe bodemverstoring gaat en dat de ontwikkeling
plaats kan vinden zonder voorafgaand archeologisch onderzoek mits geen sprake is van
grondverzet voor de aanleg van funderingen, kabels en leidingen dieper dan 50cm. Daarnaast
wordt de kanttekening geplaatste dat de dubbelbestemming ‘waarde – archeologie’ voor het
terrein gehandhaafd blijft.
Volledigheidshalve is ondanks bovenstaand advies ook een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd. De uitkomsten van dit bureauonderzoek onderschrijven nogmaals de conclusies van
de afdeling stedelijke ontwikkeling. Er is gezien de geringe bodemimpact geen vervolgonderzoek
nodig voor de realisatie van het zonnepark.

4.14

Verkeer en parkeren

Het zonnepark wordt ontsloten via de Donkenweg. Na ingebruikname wordt het zonnepark
incidenteel bezocht in het kader van beheer en onderhoud. Voor zover al sprake is van een
verkeer aantrekkende werking is deze beperkt.
Het uitgangspunt is dat een ontwikkeling voorziet in de eigen parkeerbehoefte. Op het park is
voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor het eerdergenoemde incidentele bezoek. Het
project voorziet in de benodigde parkeerbehoefte.

4.15

Duurzaamheid

Met de aanleg van het zonnepark wordt invulling gegeven aan de ambitie om te komen tot 16 %
duurzaam opgewekte energie in 2023 en een energie neutrale samenleving in 2050. Daarnaast
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wordt meervoudig ruimtegebruik gestimuleerd door het versterken van de ecologische waarde
(extensieve begrazing e.d.). Bij de aanleg van het zonnepark worden geen uitlogende materialen
gebruikt.

4.16

Lichtreflectie

Bij de plaatsing van een zonnepark is lichtreflectie richting de omgeving vaak een punt van
aandacht dat door omwonenden wordt genoemd. Van enige lichtreflectie richting de omgeving is
echter geen sprake. De schittering en reflectie van een PV systeem zijn aanzienlijk lager dan de
schittering en reflectie die wordt gegenereerd door standaard glas en andere veelvoorkomende
reflecterende oppervlakken. Een logisch gegeven, gezien het feit dat zonnepanelen gemaakt zijn
om zo veel mogelijk zonlicht op te nemen en dus zo weinig mogelijk zonlicht te reflecteren in de
atmosfeer.
Een efficiënte productie van zone-energie hangt direct samen met het absorberen van zoveel
mogelijk licht en tegelijkertijd het minimaliseren van reflectie. Daardoor leveren standaard
zonnepanelen veel minder schittering en reflectie dan het glas van een doorsnee raam. De
schittering en reflectie van zonnepanelen is eerder te vergelijken met dat van vlak water. In de
onderstaande grafiek zijn de percentages aan gereflecteerde energie van de zon te zien ten
opzichte van oppervlakken die veel voorkomen in woon/werkgebieden. De legenda aan de
rechterkant laat de verschillende oppervlakken zien, waarbij de bovenste het meest reflecteert.

Grafiek 1: Vergelijking in reflectie voor veel voorkomende oppervlakken.
Source: Sunpower Corporation: “PV Systems: Low Levels of Glare and Reflectance vs. Surrounding Environment”
provided with information e.g.by the University of Minnesota

Door de beperkte schittering en reflectie zijn zonneparken vaak terug te vinden in de directe
omgeving van vliegvelden en snelwegen, zoals zichtbaar is in de onderstaande voorbeelden.
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Afbeelding 31: Zonnepark op Airport Weeze, Duitsland

Afbeelding 32: Zonne installatie langs de “Brennerautobahn” in Italië

Afbeelding 33: Zonne installatie langs de a94 dicht bij Toging

Conclusie: overlast door schittering en/of reflectie wordt niet verwacht.
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4.17

Elektromagnetische straling

De uitzending van elektromagnetische velden door technische apparatuur heeft effect op mens
en omgeving. Elektromagnetische velden worden door alle elektrische apparaten geproduceerd
en zijn in elk huishouden aanwezig. Om de emissie hiervan zoveel mogelijk te beperken zijn tal
van studies uitgevoerd en zijn internationale en Europese richtlijnen opgelegd voor de productie
van technische apparatuur. Binnen de context van elektromagnetische emissie is vooral de
volgende richtlijn van belang:
“EN61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006 + A1:2010)”
Kronos Solar maakt bij de bouw van zonneparken enkel gebruik van zogenoemde ‘industrial
grade’ componenten en elektronische apparaten die voldoen aan de Europese en internationale
normen en richtlijnen, en zijn daardoor als veilig voor gebruik aangemerkt.
Het Fraunhofer Institute (Europa’s grootste organisatie voor toegepast wetenschappelijk
onderzoek) heeft de volgende tabellen gepubliceerd waarin de elektromagnetische emissie van
PV-Systemen wordt geïllustreerd.

Fluxdichtheid van een photovoltaïsch systeem
Bron van emissie

Afstand

Fluxdichtheid (µT)

Type

Enkeladerige kabel,
gelijkstroom, 3 Ampère
Enkeladerige kabel,
wisselstroom 0,3A/0,03A

10 cm
1m
10 cm
1m

6
0,6
06,/0,06
0,06/0,006

Gelijkstroom
magnetisch veld
Wisselstroom
magnetisch veld

Tabel 1: Fluxdichtheid van een PV systeem (vertaald naar NL)
Bron: Fraunhofer Institute, Germany, Christian Märtel, www.Photovoltaik-Web.de

In Nederland is het advies dat de fluxdichtheid niet hoger dan 0.4 μT mag liggen in gevoelige
gebieden. Tabel 1 laat zien dat zodra de afstand groter wordt, de emissie zeer snel afneemt. Op 1
meter afstand zijn de waarden zo laag dat ervan uit kan worden gegaan dat de emissie buiten het
park nihil is. Het dichtstbijzijnde emissiepunt ligt 4 meter binnen het hekwerk van het park.

Veldsterkte van een photovoltaïsch systeem
Bron van emissie

Afstand

Veldsterkte (V/m)

Type

Zonnepaneel oppervlak,
Transformatorloze omvormer
Zonnemodule gebied,
omvormer met transformator

10 cm
1m
10 cm
1m

350
17
18
0,8

Wisselstroom
elektrisch veld
Wisselstroom
elektrisch veld

Tabel 2: elektrische velden van een PV-Systeem (vertaald naar NL)
Bron: Fraunhofer Institute, Germany, Christian Märtel, www.Photovoltaik-Web.de

Voor elektrische velden bij wisselspanning is de toegestane kracht maximaal 10V/m gedurende
de nacht in een slaapomgeving, en 20V/m gedurende de dag. Tabel 2 laat zien dat zelfs in de
directe omgeving van de elektrische componenten deze waarden zeer laag zijn (1 meter –
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17V/m). Buiten het park zijn deze waarden nihil, doordat de afstand vanaf het dichtstbijzijnde
elektronische component +/- 50 meter is.
De elektromagnetische straling van een zonnepark is enkel afkomstig van de transformatoren en
omvormers. De overige componenten in het park leveren geen significante straling. Marktleider
SMA Solar Technology heeft een onderzoek laten uitvoeren om inzicht in het stralingsniveau van
omvormers (de transformatorhuisjes die in een zonnepark worden geplaatst) te krijgen. De
omvormers in een zonnepark zijn enkel gedurende de dag in gebruik en worden niet in de
nabijheid van mensen ‘gebruikt’. Over het algemeen gedragen PV-omvormers zich niet anders
dan typische elektronische huishoudelijke apparaten (zie hiervoor ook onderstaande grafiek). De
PV-omvormers die Kronos gebruikt voldoen daarnaast altijd aan de strengste eisen (EG richtlijn
van 12 Juli, 1999 - betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan
elektromagnetische velden van 0 Hz — 300 GHz5 ).
Stralingsbelasting van diverse elektrische apparaten

Diagram 1: Stralingsbelasting van verschillende elektrische apparaten
Bron: SMA Solar Technology AG ´Elektromagnetische (Umwelt-)Verträglichkeit´

5

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999H0519&from=EN
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In de bovenstaande grafiek zijn enkele elektrische apparaten met elkaar vergeleken op basis van
de procentuele straling. De twee geteste omvormers zijn aangegeven als Sunny Boy en Sunny
Beam, twee omvormers die door marktleider SMA Solar Technology veelvuldig worden gebruikt
voor zonneparken. Ook onafhankelijke studies hebben deze uitkomsten bevestigd.
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HOOFDSTUK 5 – UITVOERBAARHEID
5.1

Economische en financiële haalbaarheid

Wanneer sprake is van een bouwplan als bepaald in de ruimtelijke wetgeving dan moet hiervoor
in beginsel een exploitatieplan worden vastgesteld. Hiermee worden de gemeentelijke kosten
geborgd. Van een dergelijk exploitatieplan kan worden afgezien als het verhaal van de kosten
voor de gemeente op een andere manier verzekerd is
De realisatie van een zonnepark is geen bouwplan als bepaald in de wet (het gaat om een
bouwwerk, geen gebouw). De vaststelling van een exploitatieplan is bij de omgevingsvergunning
dus niet vereist. Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten tussen gemeente en Kronos Solar
waarin het kostenverhaal (waaronder planschade) is geregeld. De financiële haalbaarheid van
het plan wordt daarmee gewaarborgd.
Kronos Solar werkt samen met gerenommeerde financiers. De middelen worden beschikbaar
wanneer duidelijk is dat de benodigde vergunningen afgegeven zijn en de SDE++-subsidie is
toegekend. Voor het verkrijgen van de subsidie is het eveneens noodzakelijk dat de gemeentelijke
vergunningen zijn afgegeven. Om die reden wordt de gemeente verzocht de betaling van de
bouwleges te verplaatsen naar het moment dat daadwerkelijk met de bouw van het project
gestart wordt of te verplaatsen naar het moment waarop de subsidie is toegekend.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Draagvlak en procesparticipatie
Een goed draagvlak voor een project zoals dit zonnepark is van groot belang. Het is van belang
dat inwoners dit herkennen als “ons eigen” zonnepark. De inwoners van Roosendaal moeten
merken dat een zonnepark ook voor hen is gebouwd. Het creëren van een breed maatschappelijk
draagvlak voor een door Kronos Solar ontworpen zonnepark heeft daarom een belangrijke rol in
het ontwikkelingsproces van het project. Dit proces is in een vroeg stadium van
projectontwikkeling in gang gezet. Een korte weergave van de totstandkoming van dit proces is
terug te lezen in paragraaf 2.4.5. Motie Co-Creatie. Hier wordt ook ingegaan op de eisen die de
gemeente heeft gesteld aan procesparticipatie middels een co-creatieproces. Uitgebreide
verslagen van de individuele co-creatie sessies die zijn als bijlage bij deze ruimtelijke
onderbouwing terug te vinden.
De resultaten van de publieke informatieavonden en persoonlijke gesprekken zijn verwerkt in
voorliggend planvoorstel. Daarmee heeft het beoogde zonnepark dan ook een dubbele
meerwaarde verkregen: zowel op maatschappelijk niveau, door het doorlopen van een
omvangrijk co-creatie traject, als op het niveau van ecologie door het naar aanleiding hiervan
opgestelde landschappelijk inpassings- en beheerplan. Beide aspecten (ecologische/landschap en
maatschappelijke meerwaarde) zijn daarmee onderdeel van de planvorming en uitvoering en zijn
een weerslag van de dialoog die met de omgeving en belanghebbenden heeft plaatsgevonden.
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Naast de gemeente stelt ook de provincie Noord-Brabant eisen aan de maatschappelijke
meerwaarde (Verordening Ruimte Noord-Brabant) voor de ontwikkeling van een zonnepark. De
provincie hanteert hiervoor de volgende drie criteria:
1. De mate van meervoudig ruimtegebruik.
Kronos zet bij alle zonneparken in op meervoudig ruimtegebruik. In geval van het
onderhavige plan wordt ingezet op het houden van kalkoenen onder de panelen, hiervoor
lopen op dit moment nog onderzoeken. Mocht het houden van kalkoenen niet mogelijk
blijken zullen er schapen onder de panelen grazen. Dit is een reeds beproefde methode
die Kronos ook elders bij zijn zonneparken inzet. Naast het meervoudig ruimtegebruik
onder de panelen is ook gekeken naar de omranding van het zonnepark. Hiervoor is in
het landschappelijk inpassingplan gekozen voor het aanleggen, dan wel mogelijk maken,
van een ‘ommetje’ rondom het zonnepark. Hierbij is het idee dat de (cultuurhistorische)
boerenpaden weer terug komen in het gebied. Bij het zonnepark zullen tevens
informatieborden worden geplaats om informatie te verstreken over het opwekken van
duurzame energie, maar ook om de historie van het gebied toe te lichten.
2. De maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken.
Om de impact op de directe omgeving te beperken is gekozen om de randen van het
zonnepark aan te kleden. Rondom het zonnepark wordt een 5 meter brede struweelhaag
aangelegd. De randen worden middels in breedte variërende bufferzones verder
versterkt met fruitbomen die ook het zicht verder opbreken wanneer vanaf een hoger
gelegen locatie naar het zonnepark wordt gekeken. In het midden, op de overgang tussen
het lage en hoge deel, is een extra singel aangebracht om ook het zicht op het hoger
gelegen deel weg te nemen wanneer vanaf een lager locatie naar het zonnepark wordt
gekeken. Daarnaast is met de plaatsing van de omvormers rekening gehouden met de
afstand tot de eerste woonhuizen. Hierbij is gekozen voor een opstelling met centrale
installaties, omdat de geluidsbelasting om de omliggende objecten zo minimaal is. Qua
ontsluiting is gekozen voor een ontsluiting door het midden van het (totale; dus locatie 1
en 2) zonnepark en niet langs de randen, zo wordt naar buitenaf een uniform geheel
aangehouden. Gedurende de levensduur van het (totale) zonnepark zal geen sprake zijn
van intensieve landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen en
mest. In het zonnepark zal een zo sterk mogelijk ecologisch beheer plaatsvinden. De
uiteindelijke toename en verbetering van de biodiversiteit zal worden gemonitord.
3. De bijdrage die wordt geleverd aan maatschappelijke doelen.
Verderop in dit hoofdstuk is beschreven op wat voor manieren financiële participatie
mogelijk wordt gemaakt. Naast een donatie in de vorm van zonnepanelen aan een
maatschappelijke instelling in de omgeving wordt ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van lokale ondernemers (SROI). Verder wordt een collectieve inkoop van zonnepanelen
mogelijk gemaakt voor omwonenden en worden de eerste 10 jaren rondleidingen en
presentaties voor scholen in de buurt aangeboden. Daarnaast zal het zonnepark
hernieuwbare energie opwekken voor circa 5.100 huishoudens. Qua landschappelijke
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kwaliteitsverbetering wordt in totaal 17,6% van het oppervlak ingezet. Hierdoor is er
sprake van een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.
Daarnaast heeft Kronos een standaard aanbod aan financiële participatiemogelijkheden. De
onderstaande participatiemogelijkheden bij het project maken daarnaast mogelijk dat inwoners
van de gemeente Roosendaal ook kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark.
Deze worden onder het onderdeel “financiële participatie” nader toegelicht.

Financiële participatie
In veel gemeenschappen in Nederland bestaan lokale energie coöperaties, waarin bewoners zich
hebben verenigd. De fiscus geeft omwonenden die binnen de postcoderoos wonen een fors fiscaal
voordeel als ze zonnepanelen kopen in een zonnepark van een lokale coöperatie. Dit kan
aanleiding zijn voor inwoners van Roosendaal om een lokale energie coöperatie op te richten.
De participatiemogelijkheden die Kronos Solar voor het zonnepark in Roosendaal kan aanbieden
zijn:
•

•

•

•

•

Direct investeren in het (gehele) zonnepark: €200.000 van de investering zal opgehaald
worden via crowdfunding (bijv. zonnepanelendelen.nl). Het gaat hierbij om een obligatie
product waarbij de mensen kunnen investeren in zonnepanelen. De verwachte rente
hierbij is tussen de 2,5% - 4%. Ieder jaar wordt 1/15e deel terug betaald. De uiteindelijke
rente opbrengst is gekoppeld aan de opbrengst van de zonnepanelen. Als er meer
opbrengst is zal er ook meer worden uitgekeerd.
Goedkope zonnepanelen voor de inwoners van Roosendaal: voor wie overweegt
zonnepanelen op zijn eigen dak te leggen. Kronos Solar geeft de inwoners van Roosendaal
de mogelijkheid om mee te doen in een collectieve inkoop waarbij de panelen kunnen
worden verkregen via een lokale energiecoöperatie. Als Kronos de duizenden panelen
voor het park bestelt kunnen de inwoners meeliften op de bestelling, en kunnen
zonnepanelen tegen inkoop-kostprijs geleverd worden.
Kronos Solar zal zonnepanelen (50 stuks) doneren aan enkele maatschappelijke functies
in Roosendaal. Bijvoorbeeld een verenigingsgebouw kan dan over gratis elektrische
energie beschikken.
Kronos Solar biedt de scholen in Roosendaal educatieve faciliteiten aan over duurzame
energie. Gedurende de eerste tien jaar kan één dag per jaar worden besteed aan
educatieve doeleinden zoals lessen op school, of voor het rondleiden van schoolklassen
bij het zonnepark. Daarbij zal dan ook aandacht worden geschonken aan onderwerpen
als de ecologische waarde en biodiversiteit van het zonnepark.
Tijdens de aanleg van het park en tijdens het daarna volgende beheer zal de mogelijkheid
geboden worden om lokale bedrijven, en waar mogelijk ook mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, via SROI (Social Return on Investment) te betrekken. Dat zou kunnen
via de lokale sociale werkvoorziening. Te denken valt aan uitvoerende werkzaamheden
(opbouwen van het park, omheinen, eventuele grondwerkzaamheden, beveiliging,
huisvesting en catering voor de medewerkers tijdens de realisatiefase, onderhoud en
beheer van het terrein daarna, of educatieve werkzaamheden).
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In overleg met de Gemeente Roosendaal kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de
exacte invulling van de hiervoor beschreven (financiële) participatiemogelijkheden.
Een laatste punt maakt duidelijk dat Kronos Solar, in tegenstelling tot vele andere (Nederlandse)
projectontwikkelaars, gedurende het gehele proces van projectontwikkeling nauw betrokken
blijft bij haar individuele projecten. Doordat Kronos Solar haar projecten na de ontwikkeling in
eigen beheer tracht te houden, blijft de projectontwikkelaar na de constructie van het park
aanspreekpartner voor grondeigenaren en omwonenden, maar ook de Gemeente Roosendaal en
alle inwoners die participeren in het zonnepark, tot het zonnepark ontmanteld en het perceel in
zijn oorspronkelijke staat wordt opgeleverd. Dit levert voor alle betrokken partijen transparantie
en een heldere communicatievorm op en illustreert van Kronos Solar voor het welzijn van haar
projecten en de betrokkenen.

Juridische procedure
Bij de verlening van een omgevingsvergunning die strijdig is met het geldende bestemmingsplan
is wettelijk vastgelegd welke stappen doorlopen moeten worden. Een permanente vergunning
wordt eerst als ontwerp ter inzage gelegd. Tijdens die termijn kan iedereen schriftelijk
zienswijzen indienen tegen het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning.
Eventuele zienswijzen en de gemeentelijke reactie daarop worden bij de definitieve
besluitvorming betrokken. Na het verlenen van de vergunning kan beroep worden ingesteld bij
de rechtbank tegen de verleende vergunning. Tot slot kan hoger beroep worden ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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HOOFDSTUK 6 – AFWEGING EN EINDCONCLUSIE
De aanleg van een zonnepark ten noorden van Wouw is strijdig met het geldende
bestemmingsplan, omdat het niet past binnen de huidige agrarische bestemming.
In deze ruimtelijke onderbouwing is onderzocht of de gewenste ontwikkeling past binnen de
wettelijke en beleidsmatige kaders. Met het initiatief wordt uiteindelijk door de gemeente
Roosendaal bijgedragen aan de nationale doelstelling om in 2023 minimaal 16% duurzaam
opgewekte energie beschikbaar te hebben en om in 2050 een energie neutrale gemeente te zijn.
Daarnaast past het binnen de aangegeven ruimtelijke kaders en sluit de inrichting van het terrein
aan op de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Tegen de aanleg van het zonnepark zijn vanuit andere ruimtelijke en/of milieutechnische
aspecten geen bezwaren. De locatie is geschikt, omdat de ontwikkeling niet wordt belemmerd
door reeds aanwezige, beperkende milieuaspecten en het geen hinder veroorzaakt op de
omgeving. Het plan is economisch uitvoerbaar, omdat er een overeenkomst met de Kronos Solar
wordt gesloten over de kosten. Er zijn concrete voorstellen om het maatschappelijk draagvlak te
vergroten en de wettelijke procedures worden doorlopen waardoor zienswijzen, bezwaar en
beroep ingesteld kunnen worden.
Met de aanleg van het zonnepark wordt derhalve voldaan aan de criteria voor een goede
ruimtelijke ordening.
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1.

Inleiding

1.1. Belangrijkste uitgangspunten voor het inrichtings- en
natuurbeheerplan van het zonnepark Wouw
-

Als uitgangspunten gelden allereerst de eisen die de gemeente en de provincie aan
zonneparken op landbouwgrond stellen. Het gaat dan met name om landschappelijke
inpassing, het verhogen van natuurwaarden en het rekening houden met
cultuurhistorische gegevens. Aan deze aspecten is voorafgaand aan de nu volgende
uitwerking een aparte studie gewijd. Daarna is nog extra aandacht besteed aan het relief
en de aardkundige waarden en vervolgens in een proces van Co-creatie met
aanwonenden en belangstellenden tot een definitieve planopzet gekomen. Naar
aanleiding van nieuwe aardkundige adviezen is het zonnepark vervolgens nog verdeeld
in twee aparte velden, in het beekdal en op de donk.
In dit proces is binnen de randvoorwaarden van gemeente en provincie en het accent op
aardkundige waarden het volgende expliciet naar voren gekomen:
- houdt bij de indeling in twee delen rekening met het relief ( een deel hoog en een
deel laag) en leg de panelen vooral in het beekdal zo laag mogelijk. Tracht inkijk
vanaf de omringende wegen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is apart onderzocht
en vanaf de Spellestraat een probleem;
- markeer de oude reliëfgrens tussen het beekdal van ’t Loopje en de hogere donken,
waar nu nog grotendeels een sloot ligt, met een doorlopende struweelhaag, waar je
van de zijkanten ook kunt inkijken;
- gebruik deze scheiding ook voor interne ontsluiting en trafo’s. Bij de entree kan een
informatiepunt komen maar geen bank vanwege het gevaar van hangjongeren;
- geef het beekdalgedeelte een eigen open randzone, zowel aan de zijde van
genoemde scheiding met de Donk als langs ’t Loopje waar een natuuroever
meerwaarde zal opleveren. Laat deze randzones bij de overgang naar het dal van de
Smalle Beek uitwaaieren voor natte natuur met een poel voor de kamsalamander;
- houdt de afschermende struikbeplanting in de randzones zo veel mogelijk aan de
zijde van het zonnepark, weg van de landbouwgronden;
- een wandelpad met vruchtbomen rondom is aanvaardbaar; dit pad vormt aan de
zuidzijde tevens de toegang tot het perceel langs de Smalle Beek en aan de
noordzijde een onderhoudspad langs ’t Loopje;
- beheer de kruidenrijke randzones milieuvriendelijk maar bestrijdt ook
landbouwonkruiden.
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-

De buitenrandzones betreffen aan de westzijde 25 m, aan de zuidzijde 15m en aan de
noordzijde langs ’t Loopje 25 m. Deze zones worden aan de binnenzijde, langs de
afrastering van het zonnepark, voorzien van een singel met vruchtdragend en deels
eetbaar sortiment ; langs de buitenzijde komt een wandelpad onder een rij bomen die
eveneens eetbare vruchten dragen; het tussenliggend gebied wordt ingezaaid en
beheerd als kruidenrijk grasland (zie bijgaande profielen).

-

Om het beekdaldeel los te houden van de Donk worden in feite twee gescheiden
zonneparken aangelegd, ieder met eigen afrastering en een kleine hoekverdraaing in de
opstelling van de panelen. De scheidingszone tussen hoog en laag met struweel, sloot
en ontsluitingspad, 25m breed, wordt ook door maaien beheerd als kruidenrijk grasland.
In deze zone en haar verbrede uiteinden is plaats voor enkele solitaire bomen. Om het
beekdal maximaal te benadrukken zal de drainage worden opgeheven en het gehele
terrein op basis van het bestaande relief als vochtig tot nat natuurgebied worden
ontwikkeld. De natuuroever langs “t Loopje past hier vanzelfsprekend in.

-

Aangezien de mogelijkheid bestaat dat slechts één van de twee velden kan worden
gerealiseerd wordt ervam uitgegaan dat ook op de scheidingszone een singel van 5m
breed wordt geplant. Uit landschappelijk en aardkundig oggpunt dient dan te worden
gekozen voor de singel aan de Donkrand, gekoppeld aan sloot en vroegere
toegangsweg, ongeacht welk veld gerealiseerd wordt.

-

De binnenzones langs de buitenrasters van beide velden, van het begrazingsgebied
onder de panelen gescheiden door een schapenraster, hebben een wisselende en
beperkte breedte ( circa 5m) en worden in principe onder een maaibeheer geplaatst,
zodat zich hier kruidenrijke vegetaties kunnen ontwikkelen.

-

In het begrazingsgebied onder de panelen zal de ontwikkeling van de vegetatie
afhangen van de begrazingsdruk. Bij max 1 GVE per ha mag op termijn een schrale,
naar verhouding kruidenrijke, vegetatie worden verwacht. Maar ook ecologisch beheer
met een schaapskudde is mogelijk; het voordeel is dat met drukbegrazing meer kan
worden ingespeeld op natuurontwikkeling en biodiversiteit. In overleg met de gemeente
zal hier een keuze worden gemaakt, die desgewenst voor beekdal en donk kan
verschillen.

1.2. Huidige en toekomstige kenmerken van de locatie als uitgangspunt
voor beheer
-

Het gebied betreft voedselrijk oud-bouwland met een humeus dek; alleen aan de zijde
van ’t Loopje liggen lagere en meer beekeerdachtige gronden; alle vroegere
landschapselementen zijn opgeruimd. De originele grens tussen hoog en laag, de grens
tussen de donk en het beekdal van ’t Loopje, is thans nog herkenbaar aan een klein
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-

hoogteverschil en een sloot in het midden van het zonnepark, waar voor de
ruilverkaveling nog de ontginningsweg lag. Het Algemeen Hoogtebestand Nederland
(AHN) geeft het grotere verband echter nog goed weer.
De aan te planten singels en de te ontwikkelen kruidenrijke vegetaties zijn een basis
voor nieuwe fauna: amfibieën, struweelvogels en vlinders.
De scheiding in twee paneelvelden, in het beedal en op de donk, zal met name door
opheffing van de drainage tot verschillende vegetaties leiden, die ieder een eigen
beheer zulen vragen.

De eetbare vruchten zijn een voedselbron voor de fauna en bieden ook wandelaars,
volwassenen en kinderen, volop gelegenheid tot verzamelen en eten van onbespoten fruit.
De huidige voedselrijke bodem zal voor het ontwikkelen van een kruidenrijke vegetatie zeker
een aantal jaren nopen tot minimaal 2 x per jaar maaien en afvoeren maaisel.
Vuistregels ecologisch beheer
Zorg voor stabiele basis en beheer, niet steeds veranderen
Beheer tijdig bijstellen op basis van monitoring
Stem beheer af op levenscyclus lokale fauna
Beheer niet alles tegelijk, maar faseer in ruimte en tijd

Schets nieuwe indeling op basis Algemeen Hoogtebestand Nederland (blauw is laag, rood is hoog)
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Interne ontsluiting op grens hoog/laag
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2.

Inrichtings- en natuurbeheerplan

A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Buitenranden
Grondwerken
Paden en duiker
Beplantingen
Berm en bloemrijk grasland
Diversen

B.
B.1
B.2

Binnengebied
Begraasd grasland
Bloemrijk grasland

2.1. A. Buitenranden
A.1 Grondwerken buitenrand
Het ontgraven van cunetten voor de paden in de buitenranden en het profileren van de
bermen volgens tekening; uitkomende grond zijdelings verwerken.
De bestaande steile oever van ‘t Loopje wordt omgezet in een natuurvriendelijk verloop
volgens profiel en de drainage wordt afgesloten.
Op de overgang naar het dal van de Smalle Beek wordt een natuurpoel van op waterlijn
gemeten 50 m2 aangelegd met aan noordzijde talud van 1:5.

A.2 Halfverharde paden buitenrand inclusief duiker
Leveren en aanbrengen 20 cm gecertificeerd menggranulaat 0-40 op nicolondoek of
gelijkwaardig; afwalsen en afwerken met 5 cm grauacke 0-16 volgens tekening. Tonrondte
5%. Werkpaden zijn breder en zwaarder gefundeerd om voetpaden niet te verrijden.
Leveren en aanbrengen duiker pvc diameter 30 cm in pad langs westrand ter plaatse
bestaande sloot.

A.3 Beplantingen singels buitenrand, binnenrand en scheerhaag
Leveren en planten volgens op tekening aangegeven profielen en bijbehorende plantlijst.
Maat 80-100, bossig/1+2. Plantmateriaal volgens Rassenlijst Sl (autochtoon) moet voldoen
aan NEN 7412 en geleverd worden onder keurmerk HBN.
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Buitenrand west (grens met beekdalbodem Smalle Beek)
-

-

-

Bomen: Prunus avium (geen plena!) hoogstam 12/14, 1 rij op afstand van 10 m met
paal en band en watergeefmanchet. Plantplek 2 x 2 m, 70 cm diep breken, niet keren.
Struiken singels: per plantrij woelen tot minimaal 50 cm om eventueel ploegzool te
breken; afstand in de rij 150 cm.
Alleen voorste rij: 20% Ribes nigrum Titania, 20% Ribes rubrum van Tets, 20% Ribes
uvacrispa Invicta, 10% Rubus fruticosa Thornfree, 10% Rubus idaeus var., 5% Rosa
rubiginosa, 5% Viburnem opulus, 5% Prunus Mirabelle de Nancy struikvorm, 5%
Prunus Opal struikvorm.
Middelste en achterste rij: 30% Corylus avellana, 20% Amelanchier laevis, 20%
Crataegusmonogyna, 10% Prunus spinosa, 5% Evonymus europaeus, 5% Mespulus
germanica; alleen in middelste rij ook 5% appel Elstar struikvorm en 5% Pyrus
Conference struikvorm.
Klimplanten aan binnenzijde hekwerk: Lonicera caprifolium, 1 per 10 m onregelmatig
verspreid.
Geschoren haag 50 cm uit grens buitengebied: Crataegus monogyna, 4 per meter.

Buitenrand zuid (hoogst gelegen bouwland)
-

Bomen: Juglans regia, hoogstam 12/14, 1 rij op afstand van 10 m met paal en band en
watergeefmanchet. Plantplek 2 x 2 m, 70 cm diep breken, niet keren.
Struiken singels: als westrand.
Klimplanten: idem.

Buitenrand noord (grens met ’t Loopje)
-

-

Bomen: Morus nigra, hoogstam 12/14, 1 rij op afstand van 10 m met paal en band en
watergeefmanchet. Plantplek 2 x 2 m, 70 cm diep breken, niet keren.
Struiken singels: Alleen voorste rij, als westrand. Middelste en achterste rij: 30% Corylus
avellana, 20% Amelanchier laevis, 10% Crataegus monogyna, 20% Salix cinerea, 10%
Prunus padus, alleen in middelste rij ook : 5% appel Elstar struikvorm en 5% Pyrus
Conference struikvorm.
Klimplanten aan binnenzijde hekwerk: Humulus lupus, 1 per 10 m onregelmatig
verspreid.

Binnenrand (grens hoog en laag)
Struiken singels: 50% Crataegus monogyna, 10% Cornus sanguinea, 10% Prunus spinosa,
10% Evonymus europeus, 10% Rhamnus frangula, 5% Rosa canina, 5% Viburnum opulus.
Rosa en Viburnum niet in rij aan zijde hekwerk.
Solitairbpmen / groep uiteinden: 10 Castanea sativa, 10 Morus nigra, hoogstam 12/14 met
paal en band, wategeefmanchet, plantplek 2x2m, 70cm diep breken, niet keren.
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Klimplanten hek beekdal: Hedera helix, Convolvulus arvensis, Lonicera periclinum, Humulus
lupus, 1 per circa 5 m.
Motivatie
De singels en de bomenrij langs de 3 buitenranden vormen een grote bijdrage aan de
aantrekkelijkheid van de wandelroute rondom het zonnepark met name door de grote
bloeirijkdom en de eetbare vruchten voor mens en fauna. De bomen leveren moerbeien,
kersen en noten; de struiken in de singels leveren verschillende bessen, frambozen, kersen,
krenten, hazelnoten, mispels en zelfs een enkele appel en peer.
Als dekking en fruit voor wintervogels zijn er meidoorn, sleedoorn en kardinaalshoed. Deze
situatie geeft een geschikt leefgebied voor struweelvogels, maar ook voor hazelworm, kleine
marters, vlinders, bijen en andere insectensoorten indien aan de randen wat ruigte in stand
wordt gehouden. In combinatie met de aanwezige bomen zijn de flanken van de singels een
gunstige vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. Sleedoorn, wilg en kamperfoelie
zijn waardplanten voor respectievelijk sleedoornpage, grote weerschijnvlinder en kleine
ijsvogelvlinder.
Ontwikkeling en beheer
grondwoelen per plantrij tot minimaal 50 cm diep (ploegzool breken)
bij voorkeur planten in najaar; plantrijen en boomspiegels 2 groeiseizoenen zwart
houden
afkomende materiaal mulchen rond plantgaten
bij langdurige droogte (3 weken) water geven, zodra manchet wordt verwijderd
maaipaaltjes plaatsen
aannemer geeft garantie van 2 jaar na aanplant; bij inboet in overleg eventueel
vervangende soorten
meidoornhaag 2x per jaar knippen tussen 100 en 120 hoog, tussen 50 en 100 breed
per 3-5 jaar struweelhaag terugzetten afhankelijk beschikbare ruimte.
jaar 3 uitmaaien hoge ruigte rond aanplant, maaisel afvoeren
bestrijden ongewenste opslag/kruiden (am. vogelkers, rode kornoelje, reuzenberenklauw
en agressieve akkeronkruiden)
jaar 3-5 jaarlijkse controle op inboet, zo nodig herplanten; framboos en braam jaarlijks
oude hout terugzetten
jaar 6 start snoeibeheer (agressieve soorten, zodra takken elkaar raken), gefaseerd en
in cycli van 6 jaar
jaar 10 jaar bosplantsoensoorten zo nodig terugzetten tot 20 cm boven de grond
eerste 5 jaar logboek bijhouden en evt. maatregelen bijstellen in overleg directie
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Overige richtlijnen
voorkom verdichten, houd zuurstof in de grond (achteruit werken bij grondwerk, gebruik
lichte machines (met rupsbanden) bij aanplant en beheer, werk niet bij natte bodem)
voorkom omwoelen wat verkorte omloop voedingstoffen tot gevolg heeft en daarmee
distel en brandnetel in de hand werkt
terugzethoogte bij snoeien is afhankelijk van de soort en plek
snoeihout niet versnipperen (geeft te veel ruigte) maar verwerken in rillen langs het hek
takkenrillen zijn los opgebouwd (grote takken onder), hooguit 1 m breed en 1 m hoog

Freq.
A. 3

SINGELS
aanplant
inboet garantie
nazorg (inboet)
uitmaaien rond
aanplant
bestrijden
ongewenste
opslag
snoei struiklaag
(gefaseerd)
afzetten
struiklaag/hakhout

J

F

M

1
1
1
1

A

X

1/3

1/6

X

X

1/10

X

X

M

X

J

X

J

X

A

S

O

N

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

D

X
X

A.4 Berm en bloemrijk grasland buitenrand
De doelstelling is hier duidelijk. Natuurbeleving voor de bezoeker en voedsel voor insecten
en vlinders. Om binnen enkele jaren effect te bereiken zal ook hier na inzaaien moeten
worden verschraald om concurrerende grassen en ruigte kruiden terug te dringen. Dit
betekend maaien en afvoeren, maar zeer gedoceerd om insecten te sparen en zaad
gelegenheid te geven te kiemen, waarbij ook met bodembroeders rekening wordt
gehouden. Uitgangspunt is inzaai met een bloemrijk grasmengsel (G3/01 of op maat
samengesteld); met name een verschillend mengsel voor de hoge grond en de
beekdalbodem is noodzakelijk.
Streefbeeld
Het beeld dat na ongeveer 5 jaar kan ontstaan is bloemrijk grasland met een hoogte 40- 60
cm. De soortenrijkdom is hoog. Kenmerkend zijn duizendblad, knoopkruid, reukgras, wilde
peen, margriet, groot streepzaad, pinksterbloem. Door de variatie aan grassen en bloemrijke
kruiden zijn voor veel soorten vlinders de geschikte waard- en nectarplanten aanwezig. In
combinatie met evt. hogere, aangrenzende ruigte levert dit een hoge insectenrijkdom.
Daarmee zijn deze stroken samen met de besrijke singels en vruchtdragende bomen ook
favoriet als foerageergebied voor vogels en kleine zoogdieren.
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Motivatie
inzaaien voorkeur (gezien voormalig gebruik wordt geen rijke zaadbank verwacht)
keuze van soortenrijk mengsel om kansen te vergroten, door standplaats natuurlijke
filtering
biomassa uit systeem halen, waardoor verschraling en meer biodiversiteit
na verloop van tijd is de biomassa zodanig teruggebracht dat 1 x maal maaien per jaar
volstaat
beheer gericht op voorjaarsbloei omdat de meer ruige planten vooral in (na)zomer bloeit,
zo wordt de nectarperiode verlengd van april tot in de herfst
Ontwikkeling en beheer
inzaaien met G3/O1 (bij slechte kieming bijzaaien in tweede jaar)
1-2 maal/jaar - afvoeren na < 10 dagen
Overige richtlijnen
maaisel laten liggen alvorens af te voeren < 10 dagen
maaibalk beste methode, maaier op 5-7 cm afstellen
faseren
moment is maatwerk (na zaadval gewenst. vlak voor bloei ongewenst)
zomerbloeiers: half mei - half juni, voorjaarbloeiers: half juni half juli maaien (voorkeur)
tweede maaironde vanaf half september - oktober
na voldoende verschraling kan de frequentie teruggebracht worden naar 1x per jaar
eerste 5 jaar logboek bijhouden en eventueel maatregelen bijstellen in overleg directie

2.2. B. Binnengebied
B.1 Begraasd grasland
Afhankelijk van de doelstelling moet voor een bepaalde ontwikkeling worden gekozen. De
twee uitersten zijn gras zaaien voor puur agrarisch weidebeheer, waarvoor gezien de
obstakels alleen schapen in aanmerking komen en puur natuurbeheer, wat zou inhouden
niets inzaaien maar spontane ontwikkeling afwachten. Gezien huidige bemestingstoestand
zal niet inzaaien een explosie van ruigtekruiden opleveren en eerst na enkele jaren maaien/
afvoeren en/of begrazing tot stabiel kruidenrijk grasland leiden.
Een tussenvorm is direct inzaaien met een mengsel voor bloemrijk grasland (G3/O1 of
mengel op maat voor beekdal en donk); ook dan is weidebeheer met schapen een goede
oplossing ervan uitgaande dat de bezetting na de eerste jaren wordt afgebouwd naar 1 GVE
per ha, vergelijkbaar met 5 schapen. Wellicht dat de eerste jaren nog hoge ruigtekruiden met
de bosmaaier moeten worden geslecht en afgevoerd.
Alleen ecologisch beheer met drukbegrazing door een schaapskudde zal tot optimale
biodiversiteit leiden zonder dat ontwormingsmiddelen behoeven te worden toegepast.
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Streefbeeld
Startsituatie is een zwaar bemeste open akker. Het eindbeeld bestaat uit kort gras met lokaal
wat hoger, kruidenrijk gras, vooral onder de laagste delen van de panelen. Referentiebeeld
is de kamgrasweide, de vegetatie die hoorde bij begrazing van matig voedselrijk bodem. Dat
beeld wordt bereikt door een vrij intensieve begrazing die op termijn extensiveert. Mogelijk is
er op den duur op de donk zelfs ruimte voor heischrale soorten en in het beekdal voor
vochtminnende. Er vindt voorafgaand aan de begrazing geen wijziging van de
bodemopbouw plaats en evenmin grondverzet (wel lokaal i.v.m. kabelstroken); wel wordt in
het beekdal de drainage opgeheven Onzeker is de invloed van de zonnepanelen: het effect
op de bodem, op de groei van gras en ruigtekruiden, de verdeling van de graasdruk en
bijbehorende vegetatiepatronen en looproutes. Het begraasde terrein wordt begrensd met
schapengaas van 100 cm hoog. Aangezien de bodem in het beekdal van ’t Loopje afwijkt
van de bodem op de vroeger hoge akkers en de drainage wordt opgeheven zal voor een
optimaal resultaat ook het beheer moeten verschillen. Ecologische begrazing met
compartimentering verdient de voorkeur, omdat dan meer sturend in ruimte en tijd kan
worden opgetreden, met name wat betreft de begrazingsdruk.
Motivatie
voedselrijkdom in beginfase hoog en neemt af in de tijd (denitrificatie, afvoer biomassa)
bij kort gras als eindbeeld hoort dichtheid van 1-2 GVE/ha (1 GVE = 1 rund = 5 schapen)
de voedselrijkdom neemt gestaag af waarmee al snel maximaal 1 GVE per ha
biomassa in winter slechts 10% van zomerperiode; onvoldoende (tenzij bijvoeren)
schapen eten alle soorten gras, opslag, bramen, brandnetels, distels en giftige planten
biomassa wordt langzaam afgevoerd of anders verdeeld over terrein
Ontwikkeling en beheer
seizoenbegrazing met schapen (april - september)
jaarrond begrazing is wel mogelijk, maar dan met minder dieren en bijvoeren in de
winter
inscharen kleine kudde schapen, verdeeld over diverse compartimenten
ecologisch beheer met kudde meest optimaal
gedurende eerste jaren monitoren voedselaanbod en effecten op vegetatie en bodem
zo nodig begrazingsdichtheid bijstellen
bijmesten met organische mest om mineralentekort te voorkomen (sporenelementen,
magnesium, kalium, calcium) 1-2 x (april/mei en eventueel tweede gift in augustus)
bij langdurige droogte bijvoeren (vanaf juni)
schapenraster nalopen en zo nodig repareren (2 x per jaar)
controle/bestrijden invasieve en ongewenste soorten (2 x per jaar)
eerste 5 jaar logboek bijhouden en in overleg directie maatregelen bijstellen
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Overige richtlijnen
aanleg van een poel is gunstig, ook te gebruiken als drinkpoel (raster door midden poel),
onderzoek het effect van vertrappen, vacht (kan soms juist positief zijn), zorg voor
(extra) drinkplaatsen
zorg voor veekraal (1 per begrazingseenheid)
compartimentering is middel om overbegraasd terreindeel te laten herstellen en
voldoende voedsel beschikbaar te houden
Freq.
B.1

Begraasd grasland
Voorbereiding
begrazing
Begrazing met
schapen
Controle
vegetatieontwikkeling
Controle
exoten/ongewenst
Bijmesten
Bijvoeren bij jaarrond
begrazing
Bijvoeren bij
voedselschaarste
Controle raster

J

F

1

M

A

M

J

J

A

S

X

X

X

X

X

X

X

X

N

D

X

X

X

X

1
2

X

X

2

X

X

1-2

X
X

X

X

X
X

2

O

X

X

X

B.2 Bloemrijk grasland
De doelstelling is hier duidelijk. Deze strook van vrijwel overal circa 5m zal door een
schapenraster van 1m hoog worden afgescheiden van het begraasde terrein en worden
ontwikkeld tot bloem- en kruidenrijk grasland.
Hier gelden dezelfde richtlijnen als onder A.4.
Bij een consequent ecologisch beheer met selectieve drukbegrazing door een kudde kan het
schapenraster vervallen en worden deze zones meegenomen in de compartimentering.
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3.

Tekening profielen beplanting en paden
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4.

Beplantingslijst buitenranden

Profiel

rij

lengte

WEST

voorste

375m

Rib nigr Ti Rib rubr T

Rib iva Inv Rub frut T Rub ida Ti Rosa rub

Vib opul Prun Mira Prun Opal

%

100

20

20

20

10

10

5

5

5

5

aantal

250

50

50

50

25

25

13

13

12

12

per 20 planten mengen
midd/ ach

750m

Coryl avel

Amel laev

Crat mon

Prun spin

Evon eur

Ma
Elstar*

Misp ger

Pyr Conf*

%

100

30

20

20

10

5

5

5

5

aantal

500

150

100

100

50

25

25

25

25

per 20 planten mengen, * alleen in middelste rij
bomen 37 Prunus
Prunus
avium

Lonicera caprifolium 35 stuks tegen gaaswerk
Profiel

rij

lengte

ZUID

voorste

475m

Rib nigrTi

Rib rubr T

Ribes Inv

Rub frut T Rub ida Ti Rosa rub

Vib opul Prun Mira Prun Opal

%

100

20

20

20

10

10

5

5

5

5

aantal

317

63

63

63

32

32

16

16

16

16

per 25 planten mengen
midd/ach

950m

Coryl avel

Amel laev

Crat mon

Prun spin

Evon eur

Misp ger

Elstar *

Pyr Conf *

%

100

30

20

20

10

5

5

5

5

aantal

634

190

126

126

64

32

32

32

32

per 30 planten mengen; * alleen in middelste rij
Lonicera caprifolium 45 stuks tegen gaaswerk

bomen 47 Juglans
Juglans
regia
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regia
Profiel

rij

lengte

NOORD

voorste

675m

Rib nigr Ti Rib rubr T

Ribes Inv

Rub frut T Rub ida Ti Rosa rub

Vib opul Prun Mira Prun Opal

%

100

20

20

20

10

10

5

5

5

5

aantal

450

90

90

90

45

45

23

23

22

22

per 20 planten mengen
midd/ach

1350m

Coryl avel

Amel laev

Crat mon

Salix cin

Prun pad

Pyr Conf
*

Elstar *

%

100

30

20

10

20

10

5

5

aantal

900

270

180

90

180

90

45

45

per 30 planten mengen, *alleen in middelste rij
bomen 67
Morus
Nigra

Humulus lupus 65 stuks tegen gaaswerk
Profiel

rij

lengte

MIDDEN

aantal 3

2100m

%
aantal

Rham fra

Evon eur

Rosa can

Vib opul

Cor san

50

10

10

10

5

5

2100

1050

210

210

210

105

105

10Castanea
10 Morus

Profiel

rij

lengte

HAAG west

aantal 1

365m

aantal

Ptun spin

100

per 30 planten mengen
Hedera helix 50 stuks, Humulus lupus 50,
Lonicera pericl. 50, Convolvulus arvensis 50
gaaswerk beide zijden verdelen

%

Crat mon

Crat mon

100

100

1460

1460

Algemeen maat 80/100; haag 60/80
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Inpassing zonneweide aan de Spellestraat te Wouw, gemeente Roosendaal

Ligging projectgebied noordelijk van Wouw, westelijk van Roosendaal.
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Aanleiding
Kronos Solar NL27 B.V., gespecialiseerd in de ontwikkeling en plaatsing van grootschalige
grondgebonden zonneparken op weide- en akkergebieden ontwikkelt een zonnepark in Wouw,
gemeente Roosendaal. Het beoogde terrein, noordelijk van Wouw, ligt ten westen van de
Spellestraat en ten oosten van de Herelstraat.
Korte omschrijving landschap en kwaliteiten
De gemeente Roosendaal, c.q. de provincie Noord Brabant is willens medewerking te verlenen onder
voorwaarde van een zorgvuldige inpassing. Het plangebied, opgedeeld in twee deelgebieden (ca.
16,5 ha.) ligt in een grootschalig open landbouwgebied, licht glooiend met een boeiende
compositie van grote divers verkavelde velden en akkers met enige (groene) restanten
van het coulisse- en dekzandlandschap typerend voor dit deel van Noord‐Brabant.

Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw is gevraagd op basis van de eerste layout van Kronos Solar en naar aanleiding
van het gevoerde overleg, een landschappelijke vertaalslag te maken, benodigd voor de aanvraag. Ter aanvulling is een
Inrichtings- en beheerplan opgesteld door Coöperatie Landschapsplanning. Door het bureau Econatura is een
natuurverkenning- en onderzoek uitgevoerd en geactualiseerd door de Coöperatie Landschapsplanning.
Voor KRONOS Solar Projectsis door de Coöperatie Landschapsplanning een Inrichtings- en natuurbeheerplan voor
Zonnepark te Wouw, gemeente Roosendaal opgesteld, Projectnummer LP201923 16 december 2019
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Wouw, het landschap
Het initiatief vindt plaats in het voor Wouw en omgeving kenmerkende overgangsgebied van zanden grindgronden, naar het klei- en beekbezinklandschap. De zeekleigebieden liggen niet ver ten
noorden en westen. De wisselende ondergrond en het voorkomen van organisch verlopende
waterlopen levert een boeiende lappendeken van percelen en grondgebruik, omlijst door een
eveneens bochtig verlopend wegenpatroon. Het betreffende terrein ligt markant hoger, naast een
westelijk liggende oud bekenstelsel (de Smalle Beek genaamd, onderdeel van de ''groenblauwe
ader''), maar lager dan het omringende wegenstelsel. Ten zuiden heeft men zicht op de rand van het
dorp Wouw met een markante kerktoren. Het glooiende terrein en bochtige wegen, geven telkens
een andere kijk op het landschap, ook zijn vlakken in het terrein soms niet meer te zien, als gevolg
van deze hoogteverschillen.

Zicht vanaf de oostpunt van beoogde zonneakker op de Spellestraat. Opvallend is het glooiende vlak en hoogteverschil

Afgaande op de kwaliteiten van bodem, water en ligging, is het van oudsher tot op de dag van
vandaag een ''rijk'' agrarisch land. Dat weerspiegelt zich in het huidige intensieve landbouwkundig
gebruik, weinig ruimte latende voor landschappelijke stoffering en natuur. Deze stoffering en ruimte
voor natuur, vanouds geïntegreerd met het landbouwkundig gebruik, is nagenoeg verdwenen. Het
gebied is onderhevig geweest aan ruilverkaveling en doorgaande landbouwkundige modernisering.
Ondanks deze landschappelijk en ecologisch nivellerende werking, is de optelsom van fysieke
ondergrond en occupatiepatroon karakteristiek en afwisselend te noemen. De ruimtelijke kwaliteiten
betreffen openheid, vergezichten, erf en inrichting- en afwisseling in landgebruik.
4
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Een blik vanaf de noordrand beoogde zonneakker op de westrand, zijde Smalle Beek. De grote solitair staande
lichtgroene wilg ter linkerzijde, staat op de westoever Smalle Beek.

Dekzandlandschap ten noorden van Wouw. Zicht op de kerk, met op de voorgrond een restant van Het Loopje
ingesneden in het dekzandplateau.
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Het vroeger met hagen en houtsingels en broekbossen verdichte kleinschalige landschap, met name
in de overgangen naar de beekdalen, heeft onder invloed van landbouwkundige vernieuwingen
drastische wijzigingen ondergaan in ruimtelijke opzicht. Het is sterk open geworden en de natuurlijke
omstandigheden voor plant en dier staan door intensieve bemesting onder druk, ook zijn
erfafscheidingen niet meer vanzelfsprekend. De zogenaamde ´´landschappelijke stoffering´´
kenmerkend voor het (vroegere) cultuurland, is weggesleten. Naast de positieve impact qua
energietransitie, ligt er voor het landschap en ecologie een kans om met de komst van de
zonneakker, de ruimtelijkheid en natuurlijke randvoorwaarden, o.a. middels beplantingen een
stimulans te geven.
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Historische weergave:ligging van het plangebied op de overgang van zand- en grind naar de klei- en
beekbezinkingsgebieden..

Ten oosten van Wouw loopt de vanuit België komende Rozendaalse Vliet. Westelijk liggen de
stuifduinen rondom Bergen op Zoom. Westelijk en noordelijk liggen de zeekleigebieden. Wouw ligt
op een relatief hoger liggende flank afzakkend naar een beekbezinkvlakte. In dit hoger liggende
dekzandplateau komen ook beekdalen voor om water af te voeren, zoals de Smalle Beek, deze
wateren allen af op de Rozendaalse Vliet. De Smalle Beek heeft een markante aftakking, genoemd 'T
Loopje. De beekdalen, ingesleten in de hogere dekzanden, vormen mede met het bochtige
wegparcourt de hoofdlijnen van het landschap.
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Ligging in regionaal verband.

Het landschap rondom Wouw bestaat grotendeels uit dekzanden met daarin uitgesleten de
beekdalen. Op de hoger gelegen delen concentreerde zich bewoning, werden wegen aangelegd of
kon akkerbouw of tuinbouw worden bedreven. De vroeger natte, slecht toegankelijke en niet
bewoonde lagere en drassige gronden werden in het verleden vooral als hooi-, weiland of bos
ingezet. Tegenwoordig zijn ze veelal in gebruik als weiland voor de veeteelt en in het projectgebied
als natuurontwikkeling langs de Smalle Beek.
In kort bestek is het beoogde projectgebied een uitsnede uit het zogenaamd 'dekzandlandschap', een
afwisselende compositie, een 'patchwork' of lappendeken, van divers landgebruik. In een overzicht,
een terugblik in kaartbeelden zien we de kenmerkende schakering, een afwisselend
8
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verkavelingspatroon, vroeger klein in formaat, tegenwoordig grootschaliger. De kavelgrenzen
werden aangezet met essen en elzen en afgezet als knotboom. Overige lijnen werden aangezet met
mei- en sleedoorn indien vee gehouden werd. De kleinere voor landbouw ongunstige arealen nabij
beeklopen, werden bezet door boscomplexjes, maar ook op en bij erven kwamen boscomplexen
voor. Rond het weiland of om de boomgaard werd van oudsher meidoorn of een gemengde
doornhaag geplant. In het geval van houtsingels bestaan deze voornamelijk uit zwarte els, zomereik,
zachte berk of gewone es, met als struiken meidoorn, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, lijsterbes,
vuilboom, inheemse vogelkers.

Het landschap in historisch perspectief
In een aantal tijdstappen gerelateerd aan kaartbeelden, komt een grote dynamiek aan het licht, in
relatief korte tijd verandert een fijn verkaveld mozaiëk in een wijds, open akkerland. Grosso modo is
het betreffende landschapsdeel verarmd qua landschapselementen en natuur. Cultuurhistorisch
gezien is het gebied ook ontdaan van het weefsel van oude boerenpaden. Deze paden hingen samen
en ondersteunden deels de oude opgaande beplantingen langs kavellijnen. Inzoomend op het
plangebied sec, noordelijk van Wouw, is het landschap een eender lot ondergaan. De wandelende en
fietsende mens begeeft zich via de hoofdwegen en minder via het landelijk gebied.
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Kaartbeeld omtrent 1800, een extensief landschap met een wijdmazige ontsluiting.
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Kaartbeeld omstreeks 1850, een patchwork met afwisseling in grootte, vorm en ontsluiting van kavels. Organisch gegroeid
cultuurland, afgestemd op de gradaties zoals nat en droog / hoog en laag , bodemsamenstelling, als beperkende factoren.

Kaartbeeld omstreeks 1900. De parcellering middels beplantingen is nog intact, werkzaam en kleinschalig
van karakter.
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Tijdsbeeld omstreeks 1950. Het landschap wordt opener van karakter, veel kavelgrenzen zijn nog aanwezig.

Plangebied omstreeks 2017. Een nieuwe tijd in landbouwkundig opzicht. De parcelleringen middels
beplantingen zijn grotendeels opgeruimd, restanten van beplanting bevinden zich parallel aan
de Smalle Beek.

12

INPASSING ZONNEPARK AAN DE SPELLESTRAAT TE
ROOSENDAAL, FEBRUARI 2021

WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

De opgave, het landschap, de komst van een zonneakker
De ambitie om op deze plek, in dit landschap, een zonneakker te plaatsen, heeft enerzijds te maken
met logistiek-technische gronden, de interesse van de ondernemer in kwestie. Het presenteren van
een energieconcept in het landschap speelt een rol, wat willen we zien- en niet zien van een
zonneakker? Tevens heeft het te maken met schaalniveau, patroon en korrel. Wat is de ruimtelijke
en cultuurhistorische draagkracht van het landschap om zo'n nieuwe beeld en functie in zich op te
nemen?
Het vroeger fijner verkavelde akker- en weidelandschap, aangezet met hagen en singels, bestaat niet
meer. Nu treffen we een grootschalig akkerlandschap aan, opgaand groen is alléén nog maar
gekoppeld aan woonerven en natuurontwikkelingsprojecten.

Kaartbeeld 2017, beoogd plangebied voor plaatsing zonneakker.

Gebruikmaken van de karakteristieken van het landschap
Bij de plaatsing en inpassing van de zonneakker wordt gebruik gemaakt van de specifieke en sterke
eigenschappen van dit landschap. Wat zijn deze eigenschappen en wat is de vertaalslag?
Aangrijpingspunten voor plaatsing in trefwoorden op basis van het organisch gegroeide
cultuurlandschap, afhankelijk van de abiotische ondergrond (nat-droog versus hoog-laag):
- het bochtige wegenverloop, altijd het hoogste niveau volgende;
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- het aantakken op (restanten) van oude boerenpaden en voortborduren hierop om de doorrijging
van het landelijke gebied voor de voetganger en recreant te versterken. Het beleefbaar maken van
het landschap en de onderdelen:
- occupatie, de erven met beplantingen en schuren; ook variabel de hogere plekken volgend;
- akkers op de hogere delen;
- natuur en weiland op de lagere delen;
- hoogteverschillen a.g.v. het glooiende en landschap, met als visuele eigenschap, dat niet altijd alles
in één oogopslag kan worden waargenomen. Vergezichten worden afgewisseld met kleinschaligheid
in een willekeurig verband en volgorde.
Een korte visueel-ruimtelijke verkenning
Het bovenstaande als optelsom in een variërend verband, zijnde een patchwork, met elkaar in
samenhang. Het zien en niet gezien kunnen worden, de visuele afwisseling in landgebruik met als
dominantie de open akker, geeft ruimte voor invulling zonder dat het als storend wordt ervaren, mits
er sprake is van gedegen inpassing- en ontsluiting van de zonneakker, ook voor de passant en
recreant.

Bloembollenteelt op een nabij gelegen zuidelijke akker aan de Waterstraaat. Een verdicht gebied met
beplantingselementen. Het toekomstige zonnepark is vanaf deze zijde niet waarneembaar.
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Westzijde plangebied: links de akker, rechts de Smalle Beek, een oud landschappelijk gegeven als
natuurontwikkelings- project. In de verte naar het zuiden kijkende het kerkje van Wouw.

Zicht op de noordrand van het projectgebied, rechts in het zuiden de kerk van Wouw.
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Veeteelt als landgebruik ten noorden van het plangebied, zijde Princebosseweg. De zonneakker kan vanaf deze
positie niet worden waargenomen. Aan de horizon het kerkje van Wouw.

Zicht vanaf de oostoever Smalle Beek op beekbegeleidende vegetatie westoever.
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Uiterste noordgrens zonnepark. Links de solitair staande wilg op de westoever van de Smalle Beek. Vanuit
deze agrarische locaties aan het Dirksdijkje, is het zonnepark niet waar te nemen.

Zicht vanaf de Princebosseweg op het plangebied. Rechts van het midden, tussen beide coulissen, het silhouet
van de kerk van Wouw. De zonneakker is vanaf deze afstand niet waar te nemen.
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Zicht vanaf de Herelweg naar het zuidoosten richting projectgebied. Wisselende decors en perspectieven,
de zonneakker met panelen is vanaf dit standpunt niet waar te nemen.

Zicht vanaf de Herelweg op het projectgebied, de noordwestrand van de zonneakkker. Door de aanplant van
bomen wordt het zonnepark aan het zicht onttrokken.
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Layout geplande zonneakkers
Het totale project omvat formeel twee aparte velden, veld 1 en 2.

Plan Kronos, layout en plaatsing panelen veld 1, zuidelijk van Het Loopje.

Vooraanzicht opstelling panelen.
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Plan Kronos, layout en plaatsing panelen veld 2.

Zijaanzicht opstelling panelen.
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Plan Kronos, layout en plaatsing velden 1 en 2.
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Detail entree Donkerweg

Detail westzijde beek.
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Gemeentelijke en provinciale randvoorwaarden ter inpassing

Ligging van het projectgebied in het agrarisch werklandschap (uit: ''de Zoom van West - Brabant''
Landschapsontwikkelingsplan voor het buitengebied en de kernen van Bergen op Zoom & Roosendaal).

Uitgangspunten bij plaatsing, een samenvatting van toepassing zijnde op het project:
- behoud van het bestaande landschapspatroon, c.q. de bestaande verkaveling;
- aandacht voor de inpassing van de zogenaamde noordzijde van het park (achterkanten panelen);
- handhaven bestaande (kwaliteit) openheid van de landschappelijke structuur (hetgeen niet inhoudt
dat het bestaande patroon niet verdicht zou mogen worden);
- aanleg struweelhagen met overwegend doornachtige struiken zoals mei- en sleedoorn;
- de aanleg van een natuuroever met riet, bestaande uit een plas- of drasberm waarvan de vegetatie
hoofdzakelijk uit riet en/of lisdodde bestaat;
- aandacht voor educatie en mogelijke recreatieve ontsluiting.
Bovenstaande punten zijn in onderstaande uitwerking meegenomen. Een mogelijke recreatieve
ontsluiting/medegebruik, wordt afgestemd met de gemeente, Waterschap, verpachter en
beheerder.
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Planconcept, analyse met inpassingsvoorstellen
Beoogde zonneakker past qua schaal in dit afwisselende landschap, heeft als bijkomend
landschappelijk voordeel dat het gebied wordt verdicht qua stoffering zonder huidige visueel ruimtelijke kwaliteiten teniet te doen. Deze kwaliteiten betreffen de inmiddels gewaardeerde
openheid, vergezichten en afwisseling in beeld. De gemeente streeft naar het accentueren van het
oorspronkelijke cultuurlandschap middels het aanzetten van slingerende wegen, woonerven en
waterlopen. De zonneweide voegt in deze beeld- en ervaringscontext een textuur, een deel weefsel
als vlakje, als lijnvoering toe. Het aanzetten van de randen zonneakker draagt bij aan het opnieuw
profileren van de historisch landschappelijke lijnen in dit verder kaal geworden dekzandlandschap.
De bodemopbouw is leidend bij de organisatie en uitleg zonnepark, om hierover duidelijkheid te
verkrijgen, ook met betrekking tot de vertaalslagen in het veld, is samengewerkt met RAAP. Dit heeft
geresulteerd in een RAAP adviesdocument inclusief aardkundige advisering (januari 2020) - en na
intensief overleg met RAAP en gemeente Roosendaal in een opdeling van het totale veld in een deel
‘hoog’, het Donkenveld- en een laag deel, zijnde het beekdalveld.
Vanuit het oosten, zijnde de Spellestraat, maar ook vanaf de Herelstraat is de zonneakker vanuit een
relatief hogere hogere positie waarneembaar, men kijkt vanaf beide wegen als het ware het beekdal
in. Deze waarnemingen zijn wisselend afhankelijk van kijkhoogte, kijkrichting, decorwerking en
voorgeplaatste elementen zoals erven, beplantingen en landgebruik. De westrand van de zonneakker
wordt deels visueel afgedekt door de Smalle Beek met begeleidende beplantingen. De zuid- en
westrand van de zonneakker wordt gedeeltelijk waargenomen vanaf de Herelstraat en wel vanaf
grote afstand. Langs de Herelweg staan mede erfbeplantingen, schuren, permanente hoger
geplaatste opstellingen voor de aardbeienteelt, welke het beeld op het beekdal met zonneakker
fragmenteren. Overbodig te melden dat het winterbeeld in een akkerbouwgebied afwijkend is van
het zomerbeeld afhankelijk van het te plaatsen gewas: bieten, mais of graan.

Eenvoudige abstracte weergave van het landschappelijke concept qua inpassing in het grotere geheel, d.w.z.: het
anticiperen op de geboden variatie en draagkracht van het landschap. Het aanwezige landschap getuigt van flexibiliteit
gezien de variëteit in landgebruik door de eeuwen heen zonder aan (beeld)kracht te verliezen. Vroeger was de draagkracht
groter gezien verdichting qua landschapselementen, nu aanzienlijk minder. Nu is daarentegen de schaal toegenomen,
wordt de openheid gewaardeerd, welke past bij de maat van de in te passen zonneakker. Het geheel van inpassing is in
verhouding, zadelt het landschap niet op met storende maatverschillen.
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Het plan
In het kort wordt middels een aantal beschouwingen het landschap en cultuurhistorie geduid met
aanknopingspunten voor een heldere, begrijpelijke inpassing van de zonneakker.
Kernpunten voor het plan:
1. Landschappelijke versterking
2. Cultuurhistorische verbondenheid
3. Ecologische versterking, het stimuleren van insecten
4. Recreatieve uitloop en aanhaken op buitengebied Wouw middels een plantage
Landschap en cultuurhistorie
. Het landschap noordelijk Wouw, betreft een mozaiëklandschap, een patchwork van divers
landgebruik, daarin past een zonneakker mits ingepast;
. Het open hoevenlandschap blijft behouden met het patroon van slingerende wegen en verspreide
erven;
. Historische belijningen aanzetten t.b.v. de leesbaarheid landschap, zoals 'Het Loopje' als afgeleide
historische watergang. De contouren daarvan worden met RAAP uitgezocht en vertaald in het
omgevingsontwerp;
. Groenstructuur en natuur verder tot ontwikkeling brengen in combinatie met waterbeheer 'Het
Loopje', de waterlopen vormen tezamen met beplantingen de ecologische kapstok;
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Kaartbeeld 1870 geabstraheerd. De weergave van een langzaam organisch gegroeid landschap aan de hand van de
verschillen hoog en laag, versus droog en nat. De randen van het dal en de beek zijn grafisch aangezet met bomen en
struweel. Ook de Spellestraat is aangezet met laanbeplanting. Er was sprake van ruimtelijke compartimentering in een sterk
verdicht kleinschalig landschap.

Analyse- en schetsfase: hoe om te gaan met verschillen in de bodem.

27

INPASSING ZONNEPARK AAN DE SPELLESTRAAT TE
ROOSENDAAL, FEBRUARI 2021

WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

. Terughalen, uitbouwen- en met elkaar verbinden van boerenpaden. Inbinding van het interne
ommetje in een wijdmazig netwerk, een zgn. groter ommetje. Het liefst nog met ’n bruggetje over de
Smalle Beek naar de Herelstraat;
. De zijden van het zonnepark worden ingepast middels beplanting, dimensies noordzijde: 15 meter,
westzijde 25 meter, zuidzijde 17 meter;
. Het onderhoudspad wordt op de hoge kant waterloop(zuidoever) aangezet met een struweelhaag.

Plangebied voor de ruilverkaveling.
In bovenstaande afbeelding is de situatie in het veld voor de doorgevoerde ruilverkavelingen
aangegeven. Duidelijk afleesbaar zijn de Donken en het lager liggende beekdal. Veel van deze
verschillen zijn middels de graafmachines genivelleerd. De verschillen hoog en laag zijn niet
verdwenen en deze worden in de vormgeving van de uitleg zonnepark meegenomen.
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Organisatie en uitleg zonnepark aan de hand van bodemkundige gegevens i.s.m. RAAP, een verdeling in hoog en laag.
Tevens zijn de onderscheiden profielen Noord (B), Midden (D), West(A) en Zuid(C) in het kaartbeeld aangegeven en
uitgewerkt.

Het zonnepark in twee delen
In overleg met RAAP, wordt de noordzijde in combinatie met ’t Loopje uitgewerkt tot
natuurontwikkelingszone. In het profiel Noord(B), is dit uitgewerkt en vertaald in een vijf meter
brede natuuroever zuidelijk en aansluitend op ’t Loopje. Het gehele zonnepark beslaat zowel het
hoge deel van het Donkenveld, als het Beekdalveld. Om het oude bodemkundige profiel te
benadrukken, wordt het veld opgedeeld in een laag deel in het Beekdalveld en een hoog deel op het
Donkenveld. Deze velden zijn van elkaar gescheiden middels vegetatie en begroeide hekwerken.
Beleving van het landschap aan de hand van het zonnepark
Langs de natuuroever aan de noordzijde ligt een wandelpad welke wordt doorgezet om het park
heen, maar ook dwars er doorheen zoals is aangegeven in het profiel Midden (D). De start van het
wandelparcourt ligt bij de entree aan het zandpad in de zuidoosthoek. Toeristisch is het
aanbevelingswaardig om een ‘groot- en een klein’ ommetje te kunnen maken zoals in onderstaand
schema is aangegeven. De lange zijde van het park worden aangezet met vruchtbomen: kers,
walnoot en moerbei, waarbij de moerbeiboom langs het Beekdalveld wordt geplaatst. In het
Inrichtings- en beheerplan van de Coöperatie Landschapsplanning, wordt een en ander nader
omschreven.
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kaartbeeld anno 1950. Het oppakken en doorrijgen van het landelijke gebied draagt zorg voor het wederom beleefbaar
maken van het landschap en de onderdelen, zoals de Smalle Beek. Suggestief is het wensbeeld meegenomen om via een
klein- en een grote ommetje, de Herelstraat te bereiken.
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Het plan: de groene zone als omlijsting van het zonnepark, bestaat uit een sterke ruimtelijke optelsom van buitenrand, een
middenpartij en een binnenrand. Het groene borduurwerk draagt zorg voor landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling,
schoonheid en gebruik op diverse manieren, van wandelen, plukken, kijken en spelen in een ruimer verband van te
reactiveren boerenpaden.
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Noordrand zonnepark met ’t Loopje gecombineerd met natuuroever op de zuidkant begeleid door moerbeibomen (zie
profiel B).
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Profielen

Profiel A, westzijde zonnepark.

Profiel B, noordzijde zonnepark.
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Profiel C, zuidzijde zonnepark.

Profiel D, middenpartij, de zone opgespannen tussen beide delen van het zonnepark

.
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Inrichtings- en beheerplan
Het inpassingsvoorstel is uitgewerkt in een separaat inrichtingsplan en beheerplan van de Coöperatie
Landschapsplanning, hieronder wordt volstaan met de hoofdlijnen:
- Het zonnepark bestaat uit/betreft een plantage voor energie, voor bloemen en vruchten;
- Het thema van een plantage in de dorpsrand van Wouw wordt nauwgezet uitgewerkt;
- Het zonnepark is interessant- en wordt met name bezocht door insecten, maar ook door de
mens. Voor de dieren valt er wat te halen, maar ook voor de bezoeker;
- De buitenrandzones betreffen aan de westzijde 25m, aan de zuidzijde 20m en aan de
noordzijde langs ’t Loopje 25m. inclusief natuuroever. Deze zones worden aan de
binnenzijde, langs de afrastering van het zonnepark, voorzien van een singel met
vruchtdragend en deels eetbaar sortiment
- De driehoeksvorm, in de drie buitenzijden staan drie verschillende sortimenten. Deze zijden
worden bezet door bomen van de eerste orde, de buitenrand noordzijde betreft walnoot, de
zuidzijde betreft kers, de beekzijde betreft moerbei;
- De middenpartij, feitelijk de overgang tussen hoog en laag, bestaan uit bloemrijk/kruidenrijk
grasland. Een plek om te zitten, liggen en spelen. De aanwezige watergang wordt zuidelijk
aangezet met struweel, 5 meter breed. De zuidelijk rand van het noordelijke deel zonnepark
liggend in het Beekdalveld wordt tevens aangezet met een 5 meter brede struweelhaag;
- langs de buitenzijde komt een wandelpad onder een rij bomen, vruchtdragend; het
tussenliggend gebied wordt ingezaaid en beheerd als kruidenrijk grasland;
- Qua plantkeuze, bloeitijd en dracht vrucht wordt gelet op effect en beleving uitgezet over
enige maanden, er valt wat te beleven vanaf het vroege voorjaar tot in de herfst;
- Met de paden wordt aangehaakt op bestaande en te ontwikkelen wandelroutes. De paden
bestaan uit zandige cunetten, eventueel uit zogenaamd 'duomix'. Samenstelling, uitvoering
en aantakking gebeurt in nauw overleg met de gemeente;
- In het beheerplan, waarin de civieltechnische maatregelen gekoppeld worden aan het
beplantingsvoorstel, staat de borging van groene en recreatieve kwaliteiten voorop. het
beheerplan is kortgesloten met de gemeente.
De maatregelen tesamen leveren een landschappelijk, cultuurhistorische- en ecologisch-recreatieve
meerwaarde, het sluit aan op het beleidsvoornemen van de gemeente om lijnbeplantingen te
stimuleren in dit kaalgeslagen gebied (beleidsvoornemen ‘’Zoom van Westbrabant’’). Het thema
'insecten', is zeker gezien teruggang en de noodzaak bestuivers in het landschap te handhaven van
belang. Netto wordt met de omvorming van de randen 'n ecologische meerwaarde bereikt in
samenhang met de Smalle Beek.
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Planbeschrijving ruimtelijk
Middels een modelmatige opzet, als ware het een bouwdoos, wordt de ruimtelijke inpassing van het
zonnepark aanschouwelijk gemaakt, waar mogelijk met vergelijk opnamen in het terrein. Wezenlijk
bij de plaatsing van het zonnepark en uitwerking beplantingsplan is de randvoorwaarde de
ruimtelijkheid van het grotere geheel te bewaken en het park o.a. te binden middels boerenpaden op
de dorpsranden van Wouw. Ook een kortsluiting met de Herelstraat ten westen, over de Smalle
Beek heen, is te prefereren en aan te bevelen. De groene omlijsting van het zonnepark vormt aan
alle zijden een kwalitatieve ruimtelijke bijdrage.

Layout globaal plan ingebed in de omgeving met links noordzuid de Smalle Beek parallel aan De Rotting.

Het Loopje als noordelijke licht gebogen begrenzing van de zonneakker, de natuuroever van de
watergang wordt beplant met de moerbeiboom. Tussen de rij bomen en het struweel parallel
hekwerk, zijnde de binnenrand, is ruimte voor een bloemrijk grasland, annex kruidenvegetatie.
Middels deze maatregel wordt het beekdal aangezet en natuurlijk ontwikkeld.
Tussen de zonneakker en de Smalle Beek blijft een zone agrarisch land met een breedte van 100
meter gereserveerd. Landschappelijk dekt de beek met begeleide beplantingen merendeels het zicht
op de zonneakker gezien vanaf de Herelweg. het zonnepark heeft aan deze zijde een dubbele haag,
aan de binnenzijde (5 meter breed) en aan de buitenzijde, 1 meter breed.
Aanvullend draagt de beplante binnen- en buitenrand rand van het zonnepark bij aan visuele
afscheiding. Lopende op de weide, tussen beide randen is de energieakker regelmatig zichtbaar voor
de wandelaar.
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Typische doorsnede rand zonnepark gezien vanuit het zuiden, standplaats ’t Loopje. Links het zonnepark achter de Singel
met begeleidende vruchtdragende struiken. De middenpartij bestaat uit bloem- en kruidenrijk grasland. Ter rechterzijde, de
buitenrand, deze bestaat uit een groene omgording van zware bomen, vruchtdragend.

Het zonnepark zuidelijk gezien, met rechts de aansluiting op de Spellestraat en linksboven de Smalle Beek.
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De zuidoosthoek van het zonnepark met entree, met rechts een gecombineerde ingang voor beide zonnevelden. Vooraan
mogelijkheden tot het plaatsen van informatie over het zonnepark en landschap.

De entree tot beide delen van het zonnepark in een parkachtige setting. Door het wandelen ontvouwt het zonnepark zich
voor de toeschouwer.
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De zuidoosthoek van het zonnepark. Op de overgang naar het omringende landschap wordt in de entree een infopunt met
panelen geplaatst.

Noordoostrand zonneakker, in aansluiting op de Spellestraat met bestaande agrarische bedrijvigheid.
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Spellestraat, met links de Omloop. Zicht op de beoogde locatie zonneakker voor plaatsing zonneakker. De loop van de
watergang Het Loopje als historische lijn is niet zichtbaar.

Spellestraat, gelijke uitsnede als op de voorgaande foto. De komst van het zonnepark zorgt aan deze zijde voor een
verdichting van het landschap, middels toegevoegde boombeplanting. Het technisch ogende vlak qua panelen is vanaf
deze zijde niet zichtbaar.
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Huidig beeld van de zuidelijke begrenzing zonnepark, een watervoerende greppel in aansluiting op de Smalle Beek..
Voorgesteld wordt een bomenrand op de noordelijke oever (links opname) met aansluitend een kruidenvegetatie.

Toekomstig beeld zuidelijke begrenzing zonnepark. Suggestief is een aantakking op een te verlengen boerenpad
aangegeven.
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Zicht parallel de Smalle Beek op de kerk van Wouw. Ter linkerzijde beek blijft een zone van 100 meter agrarisch land.

Zicht parallel de Smalle Beek na aanleg van het zonnepark. Ter linkerzijde de rand van het zonnepark met haag en bomen.

Het zonnepark is van deze zijde niet zichtbaar.
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Begeleidend opgaand groen oostoever Smalle Beek in een noordelijk perspectief. In de bocht staat een solitaire wilg
op de westoever Smalle Beek. Ter rechterzijde blijft 100 meter gereserveerd als buffer voor de Smalle Beek.

Weergave in het model. Ter rechterzijde verschijnt de met bomen en haag bezette westrand van het zonnepark. Het

zonnepark is van deze zijde niet zichtbaar.
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Zicht vanaf de Spellestraat op de noordwesthoek van de zonneakker Rechts van de kerktoren van Wouw staat de
solitaire wilg langs de Smalle Beek ter oriëntatie. De zonneakker vanaf dit punt niet waar te nemen.

Conform eerder standpunt, is door de groene omlijsting het zonnepark niet zichtbaar.
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Zicht vanaf de Herelweg op het projectgebied, de noordwestrand van de zonneakkker. Ter oriëntatie: de solitair
staande wilg bevindt zich rechts in het beeld . Honderd meter ten oosten van dit punt verloopt de grens van het
zonnepark. Door de aanplant van struwelen is er geen zicht op het zonnepark.

Visualisatie van het perspectief conform vorige afbeelding. Door opgaande beplantingen is het zonnepark niet zichtbaar.
De toevoeging van omvangrijke bosschages zorgt voor verdichting van het landschap en minder zicht op massale stallen
a.g.v. de doorgaande modernisering in de landbouw.
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Zicht vanaf de Herelweg op het projectgebied, westrand van de zonneakker. Ter oriëntatie: in de middenpartij
is het opgaande groen parallel aan de Smalle Beek zichtbaar. Het zonnepark is visueel weggezet middels beplanting.

Weergave van de positie in het model: het zonnepark is door de gelaagde beplanting in meerdere rijen niet
zichtbaar vanaf de Herelweg.
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Zicht vanuit het noorden op het landschap met ingepast zonnepark met op de achtergrond het dorpje Wouw.

Eveneens vanuit het noorden op het zonnepark, met linksboven de Spellestraat.
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Zicht vanaf de Spellestraat op de noordzijde van het zonnepark.

Zicht vanuit het noordwesten op het zonnepark met links de Spellestraat.
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WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Zicht vanuit het zuidwesten op het zonnepark met onder de Smalle Beek en aan de horizon de Spellestraat.

Zicht vanuit het zuiden op het zonnepark met links de Smalle Beek.
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WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Zicht op de middenpartij vanaf de Smalle Beek, op de voorgrond de scheerhaag.

Zicht op de noordwesthoek met ’t Loopje links.
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WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Zicht op de zuidwesthoek van het zonnepark.

Zicht op de noordoosthoek van het zonnepark.
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WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Afscheiding en hekwerken, kenmerkende doorsnede rand zonnepark
De landschappelijke en natuurlijke inpassing in dit project vereist de realisering van diverse randen
rondom het compartiment met op te stellen panelen. Nadruk en uitwerking ligt met name op de
noord, west en zuidrand.
Vanuit een veiligheidsoogpunt en verzekeringstechnisch is een hekwerk noodzakelijk. Het hekwerk
bestaat uit ruwe houten palen met een ruime mazen en het hek wordt integraal 10 centimeter
boven het maaiveld gesteld, voldoende hoog voor kleinere zoogdieren, maar ook dassen om op het
zonnepark te komen en te fourageren. Deze hekwerken zijn robuust, verdichten het beeld, zijn
ecologisch van belang voor insecten en als verbindings- en migratiezone. Deze aspecten worden in
het ontwerp- en beheerplan toegelicht.
Binnen het hekwerk wordt vijf meter afstand gehouden tot de panelen, deze vijf meter is een
extensief bereden zandig onderhoudspad, tegelijkertijd kruidenzone.

Typische doorsnede rand. Ter rechterzijde wordt aan de buitenzijde van het hekwerk hazelnoot geplant. het hekwerk
bestaat uit een eenvoudig en grofmazig draadhekwerk, voor kleinere dieren passeerbaar.

Keuze hekwerk, te plaatsen aan de binnenzijde beplantingsrand, 2,00 m. hoog.
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WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Plaatsing informatiepanelen in de entreepartij, af te stemmen met gemeente .
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WOUW, GEMEENTE
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

Recreatieve ontsluiting
Er worden extra wandelpaden aangelegd aantakkend op Het Loopje. in de ruimere context
gelegenheid bieden om aan te takken op boerenpaden.
Installaties en informatiebord
De noodzakelijke installaties (netwerkstation, omvormers e.d.) worden uitgevoerd in gedekte
kleuren met als hoofdtoon Dennengroen (RAL6009) en staan in een strak grid tussen de panelen
waardoor ze meewerken in het ritme van het gehele zonneveld. De hoogte van de zonnepanelen is
vergelijkbaar met dat van het maïs in de maanden augustus t/m oktober. De informatie wordt
opgesteld in de entreepartij in de zuidoosthoek van het zonnepark. Het infobord is samengesteld uit
vier zonnepanelen, totale afmeting : 3,36m. bij 2,00 m. en schuingesteld. Hierop staat naast
informatie over techniek en duurzaamheid, enige info over landschap, ecologie, cultuurhistorie,
opgewekte stroom, het aantal ton koolstofdioxide (CO2) dat niet wordt uitgestoten en het aantal
huishoudens wat van groene energie wordt voorzien.
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Samenvatting
In opdracht van KS NL27 B.V. heeft Laagland Archeologie B.V. een aardkundige
waarden onderzoek uitgevoerd voor het plangebied Roosendaal KS NL 27 B.V. waarin in
de toekomst een Zonnepark wordt beoogd. Het plangebied heeft een omvang van 15,88
ha en maakt onderdeel uit van het Aardkundig Waardevol gebied, de Smalle Beek.
Volgens de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant maakt
het plangebied onderdeel uit van een gebied met de aanduiding 'Aardkundig waardevol'.
Volgens Artikel 21 van de Verordening ruimte Noord-Brabant geldt voor structuren ter
plaatse van de aanduiding 'Aardkundig waardevol' dat een bestemmingsplan:


mede is gericht op behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de
aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden;



regels stelt ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van de
onderscheiden gebieden.

Op grond van een aantal onderdelen wordt een gespecificeerde aardkundige waarde aan
het gebied gekoppeld en wordt de invloed van de geplande werkzaamheden op de
aardkundige waarde(n) meegenomen in de analyse van de aardkundige waarden. Het
uiteindelijke doel van het Aardkundige Waarden onderzoek is het aandragen van
concrete oplossingen voor behoud, herstel en versterken van de vastgestelde
aardkundige waarden.
De beekdalen van de Smalle Beek en Het Loopje zijn, naar West-Brabantse begrippen,
opvallend diep ingesneden in het omliggende dekzandlandschap vanwege de vanwege
de aanwezigheid van stugge kleien van de Formatie van Waalre (Vroeg-Pleistoceen) in
de ondergrond. De beekdalglooiingen en geulranddekzandruggen in het open landschap
zijn goed zichtbaar en vertonen een markant reliëf. Vooral bovenstrooms waar het dal
van de Smalle Beek vrij nauw is, direct ten westen en zuidwesten van Wouw is een
sterk reliëf aanwezig. Benedenstrooms is het beekdal breder en is omzoomt door
markante dekzandruggen. Het plangebied ligt tussen de Smalle Beek en Het Loopje en
maakt voor een belangrijk deel onderdeel van ‘De Donken’, een akkercomplex op
geulranddekzandrug met duidelijk bolvormig reliëf. Binnen het plangebied, in het
beekdal van Het Loopje zijn waarschijnlijk dekzandkopjes aanwezig, die indicatief zijn
voor een redelijk intacte landschapsopbouw.
Bij de veldinventarisatie is opgevallen dat het bolvormige reliëf van De Donken binnen
het plangebied minder ontwikkeld is. Het plangebied ligt dan ook grotendeels op de
meest noordelijke uitloper van de dekzandrug, waar deze overgaat in de beekdalen.
De Pleistocene afzettingen die zijn aangetroffen bestaan uit die van de Formatie van
Waalre (170 á 200 cm diepte), fluvioperiglaciale afzettingen (zand en leem), oud
dekzand en jong dekzand. In het beekdal van Het Loopje zijn fluvioperiglaciale
afzettingen dicht aan de oppervlakte aanwezig. De hoger gelegen kopjes zijn om die
reden eerder door erosie ontstaan en zijn geen dekzandkopjes die uit eolische
afzettingen bestaan, zoals eerder werd verwacht. Het beekdal van Het Loopje
waarschijnlijk ontstaan in de laatste ijstijd door een vlechtend riviersysteem. Om die
reden is het beekdal van Het Loopje uniek binnen het ensemble van het Aardkundig
waardevol gebied De Smalle Beek en verdient het extra bescherming. Bij deze
bescherming gaat het om het behoud van landschapsvormen, wat inhoud dat er geen
grote bodemingrepen (zoals egalisaties, ontgrondingen, andere grote afgravingen) die

deze landschapsvormen (o.a. beekdalglooiingen en geulranddekzandruggen) mogen
worden uitgevoerd.
Omdat het weggraven van het reliëf en landschapsvormen niet aan de orde is bij de
aanleg van het zonnepark zal de verstoring van de “Aardkundige Waarden” minimaal
zijn. De zonnepanelen worden op stalen frames gemonteerd, die op lichte, half gesloten
heipalen (U-profiel) zullen worden opgesteld, waardoor weinig grondroering zal
plaatsvinden. De diepte van de U-vormige palen zal beperkt worden tot in de bovenste
bodemlag(en). Om die reden wordt ook niet het unieke vlechtend riviersysteem
bedreigd als landschapseenheid. Gedurende de levensduur van 25 jaar vinden in het
plangebied geen activiteiten plaats, die een eventuele verstoring van aardkundige
waarden, cultuurhistorische waarden of archeologische waarden kunnen veroorzaken.
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1I

NLEIDING

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK

In opdracht van KS NL27 B.V. heeft Laagland Archeologie B.V. een aardkundige
waarden onderzoek uitgevoerd, in de vorm van een bureauonderzoek en een
booronderzoek met veldinventarisatie uitgevoerd voor het plangebied Roosendaal KS
NL 27 B.V.
In het plangebied zal in de toekomst een Zonnepark van 158.800 m² (15,88 ha)
worden aangelegd. Het plangebied ligt in een zone met aardkundige waarden.
Hiervoor dient een aardkundige waarden onderzoek te worden opgesteld. Het doel
van het aardkundige waarden onderzoek is het verwerven van informatie over
bekende of verwachte aardkundige waarden binnen het omschreven gebied. Vanuit
de resultaten van deze gegevens wordt een waardeoordeel over de aardkundige
waarden opgesteld en wordt getoetst of de aanwezige aardkundige waarden worden
bedreigd door de aanleg van het zonnepark.

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED

Het plangebied betreft de KS NL 27 B.V. in Wouw, gemeente Roosendaal (NB), zie
onderstaande afbeelding.
De westelijke begrenzing van het plangebied Roosendaal KS NL 27 B.V. wordt
gevormd door de Smalle Beek, de noordelijke en oostelijke begrenzing door het
Loopje, een zijtak van de Smalle Beek. De zuidelijke begrenzing wordt grotendeels
gevormd door een kavelsloot die vanaf de Smalle Beek in oostelijke richting loopt.
Deze kavelsloot komt tenslotte uit in een sloot die parallel aan de Donkenweg loopt,
net voordat deze afwatert in het Loopje (zie afbeelding 1). Het plangebied heeft een
omvang van 15,88 ha en maakt onderdeel uit van het Aardkundig Waardevol gebied,
de Smalle Beek. Het onderzoeksgebied omvat het Aardkundig Waardevol gebied, de
Smalle Beek (afbeelding 1). Het Aardkundig Waardevolle gebied van de Smalle Beek
(Wouw) ligt in het westen van de provincie Noord-Brabant, op het grondgebied van
de gemeente Roosendaal. Het Aardkundig Waardevol gebied van de Smalle Beek
omvat de beekdalen van de Smalle Beek en Het Loopje ten noorden en westen van
Wouw, en delen van het aangrenzende dekzandlandschap.
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied.

1.3 AARDKUNDIGE WAARDEN
Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijzondere gebieden voor wetenschap,
onderwijs, ecologie cultuurlandschap, recreatie en toerisme.1 Maar ook kunnen
gebieden en elementen waardevol zijn omdat ze bijdragen aan de leefkwaliteit en de
landschappelijke karakteristiek van een gemeente. Aardkundig waardevolle gebieden
zijn ons aardkundig erfgoed, in Europa wordt als terminologie “geoheritage”
aangehouden. Het landschap dat deel kan uitmaken een aardkundig waardevol
gebied is gevormd door processen van de niet-levende natuur en deze kunnen
grofwerk in twee soorten worden onderverdeeld.

1

http://www.sikb.nl/ (geraadpleegd juni 2008); Wijnen en Brijker, 2008.
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-

Beweging van de aardkorst zelf (tektoniek)

-

De verandering aan het aardoppervlak door de inwerking van het klimaat, fysische
en chemische krachten en de levende natuur.
Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en bodem in
combinatie met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en landschapsbeeld.
Landschappen met natuurlijke reliëfvormen zijn schaarser geworden door vergraving
of ontwatering. Deze zijn vaak ook niet meer vervangbaar omdat ze onder andere
klimatologische omstandigheden zijn ontstaan. Veel van ons aardkundig erfgoed is
verdwenen, maar in sommige gebieden is de aardkundige basis nog herkenbaar.
Hier vertelt het landschap nog het verhaal van zijn natuurlijke ontstaanswijze. In
veel gevallen is er sprake van een combinatie van waarden. Geomorfologisch gave
gebieden en bodems gaan bijna altijd gepaard met waardevolle ecologische en
cultuurhistorische waarden. De niet-levende natuur legt hiervoor de basis.
Het doel van aardkundige waarden onderzoek is om aan de hand van alle
beschikbare informatie (historisch-geografische, historische, geologische,
geomorfologische, bodemkundige en ecologische) te komen tot een specifieke
beoordeling wat betreft de aardkundige waarde van het plangebied. Vervolgens kan
worden vastgesteld of en waar de voorgenomen maatregelen binnen het plangebied
schade kunnen toebrengen aan de (eventueel) aanwezige aardkundige waarden.

1.4 BELEID EN REGELGEVING OP GEBIED VAN
AARDKUNDIGE WAARDEN

Er is geen landelijke wetgeving met betrekking tot aardkundige waarden. Sommige
provincies hebben hun ambities ten aanzien van aardkundige waarden opgenomen in
een structuurvisie, streekplan, Provinciale omgevingsverordening (POV) of iets
dergelijks.2 Deze invulling verschilt dus per provincie. Noord-Brabant heeft haar
‘Aardkundig waardevolle gebieden’ weergegeven op kaart en deze bestuurlijk
vastgesteld ter behoud van de ecologische en cultuurhistorische betekenis van deze
waarden. In de provincie Noord-Brabant zijn de aardkundige waarden opgenomen in
de Structuurvisie ruimtelijke ordening. In de structuurvisie staat welke ruimtelijke
doelen de provincie graag wil bereiken en op welke manier.3 Op 19 maart 2014 trad
de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking. Dit is een actualisatie van de
visie die in 2010 werd vastgesteld. De doelen van de Structuurvisie ruimtelijke
ordening en de manier waarop is vertaald in de Verordening ruimte Noord-Brabant.
De Verordening geldt vanaf 1 januari 2019. In de Verordening ruimte staan regels
voor gemeenten bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen en afgeven van
vergunningen.
Per onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op perceelniveau begrensd op een
kaart. Op deze digitale kaart: Verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerd
januari 2019) staan structuren en aanduidingen. Hierdoor is duidelijk voor welke
gebieden welke regels gelden. Volgens deze kaart valt het plangebied binnen een
besluitvlak met aanduiding “Aardkundig waardevol”. Volgens Artikel 21 van de
Verordening ruimte Noord-Brabant geldt voor structuren ter plaatse van de
aanduiding 'Aardkundig waardevol' dat een bestemmingsplan:

2
3

www.bodemrichtlijn.nl
www.brabant.nl
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mede is gericht op behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de
aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden;

regels stelt ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van de
onderscheiden gebieden.

1.5 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK

Huidige situatie
Het plangebied van ca. 15,88 ha bestaat momenteel uit bouwland. Het centrale en
zuidelijke deel een hogere rug die tussen de Smalle Beek en Het Loopje gelegen is.
In het oostelijk deel ligt een strook in het beekdal van de Smalle Beek, terwijl aan de
noord- en oostzijde een strook binnen het beekdal van het Loopje ligt.
Het onderzoeksgebied omvat het stroomgebied van de Smalle Beek tot aan de
gemeentegrens van de gemeente Roosendaal en Steenbergen. Het
onderzoeksgebied is vrijwel onbebouwd en ligt buiten de bebouwde kom van Wouw.
Het onderzoeksgebied ligt voornamelijk ten zuiden, westen en noorden van de
bebouwde kom van Wouw. Noord-Zuid loopt de Smalle Beek door de gemeente en
langs de dorpskern van Wouw. De Dorpskern van Wouw ligt op een dekzandrug die
pal noord-zuid loopt, parallel aan het beekdal van de Smalle Beek. Het overgrote
deel van het onderzoeksgebied bestaat uit bouwlanden. Verder bestaat een groot
deel uit weilanden, in mindere mate uit boomgaarden en/of boomkwekerijen. Door
het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied loopt de autoweg A58 en een spoorlijn
en verder lopen er nog een paar wegen door het onderzoeksgebied. Tenslotte staat
er binnen het onderzoeksgebied schaars verspreidt staande bebouwing. Binnen het
plangebied ontbreekt bebouwing in zijn geheel.
Geplande toekomstige situatie
Binnen het plangebied dat onderdeel uitmaakt van Aardkundig Waardevol gebied, de
Smalle Beek is een zonnepark voorzien. De totale omvang van het geplande
zonnepark bedraagt 158,800 m². De planomschrijving beschrijft de vereiste
ruimtelijke inpassing van een groene aanleg van 5%. Dit percentage komt overeen
met ca. 7940 m². Waarbij gekozen is voor een duurzame groene inpassing met een
totaal oppervlak van ca 30,000 m². Deze bestaat uit een 17 m brede noordelijke
plantage- en groenstrook ten zuiden en een 25 meter brede plantage- en
groenstrook ten westen, die overgaat in een vrije zone van 100 meter naar de
Smalle Beek. De zonnepanelen worden met stalen frames gemonteerd, die met
lichte, half gesloten heipalen (U-profiel) zullen worden opgesteld. Door de lichte
funderingspalen zal weinig tot geen grondroering plaatsvinden, tijdens de bouw. Het
zonnepark zal 25 jaren operationeel zijn. Gedurende deze 25 jaar vinden in het
plangebied geen activiteiten plaats, die een eventuele verstoring van aardkundige
waarden, cultuurhistorische waarden of archeologische waarden kunnen
veroorzaken. In deze periode zal geen bemesting met kunstmest en gebruik van
bestrijdingsmiddelen plaatsvinden. Hierdoor zal ecologisch gezien de bodemkwaliteit
van de percelen binnen het plangebied verbeteren en zal mogelijk ook zijn
uitwerking hebben op de omgeving. Doordat van het gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen zal worden afgezien, kan ook de waterkwaliteit in de beekdalen
worden verbeterd. Na het verstrijken van de economische levensduur van het
zonnepark over 25 jaar, is voorzien dat het zonnepark zal worden ontmanteld. Na de
ontmanteling is het de bedoeling dat de huidig grondeigenaar en agrariër zijn bedrijf
op biologische wijze gaat voortzetten. Er wordt momenteel een omvangrijk plan
opgesteld om de landschappelijke inpassing zo ecologisch voordelig mogelijk te
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maken en breed ingezet op verbetering van de ecologische natuurwaarden in het
gebied.

1.6 ONDERZOEKSDOEL

Het plangebied ligt binnen een gebied met de aanduiding aardkundig waardevol
gebied. Om die reden dient een inventarisatie te worden gemaakt van het landschap
en de aardkundige waarden waarbinnen het plangebied gelegen is, hoe de
samenhang is tussen het plangebied en het totale als aardkundig waardevol
aangeduide gebied, zijn er aantastingen geweest door het landgebruik of activiteiten
in het verleden. Op grond van deze onderdelen wordt een gespecificeerde
aardkundige waarde aan het gebied gekoppeld en wordt de invloed van de geplande
werkzaamheden op de aardkundige waarde(n) meegenomen in de analyse van de
aardkundige waarden.
Het uiteindelijke doel van het Aardkundige Waarden onderzoek is het aandragen van
concrete oplossingen voor behoud, herstel en versterken van de vastgestelde
aardkundige waarden.

11

HOOFDSTUK

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase KS NL 27 B.V. te
Wouw, gemeente Roosendaal, Noord-Brabant

2I

NVENTARISATIE

2.1 BESCHRIJVING VAN DE HISTORISCHE SITUATIE EN
MOGELIJKE VERSTORINGEN

Wouw dat net buiten het onderzoeksgebied gelegen is wordt voor het eerst in 1282
vermeldt als Woide.4 Wouw ligt op hoge gronden tussen twee beekdalen, een zeer
vruchtbaar gebied dat zich al snel ontwikkelde tot één van de belangrijkste lenen van
de Hertog van Brabant. Vanaf 1288 kreeg Wouw ook een eigen heer, Gerard van
Wezemale. Deze bouwde het kasteel van Wouw. Dit kasteel lag binnen het
onderzoeksgebied net ten westen van Wouw in het beekdal van de Smalle Beek.5 Dit
terrein met resten van een kasteel uit de late middeleeuwen is tegenwoordig een
archeologisch monument. Het betreft het 13e-16e -eeuwse kasteel van Wouw, dat
(gelet op het in 1935 gemeten baksteenformaat van 28,5 x 14 x 7 cm) waarschijnlijk
werd gebouwd aan het eind van de 13e eeuw. Het wordt voor het eerst vermeld in
1379. Het is van het type 'ronde waterburcht' met een vierkante hoofdtoren of
donjon. Eind 14e eeuw is er een zware ronde toren aangebouwd. Binnen de
ringmuur met steunberen voor de rondlopende weergang stond een veelheid van
gebouwen (keuken, kapel, put e.d.). In de periode 1489-1500 is een nieuwe
versterking rondom de waterburcht aangelegd: vier ronde, lage bakstenen
hoektorens die onderling verbonden waren door zware aarden wallen; het geheel in
de vorm van een vijfhoek met de punt naar het oosten. Omstreeks 1500 zijn twee
poortgebouwen gebouwd: de Achterpoort en de Voorpoort. De Voorpoort was
gelegen op de punt van de vijfhoek, naar het oosten toe, waar een toegangsweg
recht naar het kasteel liep. Na de ontmanteling van het kasteel in 1606 bleef de
Achterpoort bestaan als woonhuis. Het kasteel werd in de Tachtigjarige Oorlog
beurtelings door de Spaanse en de Staatse troepen belegerd en ingenomen.
Ondanks de ontmanteling in 1606 en de bouwvallige staat waarin het verkeerde,
vestigden de Fransen in 1747 tijdens de belegering van Bergen op Zoom in de
Oostenrijkse Successieoorlog hun hoofdkwartier in de overblijfselen van het kasteel.
Rond 1800 vond de uiteindelijke sloop plaats. Het kasteel van Wouw geldt in
Nederland als het grootste in zijn soort. Het terrein meet circa 240x180 m. Op veel
plaatsen, met name in het westelijke deel van het terrein, komen puinresten voor.
De fundamenten werden in 1934 in het kader van een werkverschaffingsproject
uitgebroken. Met een beplanting van haagjes is aangegeven waar de vroegere
gebouwen van het kasteel lagen.

4
5

Koopmanschap en Visser-Poldervaart, 2011.
https://archis.cultureelerfgoed.nl
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BRON
Kadastrale minuut

PERIODE
1817-1832

KAARTBLAD

Omschrijving

Wouw, Sectie

weilanden, bouwlanden,

D, blad 02

hakhout, weg en waterlopen
Weiland, bouwland,

Topografische kaart

1903

641 Wouw

houtwallen, enkel bosje,
zandwegen en waterlopen

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)6 is het plangebied onbebouwd (zie
onderstaande afbeelding). Op de kadastrale minuut staan binnen het plangebied
meerdere percelen, zandwegen en de toenmalige loop van de Smalle Beek en het
Loopje (of Het Beekje) aangegeven. Vooral de Smalle Beek had wijder ontwikkelde
meanders ter hoogte van het plangebied. Die van Het Beekje of Het Loopje waren
minder wijd ontwikkeld. Op de topografische kaarten is dan ook te zien dat het dal
van de Smalle Beek daar breder is dan dat van het dal van Het Loopje. Volgens de
OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) staan de percelen aangeduid als weilanden,
bouwlanden, hakhout en weg.

Afbeelding 2. Kadastrale Minuut 1832. Bron: zoeken.cultureelerfgoed.nl.
Op de militaire topografische kaart van 1903 (zie afbeelding 3) is het plangebied nog
in gebruik als weiland en bouwland. Het weiland en het bouwland waren van elkaar
afgeschermd door houtwallen of heggen. Verder werden de percelen bouwland deels
door houtwallen of heggen begrensd. Ook in de tijden blijft het terrein aldoor
onbebouwd. Vanaf de militaire topografische kaart van 1937 staan de voorheen

6

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
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meanderende beken, aangegeven als rechtgetrokken, gekanaliseerde beken. Volgens
de Brabantse Bodematlas zijn er binnen het plangebied geen vergunde
ontgrondingslocaties aanwezig. Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich slechts
een vergunde ontgrondingslocatie aan de Donkenweg op ca. 500 m ten zuiden van
het plangebied.7 Deze ontgrondingslocatie aan “De Donken” ten noorden van Wouw
is eveneens beschreven in de “Toelichting bij de Aardkundige Waardenkaart NoordBrabant”.8 Verder is sprake van geëgaliseerde terreinen ten behoeve van de
landbouw, waarvoor verder geen locaties bij ons bekend zijn. Duidelijk is wel dat het
om meerdere locaties moet gaan. Verder vertelde de eigenaar dat er binnen het
plangebied drainagebuizen zijn aangelegd. Op het historische kaartmateriaal is dan
ook zichtbaar dat een strook grenzend aan de beken aanvankelijk in gebruik was als
grasland. Vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw zijn de percelen in de beekdalen
rond “De Donken” vrijwel allemaal omgezet in bouwland. Deze omzetting kon
waarschijnlijk plaatsvinden door een verbeterde drainage.

Afbeelding 3. Topografische kaart 1903. Bron: topotijdreis.nl

7
8

www.brabant.nl
Provincie Noord-Brabant, 2003.
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE BEKENDE AARDKUNDIGE
WAARDEN EN AARDEWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS
TYPE GEGEVENS

GEGEVENSOMSCRHIJVING

9

Geologie

Zand en klei ( Formatie van Waalre,
rivierafzettingen van Rijn en Maas), eventueel
afgedekt met dekzanden.
Klei, leem en zand ( Formatie van Stamproy),
eventueel afgedekt met dekzanden.
Formatie van Boxtel (Twente),
ongedifferentieerd; fluvioperiglaciale
afzettingen, dekzanden en in de beekdalen
Beekafzettingen met klei, leem en zand
bovenstrooms Smalle Beek en Loopje en
benedenstrooms Holoceen veen in beekdalen
(beide Formatie van Boxtel, Laagpakket van

Geologische overzichtskaart 1:600.000

10

Singraven)
Formatie van Boxtel, Laagpakket van
Sinkgraven (Bx2); beekzand en–leem en veen.
Formatie van Stramproy met een dek van de
Formatie van Boxtel (Sy1); fijn en grof zand
en leem met een zanddek

Geomorfologie11

B55: Geulranddekzandrug, H42: Glooiing van
beekdalzijde en R42: Beekdalbodem

12

Bodemkunde

cHn23: laarpodzolgronden; lemig fijn zand
pZg23: beekeerdgronden; lemig fijn zand en
het noorden van het plangebied uit
Koopveengronden op zand, beginnend

F
o
13
r Wateratlas Noord-Brabant
m
a
t

ondieper dan 120 cm (hVz)
Dal Smalle Beek tot net ten zuiden A58 en
benedenloop Loopje behoorden tot tenminste
1960 tot overstromingsgebieden

Geologie
Op de geologische kaart die ons bureau door Team Geo van de provincie NoordBrabant is verstrekt zijn van oud naar jong de volgende afzettingen aanwezig binnen
het onderzoeksgebied:

9

De Mulder et al., 2003; Team Geo, Provincie Noord-Brabant 2019.
De Mulder et al., 2003; Team Geo, Provincie Noord-Brabant 2019.
11
Alterra, 2003
12
Damoiseaux, 1982.
13
https://atlas.brabant.nl
10
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De Formatie van Waalre: De formatie bestaat uit fluviatiele en estuariene
afzettingen van de Rijn.14 Laat-Plioceen (Reuverien; ca. 3 miljoen jaar
geleden) en Vroeg-Pleistoceen (Praetiglien tot en met Menapien; tot ca. 1,1
miljoen jaar geleden). In het westelijk deel van Noord-Brabant komen direct
onder de kleilagen vaak enkele meters dikke lagen voor die uit zeer fijn tot
matig fijn zand bestaan en die sterk gelaagd zijn met dunne (cm) zwak tot
uiterst siltige of zandige kleilaagjes. De afzettingen van de Formatie van
Waalre lijken, afgaande op het kaartbeeld, voornamelijk aanwezig te zijn in de
dalflanken en kunnen bedekt zijn met afzettingen van de Formatie van Boxtel
(< 2 m dikte)



Formatie van Stamproy: De Formatie van Stamproy bestaat voornamelijk uit
afzettingen van lokale rivieren uit Vlaanderen en vertegenwoordigen een grote
tijdspanne, waarin veelal non-depositie plaatsvond. De afzettingen zijn deels
eolisch gevormd, deels onder periglaciale condities. Deze tijdspanne omvat het
Tiglien (rond 2,2 miljoen jaar geleden) tot het Cromerien (rond 0,85 miljoen
jaar geleden). Daar waar klei- en leemlagen van de Formatie van Stramproy
direct op klei- en leemlagen van de Formatie van Waalre liggen, kan er
verwarring optreden.



Formatie van Boxtel, ongedifferentieerd: In het grootste deel van de laatste
ijstijd, het Vroeg- en Midden Weichselien (circa 57.000 tot 27.000 jaar
geleden), voornamelijk onder een toendraklimaat werden fluvioperiglaciale
afzettingen afgezet.15 Dit betrof in eerste instantie voornamelijk
hellingafspoelingsafzettingen, die ontstonden als gevolg van de laterale afvoer
van smeltwater, die weer het gevolg was van de in de ondergrond aanwezige
permafrost. Door de aanwezige permafrost kon het smeltwater zeer moeilijk in
de ondergrond filtreren. Een dikke zware leemlaag die zich in de
fluvioperiglaciale afzetting bevindt wordt in oudere literatuur de Laag van
Wouw genoemd. Tevens wordt het Oud Dekzand hier onder gedeeld. Het Oud
Dekzand is vaak weinig of niet te onderscheiden van fluvioperiglaciale
afzettingen met enkele, dunne leemlagen of Jong Dekzand.



Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden: dekzanden uit het Laat-Glaciaal
of Jong Dekzand is nooit tot bijna nooit lemig. Deze zijn onder een
poolwoestijnklimaat afgezet. Deze kunnen als dun dek op alle boven
beschreven afzettingen aanwezig zijn.
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven. Deze zijn in de beekdalen
aanwezig en dateren voornamelijk uit het Holoceen. In de bovenstroom van de
Smalle Beek en Het Loopje bestaan deze uit beekafzettingen met klei, leem en
zand en benedenstrooms in deze beekdalen zijn veenafzettingen uit het
Holoceen aanwezig.

14
15

www.dinoloket.nl
Berendsen, 2011; Bosch en Ras, 2017, Damoiseaux, 1982.
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Op het eerste gezicht wijkt de Geologische overzichtskaart van Nederland
1:600.00016 hiervan af, maar is het principe van deze kaart anders. Op deze kaart
staat aangegeven de ondiepe ondergrond tot een diepte van 5 m aangegeven en wat
de belangrijkste lithostratigrafische eenheid aangegeven binnen deze diepte is. Op
de geologische overzichtskaart van Nederland ligt het onderzoeksgebied en het
plangebied binnen een overgangszone van de Formatie van Stramproy met een dek
van de Formatie van Boxtel (voormalige Formatie van Twente); bestaande uit fijn
grof zand en leem met een zanddek (Sy1) en de Formatie van Boxtel, Laagpakket
van Sinkgraven (Bx2); beekzand en–leem en veen.(voormalige Formatie van
Singraven).
Onder invloed van de aanwezigheid van stugge kleien van de Formatie van Waalre
zijn de beekdalen van de Smalle Beek en Het Loopje diep ingesneden in de
ondergrond naar Noord-Brabantse begrippen. Aan dit gegeven wordt voornamelijk
ook de aardkundige betekenis ontleend van aardkundig waardevol gebied Smalle
Beek.

Afbeelding 4. Geologie (© Team Geo, Provincie Noord-Brabant)

16

De Mulder et al., 2003
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Afbeelding 5. Positionering geraadpleegde boringen DINO-loket
In het plangebied en de directe omgeving staan veel boringen gedocumenteerd
(Afbeelding 5 en Bijlage 1. Alleen is maar bij weinig boringen een lithostratigrafische
indeling bekend. In een straal van ca. 1 km rond het plangebied kon maar één
enkele boring gevonden worden waarvan de lithostratigrafische indeling van bekend
is (boring B49E0071). In deze boring op ca. 1 km ten zuiden van het plangebied
worden alle aanwezige afzettingen bij de Formatie van Waalre ondergebracht.
Volgens de boorstaat van boring B49E0071 bestaat de bovenste 7,80 m geheel uit
zwak siltige leem. De overige geraadpleegde boringen geven verder een vrij
heterogeen beeld. In boring B49E869 bestaat vanaf de maximaal verkende diepte
van 5,5 m tot 4 m uit leem, 4 m tot 2,9 m diepte uit sterk tot uiterst siltig zand, 2,9
m tot 2,2 m uit leem, 2,2 m tot 0,9 m diepte uit sterk siltig tot uiterst siltig zand en
tenslotte vanaf 0,9 m diepte en het maaiveld uit zand. Boring B49E870 bestaat van
5,5 m tot 2,2 m uit leem, 2,2 m tot 1,35 m diepte uit uiterst siltig zand, 1,35 m tot
1,1 m diepte uit zeer grof, sterk grindig zand, 1,1 tot 0,6 m diepte uit sterk zandige
leem en tenslotte van 0,6 m tot aan het maaiveld uit zand. Boring B49E0875 bestaat
vanaf 2,3 m tot 2,2 m uit zwak zandige klei, vervolgens vanaf 2,2 m tot 1,6 m uit
zand, 1,6 m tot 1,2 uit zandige klei, 1,2 tot 0,9 m uit zand, 0,9 tot 0,8 m uit sterk
zandige klei en tenslotte 0,8 m tot aan het maaiveld uit zand. Wel moet dient er bij
te worden opgemerkt dat de bovenste 50 cm uit zeer fijn zand bestaat en de
onderste 30 cm uit matig fijn zand. De onderste 10 cm is ook nog sterk siltig.
Behalve dat de lithostratigrafische indeling van de afzettingen niet bekend is, de
bodemopbouw nogal heterogeen moet zijn, zijn er grote twijfels over de kwaliteit
van de beschrijvingen of de vertaling van de beschrijvingen naar de database van
het DINO-loket. Om die reden geven de beschikbare gegevens in het DINO-loket
slechts een zeer vage indicatie wat in het veld verwacht kan worden.
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Afbeelding 5. Geomorfologische kaart. Bron: pdok.nl
Geomorfologie
Op de geomorfologie kaart (afbeelding 5) ligt het onderzoeksgebied binnen
verschillende landschapsvormen. Het overgrote deel wordt ingenomen door de
Beekdalbodem (R42) van de Smalle Beek en zijtakken, waaronder Het Loopje die de
noordelijke en oostelijke begrenzing van het plangebied vormt. In de oostelijke punt
van het onderzoeksgebied bevindt zich een Dalvormige laagte (R23). De
beekdalbodem wordt algemeen geflankeerd door een Glooiing van beekdalzijde
(R42). Een glooiing van een beekdalbodem wil zeggen dat de helling zeer flauw is en
dat er geen sprake is van een dalwand.17 De hoger gelegen landschapseenheden
binnen het onderzoeksgebied worden gevormd door de landschapseenheid
Geulranddekzandrug (B55). Deze landschapseenheid is in het algemeen zeer lang en
smal en de geulranddekzandruggen liggen parallel aan een laagte zoals een beekdal.
De beekdalen binnen het onderzoeksgebied worden door meerdere
geulranddekzandruggen geflankeerd. Verder zijn er Terrasafzettingswelvingen, die
bedekt zijn met dekzand (L41) aanwezig, grenzend aan het beekdal van de Smalle
Beek en Het Loopje. Terrasafzettingswelvingen zijn welvingen die voorkomen bij
oude rivierafzettingen waar door de insnijding van een rivier rivierterrassen konden
ontstaan. Toen door een veranderd klimaat het afvoerregime veranderde en er
vooral sedimentatie van de rivieren plaatsvond, zijn welvingen op het terras
ontstaan. De sedimentatie van de rivieren begon te overwegen door de afkoeling van
het klimaat ergens gedurende het Pleistoceen (2,4 miljoen tot 10.000 jaar voor
heden) waardoor de piekafvoer en de sedimentafvoer toenam en een meanderend
en insnijdend riviersysteem veranderde in een vlechtend en accumulerend
riviersysteem.
In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied en de oostelijke punt ervan is ook
nog de landschapseenheid Dekzandrug (B53) aanwezig. Verder is er een Kunstmatig

17

Cate en Maarleveld, 1977.
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eiland (F91) aanwezig, net ten westen van de bebouwde kom van Wouw. Op dit
kunstmatig eiland heeft het kasteel van Wouw gestaan. 18
In het plangebied is specifiek in het zuidelijke, centraal gelegen hogere deel de
landschapseenheid Geulranddekzandrug (B55). Als overgang naar het beekdal van
de Smalle Beek en het beekdal van Het Loopje is in het midden van het plangebied
een glooiing van beekdalzijde (H42) aanwezig. Aan de westzijde, noordzijde en
oostzijde van het plangebied is de landschapseenheid beekdalbodem (R42)
aanwezig.
De beekdalen liggen als een smalle strook lage gronden langs beekbeddingen, die
het natuurlijke afwateringssysteem vormen van het zandgebied. De meeste beken
zijn in de loop van de tijd gekanaliseerd. In vergelijking met het historische
kaartmateriaal met de huidige loop van de Smalle Beek en het Loopje zijn er
verschillende meanders rechtgetrokken. Vooral bij de Smalle Beek waren deze
meanders sterk ontwikkeld. Deze zijn in de huidige tijd vrijwel niet aanwezig en zijn
duidelijk rechtgetrokken. Door de kanalisatie kan het overtollig water sneller worden
afgevoerd, waardoor overstromingen nauwelijks meer voorkomen. Volgens de
Wateratlas Noord-Brabant behoorden het dal van de Smalle Beek tot net ten zuiden
A58 en de benedenloop van Het Loopje tot 1960 tot overstromingsgebieden. Ter
hoogte van het plangebied behoorden de Smalle Beek en Het Loopje eveneens tot
het overstromingsgebied.

Afbeelding 6. Plangebied op luchtfoto uit 2017. Bron: pdok.nl
Afgaande op een luchtfoto uit 2017 (afbeelding 6) en Algemeen Hoogtebestand
Nederland (AHN3; afbeelding 7) zijn kleine hoogten aanwezig in het beekdal van het
Loopje, die kleine dekzandkopjes representeren binnen het plangebied. In het
westelijk deel van het plangebied lijkt een wat grotere, enigszins ronde dekzandkop
aanwezig te zijn. Deze is gescheiden door een depressie van de grote dekzandrug

18

www.topotijdreis.nl; Koopmanschap en Visser-Poldervaart, 2011.

20

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase KS NL 27 B.V. te
Wouw, gemeente Roosendaal, Noord-Brabant

waarop De Donken en Wouw liggen. De vormen van deze hoogten, die waarschijnlijk
uit dekzandkoppen bestaan, zouden ophogingen kunnen zijn. Maar omdat deze
hoogten er nogal natuurlijk uitzien op het kaartbeeld is het meest waarschijnlijk dat
het om dekzandkoppen gaat. Net ten westen van het plangebied zijn gegraven
(ronde) poelen zichtbaar. De beekdalen kunnen verder een microreliëf hebben door
verschillende oude meanders. Deze zijn ter hoogte van het plangebied niet te
onderscheiden. Op het schaalniveau van het onderzoeksgebied valt op dat
bovenstrooms en zuidelijk van het plangebied, tot aan Wouw, het beekdal van de
Smalle Beek smal en meanderend is (afbeelding 8). De Smalle Beek is daar vrij diep
ingesneden. Het beekdal verbreedt zich ter hoogte van een rechthoekig, omgracht
terrein van het voormalige kasteel van Wouw. Het terrein van het voormalige kasteel
is duidelijk zichtbaar op het AHN. Benedenstrooms, ten noorden daarvan is het
beekdal van de Smalle Beek breder.

Afbeelding 7. Plangebied op Algemeen Hoogtebestand versie 3 (AHN 3). Bron:
pdok.nl
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Afbeelding 8. Onderzoeksgebied op Algemeen Hoogtebestand versie 3 (AHN 3).
Bron: pdok.nl
Bodemkunde
Op de bodemkaart (zie afbeelding 9) bestaat het bodemtype in het zuiden van het
plangebied uit laarpodzolgronden; lemig fijn zand (cHn23), het midden van het
plangebied uit beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23) en het noorden van het
plangebied uit Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm (hVz).
Karakteristiek is dat het overgrote deel van het onderzoeksgebied uit sterk lemige
zandgronden bestaat, behalve dan het veen in de benedenstroom van de Smalle
Beek en Het Loopje.19 Een groot deel van de gronden met een matig dikke (30-50
cm) humushoudende bovengrond rondom Wouw, bestaande uit sterk lemige
gronden (cHn23), zijn oude cultuurgronden zijn reeds eeuwenlang in cultuur.20 Deze
Laarpodzolgronden zijn minder opgehoogd dan de voor oude bouwlanden
karakteristieke enkeerdgronden met een dikke humushoudende bovengrond (> 50
cm). Ze zijn vermoedelijk minder opgehoogd, omdat men voor deze relatief
vruchtbare gronden, vroegtijdig stro in de potstallen is gaan gebruiken in plaats van
plaggen. Aan de teelten die overeenkomen met die van het zeekleigebied (o.a.
suikerbieten, aardappelen, erwten en tarwe) en aan de boerderijen is te zien dat dit
gebied van oudsher al een vruchtbare streek was. Verder hebben de
beekeerdgronden een matig dikke humeuze bovengrond. Beekeerdgronden hebben
roest die binnen 35 cm diepte begint en doorgaat tot maximaal 120 cm of de nietgeaereerde zone. De bovengrond van het veen dat uit zeggeveen, rietzeggeveen of
mesotroof broekveen bestaat is veelal veraard. De Koopveengronden liggen meer in
het benedenstroomse deel van het beekdal van de Smalle Beek en de benedenloop
van “Het Loopje”. In het bovenstroomse deel van de Smalle Beek zijn moerige
eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand (zWz) aanwezig.
Ze vormen de overgang tussen de veengronden en minerale gronden.

19
20

Oosten, 1975.
Damoiseaux, 1982.
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Afbeelding 9. Bodemkaart. Bron: pdok.nl
Aardkundige Waarden
De beekdalen van de Smalle Beek en Het Loopje zijn, naar West-Brabantse
begrippen, opvallend diep in gesneden in het omliggende dekzandlandschap
vanwege de aanwezigheid van stugge kleien van de Formatie van Waalre (VroegPleistoceen) in de ondergrond.21 Het hoogteverschil bedraagt zo’n 2 tot 3 meter. De
beekdalglooiingen en geulranddekzandruggen in het open landschap zijn goed
zichtbaar en vertonen een markant reliëf. Vooral bovenstrooms waar het dal van de
Smalle Beek vrij nauw is, direct ten westen en zuidwesten van Wouw is een sterk
reliëf aanwezig. Benedenstrooms is het beekdal breder en is omzoomt door
markante dekzandruggen.
Ten noorden van Wouw ligt tussen de Smalle Beek en Het Loopje ‘De Donken’, een
akkercomplex op een geulranddekzandrug met duidelijk bolvormig reliëf, waarvan
het hoogste punt 4 meter boven de laagste delen van de omgevende beekdalen
uitsteekt. Volgens de “Toelichting bij de Aardkundige Waardenkaart Noord-Brabant”
bestaan de te beschermen aardkundige elementen uit meanderende beken,
beekdalglooiingen en bijbehorende markante reliëfvormen in het landschap; Poelen
langs de Smalle Beek; akkercomplex ‘De Donken’ op geulranddekzand met duidelijk
bolvormig reliëf en de plaatselijk nog aanwezige historische beekdalpercelering. Wat
betreft de huidige meanderende beken kan geconstateerd worden op basis van het
historische kaartmateriaal dat deze in vergelijking behoorlijk zijn rechtgetrokken. De
vraag is dan ook of de huidige beeklopen, nog enigszins aan de van nature
aanwezige situatie voldoet of meer kunstmatig zijn.
Doordat de beken rechtgetrokken zijn, konden deze hun water sneller afvoeren,
waardoor ook het oorspronkelijke afvoerregime is veranderd. Door af te zien van het
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onderhoud van deze rechtgetrokken beken, zullen deze waterlopen hun natuurlijke
evenwicht nastreven, waardoor naar verwachting natuurlijke, meanderende
waterlopen zullen ontstaan. Een dergelijke op natuurlijke wijze tot stand laten
komen van het beekherstel is tot nu toe niet bewust gerealiseerd. Dat komt omdat
het erg lang duurt voor dat beekherstel geheel op natuurlijke wijze tot stand komt,
dergelijke natuurlijke processen moeilijk controleerbaar zijn en dat de verwerving
van de benodigde gronden door de waterbeheerder vaak moeilijk te realiseren is.
Verder zijn de grondeigenaren van percelen in de beekdalen vaak niet heel
enthousiast als landerijen mogelijk weer kunnen overstromen door een minder snelle
afvoer.
Afgezien van een vergunde ontgrondingslocatie aan de Donkenweg op ca. 500 m ten
zuiden van het plangebied en mogelijk een aantal verspreid liggende geëgaliseerde
zijn terreinen is het reliëf van de aan de aan de Smalle Beek grenzende
geulranddekzandruggen en beekdalglooiingen intact gebleven. Ondanks dat de
beken zijn rechtgetrokken zijn de beekdalen waarin deze stromen overwegend
intact. Op het kaartbeeld van het AHN zijn met name in het beekdal van Het Loopje
natuurlijke vormen zichtbaar, bestaande uit dekzandkopjes, die indicatief zijn voor
een redelijk intacte landschapsopbouw.
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3V

ELDONDERZOEK

3.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK

Veldinventarisatie
Het plangebied en omgeving zijn geïnventariseerd op landschappelijke en
cultuurhistorische kenmerken die mogelijk een bijdrage kunnen leveren bij de
waardering van de aardkundige waarden en mogelijke gevolgen van de
voorgenomen ingrepen. Ter illustratie zijn er foto’s genomen van de elementen op
het terrein (Bijlage 2).
Booronderzoek
In het plangebied zijn grondboringen uitgevoerd met als doel het bepalen van de
bodemopbouw en eventuele bodemverstoring. Met de grondboringen worden de door
het bureauonderzoek vastgestelde aardwetenschappelijke kenmerken van het terrein
getoetst.
Het verkennen van de bodemopbouw gebeurt door de bodemstructuur en, indien
relevant, bodemkundige horizonten systematisch te beschrijven. Eventuele
afwijkingen van de verwachte bodemopbouw zoals vastgesteld op de grond van het
bureauonderzoek, en andere niet-natuurlijke bodemkenmerken kunnen er aanleiding
toe geven om (delen van ) het plangebied als verstoord te beschouwen.
Er zijn 11 boringen in het plangebied gezet over twee raaien verdeeld en dwars op
de Smalle Beek en het Loopje geplaatst. De maximaal verkende diepte is 2,1 m.
De boringen zijn ingemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 2 m en
uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boorkernen zijn
visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Het
bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAPmaaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in Bijlage 3. De boorpuntenkaart met de
posities van de boringen is opgenomen in Bijlage 4.

3.2 RESULTATEN

Veldinventarisatie
Op 14 augustus 2019 is een veldinventarisatie gemaakt van het landschap in het
plan- en onderzoeksgebied. In wezen omvat het onderzoeksgebied het stroomgebied
van de Smalle Beek en Het Loopje. Het onderzoeksgebied bestaat uit de beekdalen
en flanken daarvan, waarbij de dekzandrug van “De Donken” en Wouw de scheiding
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vormt tussen de Smalle Beek en Het Loopje. Het onderzoeksgebied omvat het
gehele Aardkundig Waardevolle gebied de Smalle Beek. Bij het verlaten van de
bebouwde kom en rijdend in westelijke richting over de Waterstraat, begint het
beekdal van de Smalle Beek vrijwel direct. Ter hoogte van Wouw oogt de Smalle
Beek als een kaarsrechte, diep gelegen sloot. Aan de westzijde van de Smalle Beek
ligt de Kasteeldreef, die naar het terrein van het voormalige kasteel leidt. Bij deze
inventarisatie is ook het kasteelterrein bezocht (foto 5), omdat deze een belangrijk
cultuurhistorisch element vormt binnen het onderzoeksgebied en een goed
observatiepunt is. Verder is deze op een strategische plek gesitueerd. Deze ligging is
strategisch vanwege zijn ligging in het landschap. Vanwege de ligging in het beekdal
konden de grachten die om het kasteel lagen, goed gevoed worden vanuit de Smalle
Beek. Vanaf de Kasteeldreef en het kasteel zijn verschillende foto’s van het beekdal
gemaakt vanuit verschillende posities, in verschillende richtingen (Bijlage 2, foto 4,
6, 7). Op deze foto’s is te zien dat het beekdal ter hoogte van Wouw en verder naar
het noorden vrij breed is. Het kasteelterrein en de Smalle Beek ligt midden in het
beekdal van de Smalle Beek. Zowel vanaf de oostzijde en westzijde van het kasteel
en Smalle Beek ligt er optisch gezien best nog een afstand tussen deze en de
dalflanken. Stroomopwaarts in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is het
beekdal minder breed (foto 18 t/m 20). Algemeen oogt het landschap als licht
heuvelachtig in tegenstelling tot het gebied direct ten noorden dat uitermate vlak is
(foto 9). Het terrein op en rond het plangebied wordt gekenmerkt door de
dekzandrug van de Donken en de eromheen liggende beekdalen van de Smalle Beek
en Het Loopje (foto 10 t/m 15). Deze beekdalen worden aan de overzijde van de
Smalle Beek in het westen en Het Loopje in het oosten en noorden ook weer
geflankeerd door ruggen. Gezien vanuit het plangebied valt het op, dat de hoge,
bolle dekzandrug van “De Donken” een flauwere helling lijkt te hebben binnen het
plangebied. Het plangebied ligt dan ook op de meest noordelijke uitloper van de
dekzandrug, die in het oosten en noorden begrenst wordt door het loopje en in her
westen door de Smaller Beek.

Booronderzoek
Er zijn 11 boringen gezet verdeeld over twee raaien. De afstand tussen de
afzonderlijke boringen is variabel. Met name boringen in het beekdal liggen dichter
bij elkaar. In het beekdal is namelijk een grotere heterogeniteit te verwachten. Deze
heterogeniteit kan bepaald zijn door afzettingsmilieu of het al dan niet aanwezig zijn
van dempingen. Kijkend naar de boringen (boring 5, 9, 10 en 11) op de dekzandrug
blijkt er zoals verwacht een homogenere bodemopbouw aanwezig te zijn. Afgezien in
boring 9 waar op 2 m diepte groene, sterk siltige, kalkloze klei van de Formatie van
Waalre (Vroeg-Pleistoceen), is alleen een pakket van de “Formatie van Boxtel,
ongedifferentieerd”, al dan niet met het jonge dekzand (Formatie van Boxtel,
Laagpakket van Wierden) aanwezig. In boring 11 bestaat dit pakket vanaf 150 cm
diepte uit zeer fijn zand, met enkele leemlagen (fluvioperiglaciaal zand) en vanaf 60
cm diepte uit een pakket sterk zandige leem met wat roestvlekken en enkele dikke
zandlagen (fluvioperiglaciale afzetting, bekend staand als Laag van Wouw). De
fluvioperiglaciale afzettingen zijn vervolgens afgedekt met lichtgeel, zeer fijn, matig
roestig zand, dat waarschijnlijk het jonge dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket
van Wierden). Anders dan in boring 11 waar de Formatie van Boxtel,
ongedifferentieerd door fluvioperiglaciale afzettingen wordt gerepresenteerd, bevindt
zich in boring 5, 9 en 10 een pakket oud dekzand. Deze afzetting bestaat uit zeer fijn
zand al dan niet met enkele leembanden –of bandjes. In enkele gevallen zijn deze
leembandjes zwak humeus.
In het beekdal van de Het Loopje (boring 1 t/m 4) bestaat de ondergrond vanaf 30 á
80 cm uit een pakket zandige leem met enkele zandbandjes en/of dikke zandlagen.
In boring 1, 3 en 4 ligt hieronder zeer fijn, zwak siltig zandresten met wat
houtresten en/of plantenresten. Deze afzettingen representeren fluvioperiglaciale
afzettingen. Karakteristiek voor het dal van Het Loopje is dat deze daar dicht aan de
oppervlakte voorkomen. De raai van boring 1 t/m 5 en 11 is zo uitgekozen dat deze
in het dal van Het Loopje, over een klein enigszins hoger gelegen kopje ligt. De
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verwachting was dat het om een dekzandkopje ging maar in boring 2 liggen direct
onder de A-horizont fluvioperiglaciale afzettingen. De in de lager gelegen boring 1 op
de beekoever en boring 3 in een depressie achter het hoger gelegen kopje zijn de
fluvioperiglaciale afzettingen afgedekt met zwak humeus, matig siltig zand en zwak
humeuze leem al dan niet met dikke zandlagen. Deze afzettingen die zijn afgedekt
met een matig dikke tot dikke A-horizont bestaande uit zwak tot matig humeuze,
zwak zandige leem, representeren beekafzettingen.
De boringen van 6 t/m 8 van de raai 6 t/m 10 zijn in het beekdal van de Smalle
Beek gezet. Gezien vanaf de oever van de Smalle Beek is in boring 6 in de bovenste
80 cm een verstoorde bodemopbouw aanwezig. Onder een matig dikke A-horizont
bestaande uit zwak tot matig humeus, zwak tot sterk zandige leem met daarin een
veenbrok en wat baksteen, is een sterk zandige, matig roestige leemlaag met
leembrokken en wat baksteen aanwezig. Het lijkt er sterk op dat er op de plek van
boring 6 een demping heeft plaatsgehad. Onder deze demping of vergraving ligt op
80 cm diepte een homogeen zandpakket (dekzand). In boring 7 liggen de VroegPleistocene afzettingen op 160, mogelijk al 145 cm diepte en zijn afgedekt met zwak
tot matig humeuze, sterk zandige leem met wat plantenresten en onderin veel
dunne zandbandjes (oeverafzettingen). Vanaf 35 cm diepte is donkerbruin,
zeggeveen met enkele dunne leemlagen aanwezig. Bovenin is het veen is veraard
aanwezig op een dunne leemlaag. De dunne leemlaagjes zijn afgezet bij extreem
hoogwater. Veen kan alleen groeien als het milieu verre van dynamisch is. Het
veraarde veen is weer afgedekt met donkerbruin, matig humeuze, matig
roesthoudende leem (A-horizont, bouwvoor). In boring 8 ligt onder een 40 cm dikke
bouwvoor donkerbruine, zwak humeuze, matig roesthoudende, zwak zandige klei,
die waarschijnlijk is afgezet door een beek als deze ver buiten zijn oevers trad. Deze
afzetting, die als subhorizont deel uitmaakt van de A-horizont moet in een rustiger
afzettingsmilieu zijn afgezet, dan de oeverafzettingen die uit zwak tot matig zandige
leem bestaan.
In boring 6 en 7 is onder dekzandafzettingen op 170 á 180 cm diepte de sterk siltige
klei aangetroffen van de Formatie van Waalre. Hierin zijn wat plantenresten
aanwezig en in boring 6 is ook wat zandbijmenging in mogelijke scheuren
aangetroffen (vorstwig?). In boring 7 is vanaf 160 cm dezelfde typische klei
aangetroffen met veel dikke zandlagen en wat plantenresten aanwezig, die mogelijk
herwerkte afzettingen representeren.

3.3 WAARDEOORDEEL EN BEÏNVLOEDING AARDKUNDIGE
WAARDEN DOOR HET PLAN
De Pleistocene afzettingen die zijn aangetroffen bestaan uit die van de Formatie van
Waalre (170 á 200 cm diepte), fluvioperiglaciale afzettingen (zand en leem), oud
dekzand en jong dekzand. In het beekdal van Het Loopje zijn fluvioperiglaciale
afzettingen dicht aan de oppervlakte aanwezig. Het kopje waarover specifiek voor dit
onderzoek in een boorraai is opgenomen bestaat eveneens uit fluvioperiglaciale
afzettingen en is niet zoals verwacht een dekzandkopje bestaande uit jong dekzand.
Deze landschapsvorm is eerder door erosie tot stand gekomen. De ligging van de
geul is onder de huidige omstandigheden (diepe insnijding en het huidige gebruik als
perceelgrens) behoorlijk bepaald. Afgaande op het historische kaartmateriaal is de
ligging van deze geul vrijwel niet veranderd. Het beekdal waarin de geul is
ingesneden is echter vrij breed en de aanwezige hoger gelegen kopjes, bestaande uit
fluvioperiglaciale afzettingen zijn ontstaan door erosie. Mogelijk heeft deze erosie
plaatsgevonden onder koudere klimatologische omstandigheden en was er sprake
van een vlechtend riviertje. Een vlechtende rivier bestaat uit meerdere ondiepe
geulen bij een rivier met grote verschillen in afvoer. Aan de oever en in een
depressie zijn de fluvioperiglaciale afzettingen afgedekt met beekafzettingen. In het
beekdal van de Smalle Beek is een vrij heterogene bodemopbouw aanwezig. Er is
een mogelijke demping aanwezig nabij de oever, vervolgens is veen op
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beekafzettingen aangetroffen en in de laatste boring bestaat de onderste subhorizont
van de A-horizont uit zwak zandige klei. De beekafzettingen die nabij de oever zijn
aangetroffen, waaronder de dunne leemlaagjes in het veen zijn representief voor
oeverafzettingen, terwijl de zwak zandige klei in een rustiger afzettingsmilieu is
afgezet (komafzetting).
Het plangebied maakt deel uit van het Aardkundig Waardevol gebied de Smalle
Beek. De loop van Het Loopje is zover bekend de natuurlijke loop, afgaande op het
historisch kaartmateriaal. De huidige dimensies van het beekdal van Het Loopje zijn
waarschijnlijk ontstaan door een vlechtend riviersysteem onder periglaciale
omstandigheden. De hogere kopjes in het beekdal zijn niet ontstaan door afzetting
van dekzand, maar door erosie van een vlechtend riviersysteem. Verder is er een
heterogene bodemopbouw aanwezig in het beekdal van de Smalle Beek. Er is een
demping, zeggeveen op beekoeverafzettingen en een vrij weinig ontwikkelde
beekkomafzetting. Het voormalige vlechtende riviersysteem is een Aardkundige
Waarde die uniek is voor het plangebied en een toegevoegde waarde heeft voor het
totale ensemble van het Aardkundig waardevol gebied. De boven beschreven
heterogene bodemopbouw in het beekdal van de Smalle Beek hoe interessant ook, is
minder uniek. Omdat een zone van 100 m vanaf de Smalle Beek vrijgehouden wordt,
wordt daar de bodemopbouw met zekerheid niets bedreigd door de aanleg van het
zonepark.
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4C

ONCLUSIES

De Pleistocene afzettingen die zijn aangetroffen bestaan uit die van de Formatie van
Waalre (170 á 200 cm diepte), fluvioperiglaciale afzettingen (zand en leem), oud
dekzand en jong dekzand. In het beekdal van Het Loopje zijn fluvioperiglaciale
afzettingen dicht aan de oppervlakte aanwezig. De hoger gelegen kopjes zijn om die
reden eerder door erosie ontstaan en zijn geen dekzandkopjes die uit eolische
afzettingen bestaan, zoals eerder werd verwacht. Het beekdal van Het Loopje
waarschijnlijk ontstaan in de laatste ijstijd door een vlechtend riviersysteem. Om die
reden is het beekdal van Het Loopje uniek binnen het ensemble van het Aardkundig
waardevol gebied De Smalle Beek en verdient het extra bescherming. Bij deze
bescherming gaat het om het behoud van landschapsvormen, wat inhoud dat er
geen grote bodemingrepen (zoals egalisaties, ontgrondingen, andere grote
afgravingen) die deze landschapsvormen (o.a. beekdalglooiingen en
geulranddekzandruggen) mogen worden uitgevoerd.
Omdat het weggraven van het reliëf en landschapsvormen niet aan de orde is bij de
aanleg van het zonnepark zal de verstoring van de “Aardkundige Waarden” minimaal
zijn. De zonnepanelen worden op stalen frames gemonteerd, die op lichte, half
gesloten heipalen (U-profiel) zullen worden opgesteld, waardoor weinig grondroering
zal plaatsvinden. De diepte van de U-vormige palen zal beperkt worden tot in de
bovenste bodemlag(en). Om die reden wordt ook niet het unieke vlechtend
riviersysteem bedreigd als landschapseenheid. Gedurende de levensduur van 25 jaar
vinden in het plangebied geen activiteiten plaats, die een eventuele verstoring van
aardkundige waarden, cultuurhistorische waarden of archeologische waarden kunnen
veroorzaken.
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BIJLAGE 2 FOTO’S
VELDINVENTARISATIE

Foto 1 De Markt te Wouw
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Foto 2 Smalle Beek en Kasteeldreef vanaf de Waterstraat te Wouw in noordelijke
richting
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Foto 3 Smalle Beek vanaf Waterstraat te Wouw in zuidelijke richting

Foto 4 Beekdal met Smalle Beek en oostelijke beekdalflank ter hoogte Kasteeldreef
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Foto 5 Terrein voormalig kasteel Wouw in westelijke richting
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Foto 6 Dal van de Smalle Beek vanaf terrein voormalig kasteel Wouw in oostelijke
richting
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Foto 7 Dal van de Smalle Beek vanaf terrein voormalig kasteel Wouw in noordelijke
richting

Foto 8 Blik op Wouw en beekdal Smalle Beek vanaf westelijke rand onderzoeksgebied
(Herelsestraat).
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Foto 9 Landschap net ten noorden Aardkundig Waardevol gebied Smalle Beek

Foto 10 Beekdal van Het Loopje in zuidelijke richting. Op de achtergrond dalflank van
dekzandrug “De Donken” en Wouw.
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Foto 11 Het Loopje en oostelijk deel plangebied
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Foto 12 Het Loopje in zuidelijke richting. Zie diepe ligging

Foto 13 Op de achtergrond dalflank van dekzandrug “De Donken” en Wouw vanuit
beekdal van Het Loopje
44

Foto 14 plangebied vanuit het oosten
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Foto 15 Oostelijk deel plangebied en de oostelijke begrenzing (Het Loopje)

Foto 16 beekdal Smalle Beek vanuit plangebied in zuidwestelijke richting
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Foto 17 beekdal Smalle Beek vanuit plangebied in zuidwestelijke richting

Foto 18 beekdal Smalle Beek in zuidelijk deel onderzoeksgebied gefotografeerd vanuit
het noordoosten
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Foto 19 beekdal Smalle Beek in zuidelijk deel onderzoeksgebied gefotografeerd vanuit
het oosten
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Foto 20 beekdal Smalle Beek in zuidelijk deel onderzoeksgebied gefotografeerd vanuit
het oosten
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Adviesdocument plangebied zonnepark W ouw, gemeente Roosendaal

Inleiding
In het plangebied Zonnepark Wouw (15,9 hectare) in de gemeente Roosendaal is de aanleg van
zonnepanelen gepland. Vanwege de ligging in het aardkundig waardevolle gebied van de ‘Smalle Beek’
1

(Wouw), heeft een aardkundige waarden onderzoek door Laagland plaatsgevonden. Desondanks is
volgens de Provincie Noord-Brabant “onvoldoende bekend wat de keuze van het zonnepark op deze
2

locatie voor gevolgen heeft voor de ontwikkeling van dit landschap en de toekomstwaarde ”. Naar
aanleiding daarvan heeft Kronos Solar Projects GmbH aan auteur dezes gevraagd om
verbetersuggesties te doen. Onderhavig document dient om de huidige aardkundige situatie van het
plangebied beter te duiden (met name op het aspect “herkenbaarheid”), ook in relatie tot het totale
aardkundig waardevolle gebied. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat concreet de invloed is van de
toekomstige ingrepen op de aardkundige waarden. En tot slot wordt een voorstel gedaan voor
planaanpassingen die kunnen leiden tot behoud, herstel en versterking van de aardkundige waarden.

Geo(morfo)logische, bodemkundige en historische context
1

Uit het rapport van Laagland blijkt dat het plangebied ligt op de overgang van een dekzandrug met
laarpodzolgronden, naar een beekdal waar beekafzettingen en plaatselijk veen zijn aangetroffen (zie
figuur 1). In de ondergrond komen fluvioperiglaciale afzettingen voor (bestaande uit door smeltwater
verspoelde zanden en lemen) en kleiige afzettingen van de Formatie van Waalre. In het beekdal is
sprake van enkele hogere “kopjes”, waarvan is vastgesteld dat het hogere delen van de
fluvioperiglaciale afzettingen betreft die niet door jongere beekafzettingen worden afgedekt.
Het historisch landgebruik bevestigt ook de ligging op de overgang van een dekzandrug naar het
e

beekdal. Op de hogere delen zijn op de historische kaarten van begin 20 eeuw akkers aangegeven
(omzoomd met hagen/singels), terwijl het beekdal zich onderscheidt door graslanden. Aangegeven
wordt dat omstreeks de jaren 1980 de percelen in de beekdalen in het plangebied vrijwel allemaal zijn
3

omgezet in bouwland. Deze historische situatie is ook weergegeven op figuur 2.
De in het rapport van Laagland verzamelde gegevens geven een vrij gedetailleerd inzicht in de
geo(morfo)logische en bodemkundige context van het gebied. Er wordt echter niet geconcretiseerd hoe
dit de aardkundige waarde van het gebied definieert of wat de gaafheid of herkenbaarheid daarvan is.
Met name die aspecten zijn echter van belang om te achterhalen wat de invloed van de toekomstige
inrichting als zonnepark is. In de navolgende paragrafen wordt dit daarom verder uitgediept. Daartoe
wordt eerst gekeken naar de waarde van het totale aardkundig waardevolle gebied ‘Smalle Beek’, om
vervolgens te bepalen wat de waarde van het plangebi ed zonnepark Wouw zelf is.

1
2
3

W ijnen, J., 2019; Laagland Archeologie Rapport 329 .
Provincie Noord-Brabant: beoordeling voorontwerp , d.d. 18 maart 2020.
W ijnen, J., 2019; Laagland Archeologie Rapport 329 : p.14.
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Figuur 1. Boorpuntenkaart veldonderzoek (bijlage 3 ontleend aan Laaglandrapport 329).

Figuur 2. Uitsnede van twee relevantie historische kaarten (ontleend aan https://www.topotijdreis.nl/).
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Figuur 3. Aardkundige waardenkaart gebied Smalle Beek (ontleend aan RAAP-rapport 4086).
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Aardkundig waardevol gebied Smalle Beek
Ten behoeve van zonnepark Heerle, circa 3 kilometer ten zuiden van Zonnepark Wouw, is recent ook
4

een aardkundig onderzoek uitgevoerd, waarin de aardkundige waarde van het totale gebied Smalle
Beek uitvoerig is beschreven. Daarvan volgt hier een korte samenvatting.
Het dal (met zijdalen) van de Smalle Beek is het resultaat van de insnijding van smeltwaterstromen die
vrijkwamen aan het eind van de laatste ijstijd. In deze periode zijn door de wind para llel aan het dal
dekzandruggen afgezet. Gedurende het warmere Holoceen nam de erosie en sedimentatie af. In de
smeltwaterdalen verzorgden kleine waterlopen de afvoer van het water en hier vond op kleine schaal
nog enige sedimentatie, maar vooral erosie plaats. Rond 1500 voor Christus was het dal met veen
dichtgegroeid. Dit veen is door menselijk ingrijpen (veenwinning en ontwatering) weer verdwenen. Het
huidige dal kenmerkt zich door naar Noord-Brabantse normen uitgesproken hoogteverschillen.
Aan de hand van deze globale inzichten en met behulp van het AHN, zijn in het dal van de Smalle Beek
vijf typen aardkundige eenheden aangeduid (zie ook figuur 3). Het betreft allereerst de huidige
beekdalbodem als zijnde het diepste deel van de bredere dalvlakte. Aan weerszijden daarvan liggen
dekzandruggen, herkenbaar aan de hogere ligging en bolle vorm (versus de concave vorm van het dal).
De helling tussen dal en dekzandrug is aangeduid als glooiing, met hoogteverschillen tot 4 m.
Binnen het totale aardkundig waardevolle gebied is sprake van duidelijke verschillen in de
herkenbaarheid. Zo is vastgesteld dat de insnijding van de beek met name herkenbaar is wanneer
sprake is van hoogteverschillen over korte afstand met een duidelijk onderscheidend landgebruik
tussen het beekdal en de omringende hogere gronden. Hiervan is met name s prake in de zone direct
ten westen van Wouw. In grote delen van het gebied is de herkenbaarheid echter beperkt, doordat het
beekdal breed is en hoogteverschillen lastig zijn waar te nemen en doordat de akkers doorlopen vanaf
de dekzandrug tot aan de beek.

Aardkundige waarde plangebied Zonneakker Wouw
Zonneakker Wouw ligt in het noorden van aardkundig waardevol gebied Smalle Beek. Dit gebied
kenmerkt zich door een brede dalvlakte, waarin hoogteverschillen over grote afstand zijn uitgesmeerd
en daardoor matig herkenbaar zijn. Bovendien is het landgebruik hier op de hoge en lage delen veelal
gelijk, wat het onderscheidend vermogen van het beekdal nog verder aantast.
Het plangebied zelf is aardkundig te typeren als een zijdal van de Smalle Beek (zie figuur 4). Het
natuurlijk reliëf is hier vrij uitgesproken. De overgang van het beekdal naar de dekzandrug in het zuiden
wordt gekenmerkt door een flauwe glooiing, maar met name de noordelijke beekdalflank is relatief steil
(zie figuur 5). Daardoor is het beekdal als laagte goed herkenbaar. Dit wordt echter sterk aangetast
doordat de akkers lopen tot aan “Het Loopje” doorlopen. Het beekdal onderscheid zich in landgebruik
dus niet van de hogere gronden. De beekloop bestaat uit een rechte sloot, wat in schril contrast staat
tot de Smalle Beek die tot omstreeks 1900 een sterk meanderend verloop had. Op historische kaarten
staat heeft het Loopje ook een rechte loop, zodat het beekje vermoedelijk deels gegraven is. De
aanwezige beekafzettingen (zie figuur 1) en het microreliëf (zie figuur 4) wijzen er echter op dat de
beek in het verleden toch ook een natuurlijk verloop heeft gehad.

4

Ellenkamp, G.R., 2019; RAAP-rapport 4086
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Figuur 4. Gedetailleerde aardkundige waardenkaart van zonnepark Wouw.

RAAP adviesdocument 1093 / versie 01-05-2020

[6]

Adviesdocument plangebied zonnepark W ouw, gemeente Roosendaal

Figuur 5. Foto van het plangebied genomen vanuit het zuidoosten richting het noordwesten. Duidelijk herkenbaar
zijn de flauwe zuidflank van het dal (links) en de veel steilere noordflank (rechts). De herkenbaarheid wordt echter
aangetast door de beakkering tot aan het “Loopje” in het diepste deel van het dal.

Het feit dat de akkers tot aan het (gegraven) beekje doorlopen, doet vermoeden dat mogelijk
grondverbetering (zoals ophoging of egalisatie) heeft plaatsgevonden. Er zijn echter drie duidelijke
aanwijzingen die daar tegen pleiten. Ten eerste wijzen de boringen van Laagland op een intacte
bodemopbouw. Ten tweede is het microreliëf in het gebied nog intact (zie figuur 4) en dat zou bij
5

egalisatie of ophoging zeker zijn genivelleerd. Ten derde blijkt uit een vergelijking van actuele en
6

historische hoogtegegevens dat de hoogteligging van het maaiveld in het beekdal de laatste 35 jaar
onveranderd is gebleven.
Uit de verzamelde gegevens kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied Zonnepark
Wouw het beekdal van de Smalle Loop en het zijdal met het Loopje gekenmerkt worden door het
voorkomen beekafzettingen en lokaal veen. De ze bodemopbouw en het intacte microreliëf bewijzen dat
de intrinsieke aardkundige waarde en gaafheid van het gebied hoog zijn. Als gevolg van het huidig
landgebruik is de herkenbaarheid hiervan echter aangetast. Ook van de historische verkaveling en
inrichting, die oorspronkelijk waren afgestemd op de aardkundige situatie met akkers op de hogere
delen en graslanden in het beekdal, is nagenoeg niets bewaard gebleven. Tot slot is het gebied zelf
beperkt ontsloten, zodat de aardkundige waarde vooral ervaren moet worden vanaf de Spellestraat in
het noordoosten, waar beplanting en bebouwing het zicht op het beekdal regelmatig belemmeren

5
6

Uit 2009 AHN2, ontleend aan https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
Uit 1974, ontleend aan https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geoserver/tophoogte/ows
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Invloed van de geplande ingrepen
Het geplande zonnepark heeft een omvang van 15,9 hectare, waarvan 3 hectare is voorzien voor een
17 tot 25 meter brede groenstrook ten behoeve van de landschappelijke inpassing (zie figuur 6).
Centraal in het gebied is een noordwest-zuidoost georiënteerde haag voorzien, die het verloop volgt
van een voormalige met hagen geflankeerde historische weg op de grens van de hoge gronden naar
het lage beekdal. De zonnepanelen worden met stalen frames gemonteerd, gefundeerd op lichte, half
gesloten heipalen (U-profiel). Daarnaast zullen enkele kleine transformator-stations en bekabeling
worden aangelegd. Het zonnepark zal 25 jaar operationeel zijn .

Figuur 6. Inrichtingsplan (Kronos Solar).

De fysieke impact van deze inrichting op de bodem en de aardkundige eenheden is minimaal. Het
beperkt zich tot de funderingspalen voor de panelen, de leidings leuven, funderingen voor de
transformator-stations en de plantgaten voor de hagen en bomen. De werkelijke grondroering hiervan is
beperkt, want de funderingspalen zijn zeer licht, de oppervlaktes van de tran sformatorstations zijn zeer
klein (rode vlakjes op figuur 6) en de ingraving van leidingstraten en plantgoed kan zich beperken tot
7

de diepte van de huidige bouwvoor (dikte 30 - 40 cm ).
De impact van de inrichting op de bovengrondse zichtbaarheid en herkenbaarheid is echter groter. De
aanleg van het veld en de omringde hagen zal het zicht op het dal en de flauwe helling afschermen.
Vanaf het geplande omringende wandelpad kan ter hoogte van het centrale pad nog een doorkijkje
ervaren worden langs de hagen, zoals die er in het verleden ook stonden, maar het vrije zicht op het
beekdal zal worden belemmerd. Van belang hierbij is echter te realiseren dat dit een tijdelijke situatie
is, die na 25 jaar weer wordt opgeheven.
7

Op basis van de boorbeschrijvingen in bijlage 4 van Laagland rapport 329.
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Kortom, van ‘onomkeerbare gevolgen’ voor het aardkundig waardevolle landschap is geen sprake.
Daarentegen draagt het plan, met uitzondering van het centrale pad die de oorspronkelijke met hagen
geflankeerde weg herstelt, ook niet actief bij aan herstel of versterking van de aardkundige waarden. In
de navolgende paragraaf worden op basis van de vastgestelde aardkundige waarden daarom
suggesties gedaan voor planaanpassingen die daaraan wel bijdragen.

Aanbevelingen voor herstel en versterking
Het huidige plan wordt als het ware als een schil over het gebied heen gelegd, zonder de aardkundige
waarden aan te tasten, maar ook zonder dat te benutten. De morfologie en het historisch gebruik van
het gebied lenen zich echter uitstekend voor het gebruik als basis voor een inrichtingsplan. Dit is
verbeeld in figuur 8 en wordt hierna toegelicht.


Allereerst wordt geadviseerd de landschappelijke inpassing niet uit te voeren in een overal even
brede groenstrook rondom, maar om deze oppervlakte hoofdzakelijk te benutten voor de aanleg
van een natuurzone ter versterking van het beekdal. Waar nu sprake is van een akker tot aan een
rechte sloot, kan natte natuur ontwikkeld worden met (idealiter) een natuurvriendelijke oever (flauw
talud). Geadviseerd wordt daarbij gebruik te maken van het aanwezig e microreliëf, zodat zich een
natuurlijke situatie voordoet met afwisselingen tussen nat en droog. De inpassing aan zuidzijde kan
dan bestaan uit een smalle haag, wat past bij de historische situatie met hagen/singels.



Voorst wordt geadviseerd de geplande weg met haag te behouden, maar in het westen voort te
zetten met een afbuiging richting het zuiden. Op deze wijze accent ueert de haag de overgang van
hoog naar laag en bovendien sluit dit aan bij de historische inrichting (zie figuur 2).



Tot slot wordt geadviseerd het natuurlijk reliëf vanaf de beek richting de hoge dekzandrug verder te
accentueren. Dat kan bijvoorbeeld door de zonnepanelen in de lagere delen dicht bij de grond te
plaatsen en ze geleidelijk steeds hoger te plaatsen naarmate het maaiveld stijgt. Op deze manier
wordt het reliëf optisch versterkt. Een schematische impressie hiervan is opgenomen in figuur 7.

Figuur 7. Schematische weergave van het benutten van de hoogte van de zonnepanelen voor het optisch
versterken van het maaiveld reliëf.
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Samenvatting
Laagland Archeologie heeft in november 2019 een Archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd aan De Donken (Spellestraat), te Wouw, gemeente Roosendaal (NB) voor
het project Zonnepark Roosendaal KS NL27 B.V. In het plangebied zal in de toekomst
een Zonnepark van ca. 16 ha worden aangelegd. Hiertoe is een omgevingsvergunning
vereist.
Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen.
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype,
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe
zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Onder de
landschappelijke bronnen worden ook boringen verstaan die augustus 2019 gezet zijn in
kader van het Aardkundige Waarden Onderzoek. Deze boringen zullen worden
meegenomen in het archeologisch bureauonderzoek, waarbij wel opgemerkt dient te
worden dat het aantal boringen onder het minimum aantal boringen ligt dat volgens de
vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1) voor een Inventariserend
Veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd dient te worden.
Op basis van het bureauonderzoek geldt dat algemeen een hoge archeologische
verwachting bestaat voor het plangebied. De archeologische verwachting is hoog voor
archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum. Het plangebied was in de steentijd
geschikt voor meerdere functies. Als verblijfplaats op het hogere deel (dekzandrug) en
als jacht – en foerageergebied binnen de nattere delen (beekdal van de Smalle Beek en
het Loopje). Vanaf dat het terrein door landbouwers werd gebruikt lagen de
nederzettingen en bouwlanden op de dekzandruggen en werd het lagere en nattere
gebied gebruikt als weiland en grasland en ritueel landschap.
Op basis van de onderzoeksresultaten geldt algemeen een hoge archeologische
verwachting voor het plangebied. Ondanks dat algemeen een hoge archeologische
verwachting geldt voor het plangebied wordt voor het zonnepark geen nader
archeologisch onderzoek geadviseerd, omdat de voorgenomen bodemingrepen zeer
gering zijn. De totale oppervlakte van de bodemingrepen is zeer klein, ten opzichte van
de totale oppervlakte van het plangebied waarbinnen het toekomstige zonnepark zal
worden ontwikkeld. Op 23 maart 2020 heeft de archeologisch adviseur van de
gemeente Roosendaal, de heer drs. M. Vermunt het selectieadvies opgesteld. Uit het
recentste inrichtingsplan is duidelijk geworden wat de impact zal zijn van het planten
van bomen en struiken in de voor een duurzame groene inpassing van het zonnepark
geplande groenzone. Uit de boringen voor het Aardkundige Waarden Onderzoek is
gebleken dat het humeuze dek slechts 30 tot 40 cm dik is. De archeologische resten
bevinden zich op de overgang van dit dek naar de onderliggende schone gele grond. Bij
de bomen gaat het om diepwortelende soorten, die eigenlijk niet wenselijk zijn op een
archeologische ondergrond. In het plan staat dat bij het planten van de bomen
plantplekken van 2 x 2 meter en 70 cm diepte nodig zijn. Bij de struiken staat “per rij te
woelen tot minimaal 50 cm”.
Binnen de geplande groenzone wordt geadviseerd binnen dit advies om het graafwerk
of een deel daarvan, archeologisch te begeleiden. Dit houdt in dat het graafwerk voor
de boomplekken op aanwijzing van een archeoloog gebeurt. Eerst wordt een vlak
aangelegd op de gele grond en eventuele sporen worden ter plekke onderzocht en
ingemeten. Vervolgens graaft men verder tot de gewenste 70 cm.
Voor de 5 meter brede strook van struiken geldt, dat een archeoloog ter plaatse de
vrijgekomen grond inspecteert op vondstmateriaal. Deze ontgravingen gebeuren met de
hand, maar mocht dit ook machinaal plaatsvinden dan geldt hetzelfde als bij de bomen.

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen binnen het van vervolgonderzoek vrijgestelde deel van het plangebied,
dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website:
www.cultureelerfgoed.nl/contact.
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HOOFDSTUK

Archeologisch bureauonderzoek De Donken (Spellestraat) te Wouw, gemeente Roosendaal,
Noord-Brabant

1I

NLEIDING

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK

In opdracht van KS NL27 B.V. heeft Laagland Archeologie B.V. een bureauonderzoek
uitgevoerd aan De Donken (Spellestraat), te Wouw, gemeente Roosendaal (NB) voor
het project Zonnepark Roosendaal KS NL27 B.V. In het plangebied zal in de
toekomst een Zonnepark van 158.800 m² (15,88 ha) worden aangelegd. Hiertoe is
een omgevingsvergunning vereist. De gemeente Roosendaal heeft een eigen
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande
bouwactiviteiten. De opdrachtgever beoogt met het onderzoek de gemeentelijke
paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. Aanvullende wensen zijn niet
kenbaar gemaakt.

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED

Het plangebied betreft De Donken (Spellestraat), te Wouw in Wouw, gemeente
Roosendaal (NB), zie onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied.
Het plangebied heeft een omvang van 15,88 ha. Voor een beter begrip van de
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’.

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

1

Provincie

Noord-Brabant

Gemeente

Roosendaal

Plaats

Wouw

Beheerder/eigenaar grond

Dhr. G. J. Obels

Toponiem

De Donken (Spellestraat)

Project

Zonnepark Roosendaal KS NL27 B.V.

Kadastrale
perceelnummer(s)1

WOU00 - Q - 504

Laagland Archeologie
projectnummer

WOKS191

Datum conceptrapportage

5-12-2019

kadastralekaart.com
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Datum definitief rapport

31 maart 2020

XY-coördinaten

85163, 394973
85635, 394790
85751, 394492
85178, 394567

Oppervlakte/lengte
Plangebied
Datering

Ca. 16 ha

Complextype

Nederzetting

Onderzoeksmeldingsnr

4754533100

AMK-terrein

n.v.t.

Vondstmeldingsnr.

2886917100

Type onderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

Datum veldonderzoek

n.v.t.

Opdrachtgever

KS NL27 B.V.

Goedkeuring bevoegde
overheid
Bevoegde overheid

31 maart 2020

Adviseur namens bevoegde
overheid
Uitvoerder

drs. M. Vermunt

Projectleider/opsteller
onderzoek

Neolithicum – Nieuwe tijd

gemeente Roosendaal

Laagland Archeologie BV
Virulyweg 21F
7602 RG Almelo
06 40 61 85 50
Jeroen Wijnen
jeroen.wijnen@laaglandarcheologie.nl

Tabel 1. Objectgegevens.

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK
Huidige situatie
Het plangebied van ca. 16 ha bestaat momenteel uit bouwland. Het centrale en
zuidelijke deel ligt op een hogere rug, die tussen de Smalle Beek en Het Loopje
gelegen is. In het oostelijk deel ligt een strook in het beekdal van de Smalle Beek,
terwijl aan de noord- en oostzijde een strook binnen het beekdal van het Loopje ligt.
Het terrein bevat voor zover bekend geen kelders of andere ondergrondse
kunstwerken en er zijn geen historisch waardevolle bouwwerken in het plangebied
aanwezig.2 Volgens de eigenaar van het terrein (dhr. Gerrit Jan Obels) zijn
drainagebuizen aangebracht in de lager gelegen terreindelen (het beekdal van de
Smalle Beek en het Loopje en lagere flanken van de dekzandrug).3
De milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil zijn in dit
stadium evenmin bekend. Onderstaande afbeelding toont een van de twee opties
van de gewenste nieuwe situatie.

2

bron: gemeentelijke monumentenlijst

3

Pers. comm. d.d. 14 augustus 2019 in het kader van het Aardkundige Waarden Onderzoek.
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Geplande toekomstige situatie
Binnen het plangebied is een zonnepark voorzien. De totale omvang van het
geplande zonnepark bedraagt circa 16 ha. De planomschrijving beschrijft de vereiste
ruimtelijke inpassing van een groene randen De zonnepanelen worden met stalen
frames gemonteerd, die met lichte, half gesloten heipalen (U-profiel) zullen worden
opgesteld. Door de lichte funderingspalen zal weinig tot geen grondroering
plaatsvinden, tijdens de bouw. Het zonnepark zal 25 jaren operationeel zijn.
Gedurende deze 25 jaar vinden in het plangebied geen activiteiten plaats, die een
verstoring van eventuele aardkundige, cultuurhistorische of archeologische waarden
kunnen veroorzaken. Na het verstrijken van de economische levensduur van het
zonnepark over 25 jaar is voorzien dat het zonnepark zal worden ontmanteld. Na de
ontmanteling is het de bedoeling dat de huidige grondeigenaar en agrariër zijn
bedrijf op biologische wijze gaat voortzetten. Er wordt momenteel een omvangrijk
plan opgesteld om de landschappelijke inpassing zo ecologisch voordelig mogelijk te
maken en breed ingezet op verbetering van de ecologische natuurwaarden in het
gebied.

Afbeelding 2. Nieuwe situatie.

1.5 GEPLANDE VERSTORING
De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De zonnepanelen worden met
stalen frames gemonteerd, die met lichte, half gesloten heipalen (U-profiel) zullen
worden opgesteld. Door de lichte funderingspalen zal weinig tot geen grondroering
plaatsvinden, tijdens de bouw. Daar de zonnepanelen op een heipaalconstructie
bevestigd zijn, wordt slechts een beperkt deel van de totale oppervlakte van het
plangebied daadwerkelijk verstoord. Daarnaast worden de kabelgeulen bovengronds
gelegd om de grondroering zo klein mogelijk te houden. De transformatorhuisjes
zullen op ca. 30 cm diepte geplaatst worden. De transformatorhuisjes representeren
relatief gezien een heel klein oppervlak op het geheel.
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Bij de uitvoering van het bureauonderzoek in december 2019 kon de impact van de
groenzone nog niet worden voorzien op basis van de aan ons bureau verstrekte
gegevens. Uit het recentste inrichtingsplan is duidelijk geworden dat het planten van
bomen en struiken een grotere impact kunnen hebben op de archeologische
waarden. In het plan staat dat bij het planten van de bomen plantplekken van 2 x 2
meter en 70 cm diepte nodig zijn. Bij de struiken staat “per rij te woelen tot
minimaal 50 cm”.

1.6 GEMEENTELIJK BELEID
Het centrale en zuidelijke deel van het plangebied ligt op een uitloper van de grote
dekzandrug van Wouw en heeft volgens de archeologische beleidskaart van de
gemeente Roosendaal een hoge archeologische verwachting (Bijlage 4).4 Een strook
aan de oostzijde en noordzijde van het plangebied heeft een middelhoge
archeologische verwachting. Verder is er een strook met een lage archeologische
verwachting gelegen tussen de zone met een hoge en middelhoge archeologische
verwachting. Een strook in het westen van het plangebied heeft een lage
archeologische verwachting.
Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt een vrijstellingsgrens
voor bodemingrepen die niet dieper gaat dan 0,5 m -mv en een planoppervlak
kleiner dan 50 m2. Voor gebieden met een middelhoge archeologische verwachting
geldt een vrijstellingsgrens voor bodemingrepen die niet dieper gaat dan 0,5 m -mv
en een planoppervlak kleiner dan 100m2. Voor gebieden met een lage archeologische
verwachting geldt dat bodemingrepen in principe zijn toegestaan. Archeologisch
onderzoek is uitsluitend noodzakelijk bij MER-plichtige projecten en/of een
planoppervlak behelzen van 1 hectare of meer in gebieden met een lage
archeologische verwachting. Wel geldt voor deze gebieden de meldingsplicht bij het
aantreffen van archeologische vondsten bij bodemingrepen overeenkomstig artikel
56 uit de Monumentenwet 1988, met daarin besloten de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg 2007.

1.7 ONDERZOEKSDOEL
Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische
onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch
onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch
verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen
of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor
vervolgonderzoek. Onder de landschappelijke bronnen worden ook boringen verstaan
die augustus 2019 gezet zijn in kader van het Aardkundige Waarden Onderzoek.
Deze boringen zullen worden meegenomen in het archeologisch bureauonderzoek,
waarbij wel opgemerkt dient te worden dat het aantal boringen onder het minimum
aantal boringen ligt dat volgens de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA 4.1) voor een Inventariserend Veldonderzoek – verkennende fase
uitgevoerd dient te worden.

4

Koopmanschap en Visser-Poldervaart, 2011.
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2I

NVENTARISATIE

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt
verwezen naar bijlage 2.

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Er is veel aardwetenschappelijke informatie verzameld in het kader van een
Aardkundige Waarden Onderzoek, waarvoor ook veldonderzoek is uitgevoerd. Deze
informatie is selectief in deze paragraaf gebruikt en samengevat in de onderstaande
tabel. Zo worden in plaats van de gegevens uit het DINO-loket zoals gebruikt in het
Aardkundige Waarden Onderzoek, de gegevens gebruikt van het in het Aardkundige
Waarden uitgevoerde booronderzoek.5

5

Wijnen,2019.
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TYPE GEGEVENS

GEGEVENSOMSCHRIJVING

Geologie

Zand en klei ( Formatie van Waalre,
rivierafzettingen van Rijn en Maas), eventueel
afgedekt met dekzanden.

1

Klei, leem en zand ( Formatie van Stamproy),
eventueel afgedekt met dekzanden.
Formatie van Boxtel (Twente),
ongedifferentieerd; fluvioperiglaciale
afzettingen, dekzanden en in de beekdalen
Beekafzettingen met klei, leem en zand
Holoceen veen in beekdalen (beide Formatie

Geologische overzichtskaart 1:600.000

1

van Boxtel, Laagpakket van Singraven)
Formatie van Boxtel, Laagpakket van
Singraven (Bx2); beekzand en–leem en veen.
Formatie van Stramproy met een dek van de
Formatie van Boxtel (Sy1); fijn en grof zand
en leem met een zanddek

Geomorfologie

B55: Geulranddekzandrug, H42: Glooiing van

1

beekdalzijde en R42: Beekdalbodem
Bodemkunde

cHn23: laarpodzolgronden; lemig fijn zand

1

pZg23: beekeerdgronden; lemig fijn zand en
het noorden van het plangebied uit
Koopveengronden op zand, beginnend
ondieper dan 120 cm (hVz)
Wateratlas Noord-Brabant

1

Dal Smalle Beek tot net ten zuiden A58 en
benedenloop Loopje behoorden tot tenminste
1960 tot overstromingsgebieden

Tabel 2. Aardwetenschappelijke gegevens.
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Geologie
Op de geologische kaart (afbeelding 3)6 zijn van oud naar jong de volgende
afzettingen aanwezig binnen het onderzoeksgebied:
➢ Formatie van Waalre: de formatie bestaat uit fluviatiele en estuariene
afzettingen van de Rijn.7 Laat-Plioceen (Reuverien; ca. 3 miljoen jaar geleden)
en Vroeg-Pleistoceen (Praetiglien tot en met Menapien; tot ca. 1,1 miljoen jaar
geleden). In het westelijk deel van Noord-Brabant komen direct onder de
kleilagen vaak enkele meters dikke lagen voor die uit zeer fijn tot matig fijn
zand bestaan en die sterk gelaagd zijn met dunne (cm) zwak tot uiterst siltige
of zandige kleilaagjes. De afzettingen van de Formatie van Waalre lijken,
afgaande op het kaartbeeld, voornamelijk aanwezig te zijn in de dalflanken en
kunnen bedekt zijn met afzettingen van de Formatie van Boxtel (< 2 m dikte)
➢

Formatie van Stamproy: de Formatie van Stamproy bestaat voornamelijk uit
afzettingen van lokale rivieren uit Vlaanderen en vertegenwoordigen een grote
tijdspanne, waarin veelal non-depositie plaatsvond. De afzettingen zijn deels
eolisch gevormd, deels onder periglaciale condities. Deze tijdspanne omvat het
Tiglien (rond 2,2 miljoen jaar geleden) tot het Cromerien (rond 0,85 miljoen
jaar geleden). Daar waar klei- en leemlagen van de Formatie van Stramproy
direct op klei- en leemlagen van de Formatie van Waalre liggen, zijn de lagen
vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden.

➢

Formatie van Boxtel, ongedifferentieerd: In het grootste deel van de laatste
ijstijd, het Vroeg- en Midden Weichselien (circa 57.000 tot 27.000 jaar
geleden), voornamelijk onder een toendraklimaat werden fluvioperiglaciale
afzettingen afgezet.8 Dit betrof in eerste instantie voornamelijk
hellingafspoelingsafzettingen, die ontstonden als gevolg van de laterale afvoer
van smeltwater, die weer het gevolg was van de in de ondergrond aanwezige
permafrost. Door de aanwezige permafrost kon het smeltwater zeer moeilijk in
de ondergrond filtreren. Een dikke zware leemlaag die zich in de
fluvioperiglaciale afzetting bevindt wordt in oudere literatuur de Laag van
Wouw genoemd. Tevens wordt het Oud Dekzand hier onder gedeeld. Het Oud
Dekzand is vaak weinig of niet te onderscheiden van fluvioperiglaciale
afzettingen met enkele, dunne leemlagen of Jong Dekzand.

➢

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden: dekzanden uit het Laat-Glaciaal
of Jong Dekzand is nooit tot bijna nooit lemig. Deze zijn onder een
poolwoestijnklimaat afgezet. Deze kunnen als dun dek op alle boven
beschreven afzettingen aanwezig zijn.

➢

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven. Deze zijn in de beekdalen
aanwezig en dateren voornamelijk uit het Holoceen. In de bovenstroom van de
Smalle Beek en Het Loopje bestaan deze uit beekafzettingen met klei, leem en
zand en benedenstrooms in deze beekdalen zijn veenafzettingen uit het
Holoceen aanwezig.

In het kader van het eerder voor het plangebied uitgevoerde Aardkundige Waarden
Onderzoek zijn boringen gezet (Bijlage 7 en Bijlage 8). Samenvattend zijn de
volgende afzettingen aangetroffen binnen het plangebied:
Op 170 – 200 cm –mv is groene, sterk siltige kalkloze klei aangetroffen. Deze
kunnen worden gerekend tot de Formatie van Waalre. Daarboven is vanaf een diepte
van 30 á 145 cm –mv sprake van fluvioperiglaciale afzettingen (zand en leem),
gevolgd door oud dekzand en jong dekzand. In het beekdal van Het Loopje zijn
fluvioperiglaciale afzettingen dicht aan de oppervlakte aanwezig. Het kopje waarover

6
7
8

bron: Team Geo, provincie Noord-Brabant
www.dinoloket.nl
Berendsen, 2011; Bosch en Ras, 2017, Damoiseaux, 1982.
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specifiek voor dit onderzoek een boorraai (boring 1 t/m 5, Bijlage 7) is opgenomen
bestaat eveneens uit fluvioperiglaciale afzettingen en is niet zoals verwacht een
dekzandkopje bestaande uit jong dekzand. Deze landschapsvorm is eerder door
erosie tot stand gekomen. De huidige geul is diep ingesneden of verdiept en ligt
tegenwoordig vast omdat het als perceelgrens in gebruik is. Afgaande op het
historische kaartmateriaal is de ligging van deze geul vrijwel niet veranderd. Het
beekdal waarin de geul is ingesneden is echter vrij breed en de aanwezige hoger
gelegen kopjes, bestaande uit fluvioperiglaciale afzettingen zijn ontstaan door erosie.
Mogelijk heeft deze erosie plaatsgevonden onder koudere klimatologische
omstandigheden en was er sprake van een vlechtend riviertje. Een vlechtende rivier
bestaat uit meerdere ondiepe geulen bij een rivier met grote verschillen in afvoer.
Aan de oever en in een depressie zijn de fluvioperiglaciale afzettingen afgedekt met
beekafzettingen. In het beekdal van de Smalle Beek is een vrij heterogene
bodemopbouw aanwezig. Er is een mogelijke demping aanwezig nabij de oever,
vervolgens is veen op beekafzettingen aangetroffen en in de laatste boring bestaat
de onderste subhorizont van de A-horizont uit zwak zandige klei. De beekafzettingen
die nabij de oever zijn aangetroffen, waaronder de dunne leemlaagjes in het veen,
zijn representatief voor oeverafzettingen. Algemeen is een onverstoorde
bodemopbouw aanwezig.

Afbeelding 3. Geologie (© Team Geo, Provincie Noord-Brabant)
Geomorfologie
Op de geomorfologie kaart (bijlage 3) ligt het onderzoeksgebied binnen verschillende
landschapsvormen. Een groot deel wordt ingenomen door de beekdalbodem (R42)
van de Smalle Beek en zijtakken, waaronder Het Loopje. In de oostelijke punt van
het onderzoeksgebied bevindt zich een dalvormige laagte (R23). De beekdalbodem
wordt algemeen geflankeerd door een glooiing van beekdalzijde (R42). Een glooiing
van een beekdalbodem wil zeggen dat de helling zeer flauw is en dat er geen sprake
is van een dalwand.9 De hoger gelegen landschapseenheden binnen het

9

Cate en Maarleveld, 1977.
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onderzoeksgebied worden gevormd door de landschapseenheid geulranddekzandrug
(B55). Deze landschapseenheid is in het algemeen zeer lang en smal en de
geulranddekzandruggen liggen parallel aan een laagte zoals een beekdal. De
beekdalen binnen het onderzoeksgebied worden door meerdere
geulranddekzandruggen geflankeerd. Verder zijn er terrasafzettingswelvingen, die
bedekt zijn met dekzand (L41) aanwezig, grenzend aan het beekdal van de Smalle
Beek en Het Loopje. In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied is ook nog de
landschapseenheid dekzandrug (B53) aanwezig. Het zuidelijke, centraal gelegen
hogere deel van het plangebied ligt binnen de landschapseenheid
geulranddekzandrug (B55). Als overgang naar het beekdal van de Smalle Beek en
het beekdal van Het Loopje is in het midden van het plangebied een glooiing van
beekdalzijde (H42) aanwezig. Aan de westzijde, noordzijde en oostzijde van het
plangebied is de landschapseenheid beekdalbodem (R42) aanwezig. De beekdalen
liggen als een smalle strook lage gronden langs beekbeddingen, die het natuurlijke
afwateringssysteem vormen van het zandgebied.

Afbeelding 4. Plangebied op luchtfoto uit 2017. Bron: pdok.nl.
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Afbeelding 5. Detailopname van het plangebied op het AHN.
Afgaande op een luchtfoto uit 2017 (afbeelding 4) en Algemeen Hoogtebestand
Nederland (AHN3; afbeelding 5) zijn kleine hoogten aanwezig in het beekdal van het
Loopje, die op kleine dekzandkopjes lijken, binnen het plangebied. Bij het
Aardkundige Waarden Onderzoek is echter gebleken dat het om fluvioperiglaciale
afzettingen gaat in het beekdal van Het Loopje en dat de hoger gelegen kopjes om
die reden eerder door erosie zijn ontstaan door een (klein) vlechtend riviersysteem.
In het westelijk deel van het plangebied lijkt een wat grotere, enigszins ronde
dekzandkop aanwezig te zijn. Deze is gescheiden door een depressie van de grote
dekzandrug waarop De Donken en Wouw liggen. Net ten westen van het plangebied
zijn gegraven (ronde) poelen zichtbaar. De beekdalen kunnen verder een microreliëf
hebben door verschillende oude meanders. Deze zijn ter hoogte van het plangebied
niet te onderscheiden.
Bodemkunde
Op de bodemkaart (zie bijlage 5) bestaat het bodemtype in het zuiden van het
plangebied uit laarpodzolgronden; lemig fijn zand (cHn23), het midden van het
plangebied uit beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23) en het noorden van het
plangebied uit Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm (hVz).
Karakteristiek is dat het overgrote deel van het onderzoeksgebied uit sterk lemige
zandgronden bestaat, behalve dan het veen in de benedenstroom van de Smalle
Beek en Het Loopje.10 Een groot deel van de gronden met een matig dikke (30-50
cm) humushoudende bovengrond rondom Wouw, bestaande uit sterk lemige
gronden (cHn23), zijn oude cultuurgronden en als zodanig reeds eeuwenlang in
cultuur.11 Deze laarpodzolgronden zijn minder opgehoogd dan de voor oude
bouwlanden karakteristieke enkeerdgronden met een dikke humushoudende
bovengrond (> 50 cm). Ze zijn vermoedelijk minder opgehoogd, omdat men voor
deze relatief vruchtbare gronden, vroegtijdig stro in de potstallen is gaan gebruiken

10
11

Oosten, 1975.
Damoiseaux, 1982.
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in plaats van plaggen. Aan de teelten die overeenkomen met die van het
zeekleigebied (o.a. suikerbieten, aardappelen, erwten en tarwe) en aan de
boerderijen is te zien dat dit gebied van oudsher al een vruchtbare streek was.
Verder hebben de beekeerdgronden een matig dikke humeuze bovengrond.
Beekeerdgronden hebben roest die binnen 35 cm diepte begint en doorgaat tot
maximaal 120 cm of de niet-geaereerde zone. De bovengrond van het veen, dat uit
zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen bestaat, is veelal veraard. De
koopveengronden liggen meer in het benedenstroomse deel van het beekdal van de
Smalle Beek en de benedenloop van “Het Loopje”. In het bovenstroomse deel van de
Smalle Beek zijn moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag
op zand (zWz) aanwezig. Ze vormen de overgang tussen de veengronden en
minerale gronden.

2.3 ARCHEOLOGIE
2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN
Bijlage 6 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het
plan- en onderzoeksgebied zijn een aantal bekende waarden geregistreerd. Op
woensdag 27 november 2019 is een informatieverzoek uitgegaan naar dhr. Toon
Schijven van de Heemkundekring "De Vierschaer". Dit informatieverzoek, dat ook is
gedeeld met Marco Vermunt (stadsarcheoloog Bergen op Zoom), resulteerde in een
correspondentie waaruit is gebleken dat hij reeds een advies had afgegeven voor het
plangebied.
In deze “Beoordeling Ruimtelijke onderbouwing” voor het project Zonnepark
Roosendaal KS NL27 B.V. d.d. 14 juni 2018 kwam het volgende naar voren:
De zone waar de ontwikkeling gaat plaatsvinden in de vorm van plaatsing van
zonnepanelen, is voorzien in het deel met een hoge archeologische verwachting. Het
gebied wordt op de topografische kaart aangeduid met het toponiem ‘De Donken’.
Deze naam is een verwijzing naar zandige verhogingen in het terrein, die door de
prehistorische mens reeds werden gebruikt, voor bewoning en in latere perioden
voor akkerbouw. In de directe nabijheid van de planlocatie zijn ook diverse
archeologische vindplaatsen bekend uit verschillende perioden vanaf het
Neolithicum, met name uit de Romeinse tijd. Het betreft hier een van de
belangrijkste archeologische gebieden binnen de gemeente Roosendaal.

2.3.2 WAARNEMINGEN
In het onderzoeksgebied zijn diverse waarnemingen bekend:
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ZAAKIDENTIFICAT
IENUMMER

AFSTAND/
RICHTING

2886917100
In plangebied,
nabij oostelijke
oever Smalle
Beek op
noordzijde
dekzandrug

3097598100

Ca. 250 m
zuidelijk, locatie
niet met
zekerheid
bekend. Mogelijk
zuidelijker

DATERING/

COMPLEXTYPE/BESCHRIJVING

GEOLOGISCHE
FORMATIE
Mesolithicum Neolithicum/
Laagpakket van
Wierden op
Formatie van
Boxtel12

Niet te bepalen/ meerdere vuursteenvondsten,
afwezigheid mesolithisch ontbreekt in directe
omgeving en een kern van Wommersom
kwartsiet. Veldkartering in 1988.

Romeinse tijd/
Formatie van
Wierden op
Formatie van
Boxtel13

Niet te bepalen/keramiek, randfragmenten van
een wrijfschaal (Stuart 148/Brunsting 37) en
ruwwandige (kook)pot - Niederbieber
89.Veldkartering in 1997/1998.

Tabel 3. Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied.

2.3.3 AMK-TERREINEN
AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologisch
belang, hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMKterreinen van zeer hoog archeologisch belang.
Binnen het onderzoeksgebied staan geen AMK-terrein geregistreerd. Op grotere
afstand buiten het onderzoeksgebied ligt:
AMK-nummer 1556 – ca. 960 m ten zuiden van het plangebied – net ten westen van
Wouw in het beekdal van de Smalle Beek. – Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd –
complextype Kasteel (Middeleeuwen laat B-Nieuwe tijd A)– Dit terrein van zeer hoge
archeologische waarde betreft het 13e-16e -eeuwse kasteel van Wouw. Het wordt
voor het eerst vermeld in 1379. Het is van het type 'ronde waterburcht' met een
vierkante hoofdtoren of donjon. Eind 14e eeuw is er een zware ronde toren
aangebouwd. Binnen de ringmuur met steunberen voor de rondlopende weergang
stond een veelheid van gebouwen (keuken, kapel, put e.d.). In de periode 14891500 is een nieuwe versterking rondom de waterburcht aangelegd: vier ronde, lage
bakstenen hoektorens die onderling verbonden waren door zware aarden wallen; het
geheel in de vorm van een vijfhoek met de punt naar het oosten. Omstreeks 1500
zijn twee poortgebouwen gebouwd: de Achterpoort en de Voorpoort. De Voorpoort
was gelegen op de punt van de vijfhoek, naar het oosten toe, waar een toegangsweg
recht naar het kasteel liep. Na de ontmanteling van het kasteel in 1606 bleef de
Achterpoort bestaan als woonhuis. Het kasteel werd in de Tachtigjarige Oorlog
beurtelings door de Spaanse en de Staatse troepen belegerd en ingenomen.
Ondanks de ontmanteling in 1606 en de bouwvallige staat waarin het verkeerde,
vestigden de Fransen in 1747 tijdens de belegering van Bergen op Zoom in de
Oostenrijkse Successieoorlog hun hoofdkwartier in de overblijfselen van het kasteel.
Rond 1800 vond de uiteindelijke sloop plaats. Het kasteel van Wouw geldt in
Nederland als het grootste in zijn soort.

12
13

TNO, 2010.
TNO, 2010.
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2.3.4 GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART
Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 4) ligt het plangebied in een zone
met een hoge archeologische verwachting op de dekzandrug (Bijlage 4). Een strook
aan de oostzijde en noordzijde van het plangebied heeft een middelhoge
archeologische verwachting. In een strook tussen de zone met een hoge en
middelhoge archeologische verwachting en een strook in het westen van het
plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Voor de gemeente
Roosendaal is voor de archeologische beleidskaart de geomorfologie van het terrein
als basis genomen, gecombineerd met de historische geografie van het gebied.14 De
kern hiervan wordt daarbij gevormd door landschappelijke kenmerken van bekende
nederzettingslocaties in de gemeente Roosendaal.
De beekdalgeulen van de verschillende (oude)waterlopen worden als middelhoog
gewaardeerd. Binnen de landelijke leidraad "Archeologie in Beekdalen" dient in deze
beekdalen bij bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De
gemeente Roosendaal geeft daarbij een lokaal accent door dit te beperken tot de
geulen zelf en niet de omliggende randen van het beekdal. De randen van de
beekdalen (strook tussen hoge archeologische verwachting op de dekzandrug en
middelhoge verwachting in de zone van beekgeulen en voormalige beekmeanders.

2.3.5 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 6.

ONDERZOEKS- SITUERING T.O.V. HET
NUMMER

PLANGEBIED

2247315100

Plangebied is
onderdeel van het
onderzoeksgebied

4617595100

TYPE ONDERZOEK EN RESULTATEN/CONCLUSIES

Bureauonderzoek/Deze onderzoeksmelding heeft betrekking op de
gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. De voor het
plangebied relevante delen zijn hierboven reeds beschreven.

Ca. 300 m ten oosten Archeologisch bureauonderzoek/Wanneer een tracé-variant is
van het plangebied gekozen, zal op basis van de verwachtingskaart archeologisch
onderzoek noodzakelijk zijn in de middelhoge en hoge
verwachtingszones en ter plaatse van de eventueel aanwezige
historische verwachtingslocaties.15 In historische verwachtingslocaties
en in beekdalen is een archeologische begeleiding geadviseerd. Voor
de middelhoge en hoge verwachtingszones is een verkennend
booronderzoek voorzien..

14

Koopmanschap en Visser-Poldervaart, 2011.

15

Koeman en van der Klooster, 2015.
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2.4 HISTORIE
Wouw dat op ca. 1 km ten zuiden van het plangebied gelegen is wordt voor het eerst
in 1282 vermeldt als Woide.16 Wouw ligt op hoge gronden tussen twee beekdalen,
een zeer vruchtbaar gebied dat zich al snel ontwikkelde tot één van de belangrijkste
lenen van de Hertog van Brabant. Vanaf 1288 kreeg Wouw ook een eigen heer,
Gerard van Wezemale. Deze bouwde het kasteel van Wouw. Dit kasteel lag op ca.
960 m ten zuiden van het plangebied, net ten westen van Wouw in het beekdal van
de Smalle Beek.17 Dit terrein met resten van een kasteel uit de late middeleeuwen is
tegenwoordig een archeologisch monument (AMK-terrein 1556). Het betreft het 13e16e -eeuwse kasteel van Wouw, dat waarschijnlijk werd gebouwd aan het eind van
de 13e eeuw. Het wordt voor het eerst vermeld in 1379.

BRON
Kadastrale minuut

PERIODE
1817-1832

KAARTBLAD

Omschrijving

Wouw, Sectie

weilanden, bouwlanden,

D, blad 02

hakhout, weg en waterlopen
Weiland, bouwland,

Topografische kaart

1903

641 Wouw

houtwallen, enkel bosje,
zandwegen en waterlopen

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)18 is het plangebied onbebouwd (zie
onderstaande afbeelding). Op de kadastrale minuut staan binnen het plangebied
meerdere percelen, zandwegen en de toenmalige loop van de Smalle Beek en het
Loopje (of Het Beekje) aangegeven. Vooral de Smalle Beek had wijder ontwikkelde
meanders ter hoogte van het plangebied. Die van Het Beekje of Het Loopje waren
minder wijd ontwikkeld. Op de topografische kaarten is dan ook te zien dat het dal
van de Smalle Beek daar breder is dan dat van het dal van Het Loopje. Op de OAT
(Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) zijn de percelen aangeduid als weilanden,
bouwlanden, hakhout en weg.

16

Koopmanschap en Visser-Poldervaart, 2011.

17

https://archis.cultureelerfgoed.nl

18

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
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Afbeelding 2. Kadastrale Minuut 1832. Bron: zoeken.cultureelerfgoed.nl.
Op de militaire topografische kaart van 1903 (zie afbeelding 3) is het plangebied nog
in gebruik als weiland en bouwland. Het weiland en het bouwland waren van elkaar
afgeschermd door houtwallen of heggen. Verder werden de percelen bouwland deels
door houtwallen of heggen begrensd. Ook in de tijden daarna blijft het terrein aldoor
onbebouwd. Vanaf de militaire topografische kaart van 1937 staan de voorheen
meanderende beken, aangegeven als rechtgetrokken, gekanaliseerde beken. Volgens
de Brabantse Bodematlas zijn er binnen het plangebied geen vergunde
ontgrondingslocaties aanwezig. Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich slechts
een vergunde ontgrondingslocatie aan de Donkenweg op ca. 500 m ten zuiden van
het plangebied.19 Deze ontgrondingslocatie aan “De Donken” ten noorden van Wouw
is eveneens beschreven in de “Toelichting bij de Aardkundige Waardenkaart NoordBrabant”.20 Verder is sprake van geëgaliseerde terreinen ten behoeve van de
landbouw. Om welke locaties het gaat staat verder niet beschreven. Duidelijk is wel
dat het om meerdere locaties moet gaan. Verder vertelde de eigenaar dat er binnen
het plangebied drainagebuizen zijn aangelegd. Op het historische kaartmateriaal is
dan ook zichtbaar dat een strook grenzend aan de beken aanvankelijk in gebruik was
als grasland. Vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw zijn de percelen in de
beekdalen rond “De Donken” vrijwel allemaal omgezet in bouwland. Deze omzetting
kon waarschijnlijk plaatsvinden door een verbeterde drainage.

19
20

www.brabant.nl
Provincie Noord-Brabant, 2003.
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Afbeelding 3. Topografische kaart 1903. Bron: topotijdreis.nl
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3C

ONCLUSIE EN

VERWACHTINGSMODEL
3.1 CONCLUSIE

Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden.
Het plangebied ligt op de uitloper van een dekzandrug, de flank van deze
dekzandrug en in het beekdal van de Smalle Beek en het Loopje. Om het terrein op
het lagere deel van de flank van de dekzandrug en het beekdal geschikt te maken
voor akkerbouw zijn daar in het verleden drainagebuizen aangebracht. De in het
verleden meanderende Smalle Beek is rechtgetrokken. In het plangebied zijn op de
hogere dekzandrug van oudsher laarpodzolgronden aanwezig en op de lagere
flanken van de dekzandrug en het beekdal zijn beekeerdgronden en
koopveengronden aanwezig. De archeologische verwachting voor de hoger en droog
gelegen dekzandrug is hoog. Voor het beekdal geldt eveneens een archeologische
verwachting. Waar ter hoogte van de dekzandrug eventuele archeologische resten
voornamelijk samenhangen met extractiekampen in de steentijd en nederzettingen
en/of grafvelden vanaf het Neolithicum, hebben de meeste archeologische resten in
beekdalen een relatie met rituele deposities, afval deposities en infrastructuur. De
hoogte van de archeologische verwachting hiervan is moeilijk vast te stellen.
Het bodemprofiel is vermoedelijk onverstoord, omdat het terrein vanaf tenminste
begin 19e eeuw een agrarisch gebruik heeft gekend. De bodemopbouw die met
boringen is vastgesteld voor het Aardkundige Waarden Onderzoek is in wezen
onverstoord. Uit de boringen is gebleken dat het humeuze dek slechts 30 tot 40 cm
dik is en archeologische resten mogelijk te verwachten vanaf die diepte, op de
overgang van dit dek naar de onderliggende schone gele grond. Er zijn geen
horizonten aangetroffen van podzolgronden.
In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten vanaf het
Mesolithicum bekend. Gezien de landschappelijke liggen kunnen archeologische
resten verwacht worden vanaf het Laat-Paleolithicum.
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3.2 VERWACHTINGSMODEL
Algemeen bestaat een hoge archeologische verwachting voor het plangebied. De
archeologische verwachting is hoog voor archeologische resten vanaf het LaatPaleolithicum. Het plangebied was in de steentijd geschikt voor meerdere functies. Als
verblijfplaats op het hogere deel (dekzandrug) en als jacht – en foerageergebied
binnen de nattere delen (beekdal van de Smalle Beek en het Loopje). Vanaf dat het
terrein door landbouwers werd gebruikt lagen de nederzettingen en bouwlanden op de
dekzandruggen en werd het lagere en nattere gebied gebruikt als weiland en grasland
en ritueel landschap.
Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de
periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000
m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).21
Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, ter hoogte van de
dekzandrug, mogelijk dicht onder het maaiveld onder een bouwvoor of eventuele
ophogingslaag. De natuurlijke bodem wordt hier gevormd door dekzand waarin zich
een podzol heeft ontwikkeld. De meeste archeologische resten in beekdalen een
relatie met rituele deposities, afval deposities en infrastructuur. Archeologische
resten in het beekdal, kunnen mogelijk wat dieper zitten.
Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk neolithicum, in
mindere mate bronstijd en ijzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk
worden verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf
ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in
bewoningskernen al eerder). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in het
pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen
worden verwacht. Het gaat daarbij overwegend om paalkuilen, greppels en
afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene
ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken.
Onderstaande tabel geeft in het kort de archeologische verwachting weer:

21

bron: Tol e.a., 2006.
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PERIODE

COMPLEXTYPE

DIEPTELIGGING

KENMERKEN

DEKZAND/

DEKZAND/

BEEKDAL

BEEKDAL

nieuwe tijd

akker/weiland,
grondstofwinning

circa 20-50 cm –mv

greppels, kuilen, later ook
verkavelingssloten

late
middeleeuwen

nederzetting/
weiland, grondstofwinning

20-50 cm –mv –mv/20 – 150 cm -mv

resten van bewoning, baksteen,
paalkuilen, aardewerk, verbrande
leem

vroege
middeleeuwen
- neolithicum

nederzetting/
grondstofwinning,
depot

20-50 cm –mv/20 – 150 cm -mv

(paal)kuilen, sporen van
erfinrichting, aardewerk, bewerkt
steen, verbrande leem e.d..

laatpaleolithicum –
vroegneolithicum

extractiekamp

20-50 cm –mv/20 – 150 cm -mv.

vuursteen- en
houtskoolconcentraties, ondiepe
haardkuilen

Tabel 4. Gespecificeerde archeologische verwachting. Rood: hoge verwachting;
oranje: matige verwachting.
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4S

ELECTIEADVIES

Op basis van de onderzoeksresultaten geldt algemeen een hoge archeologische
verwachting voor het plangebied. Op basis van de onderzoeksresultaten geldt
algemeen een hoge archeologische verwachting voor het plangebied. Ondanks dat
algemeen een hoge archeologische verwachting geldt voor het plangebied wordt
voor het zonnepark geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd, omdat de
voorgenomen bodemingrepen zeer gering zijn. De totale oppervlakte van de
bodemingrepen is zeer klein, ten opzichte van de totale oppervlakte van het
plangebied waarbinnen het toekomstige zonnepark zal worden ontwikkeld. Op 23
maart 2020 heeft de archeologisch adviseur van de gemeente Roosendaal, de heer
drs. M. Vermunt het selectieadvies opgesteld. Uit het recentste inrichtingsplan is
duidelijk geworden wat de impact zal zijn van het planten van bomen en struiken in
de voor een duurzame groene inpassing van het zonnepark geplande groenzone. Uit
de boringen voor het Aardkundige Waarden Onderzoek is gebleken dat het humeuze
dek slechts 30 tot 40 cm dik is. De archeologische resten bevinden zich op de
overgang van dit dek naar de onderliggende schone gele grond. Bij de bomen gaat
het om diepwortelende soorten, die eigenlijk niet wenselijk zijn op een
archeologische ondergrond. In het plan staat dat bij het planten van de bomen
plantplekken van 2 x 2 meter en 70 cm diepte nodig zijn. Bij de struiken staat “per
rij te woelen tot minimaal 50 cm”.
Binnen de geplande groenzone wordt geadviseerd binnen dit advies om het
graafwerk of een deel daarvan, archeologisch te begeleiden. Dit houdt in dat het
graafwerk voor de boomplekken op aanwijzing van een archeoloog gebeurt. Eerst
wordt een vlak aangelegd op de gele grond en eventuele sporen worden ter plekke
onderzocht en ingemeten. Vervolgens graaft men verder tot de gewenste 70 cm.
Voor de 5 meter brede strook van struiken geldt, dat een archeoloog ter plaatse de
vrijgekomen grond inspecteert op vondstmateriaal. Deze ontgravingen gebeuren met
de hand, maar mocht dit ook machinaal plaatsvinden dan geldt hetzelfde als bij de
bomen.
Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen binnen het van vervolgonderzoek vrijgestelde deel van het plangebied,
dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website:
www.cultureelerfgoed.nl/contact.

28

Archeologisch bureauonderzoek De Donken (Spellestraat) te Wouw, gemeente Roosendaal,
Noord-Brabant

literatuur

Berendsen, H.J.A., 2005 (1997). Landschappelijk Nederland. De fysisch geografische
regio’s. Assen.
Berendsen, H.J.A., 2008. De vorming van het land. Assen.
Borsboom, A.J. en J.W.H.P. Verhagen, 2012. KNA Leidraad Inventariserend
Veldonderzoek. Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Gouda.
Bosch, J.H.A.,2008. Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1.
Op basis van de Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport
2008-U-R0881/A.
Bosch, van den, J.E. en J. Ras, 2017: Archeologisch Bureauonderzoek 'Plangebied De
Hoogt', Bulkstraat - Plantagebaan, Wouw, gemeente Roosendaal, Heinenoord.
Cate, J.A.M. & G.C. Maarleveld, 1977. Geomorfologische kaart van Nederland schaal
1 : 50 000. Toelichting op de legenda. Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen/Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Damoiseaux, J.H, 1982. Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Toelichting bij
kaartblad 49 Bergen op Zoom Oost, Wageningen.
Koeman, S.M. en E. van der Klooster, 2015: Bureauonderzoek: Ringwaterleiding te
Roosendaal. Archeodienst Rapport: 635, Zevenaar.
Koopmanschap, H.J.L.C. en M. Visser-Poldervaart, 2011: Een Erfgoedkaart voor de
gemeente Roosendaal. (Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78),
Oosterhout.
Mulder, E.F.J. de., 2003. De ondergrond van Nederland. Groningen.
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie
van onverharde grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft.
Oosten, M.F. van, 1975: Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding
op het agrarische landschap rondom Wouw. Wageningen.
Provincie Noord-Brabant, 2003: Toelichting bij de Aardkundige Waardenkaart NoordBrabant, ’s-Hertogenbosch.
Tol, A.J., J.W.H.P. Verhagen en M. Verbruggen, 2012. Leidraad inventariserend
veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek v2. SIKB.
Wijnen, J,J.A., 2019: Aardkundige Waarden Onderzoek KS NL 27 B.V. te Wouw,
gemeente Roosendaal (NB). Laagland Archeologie Rapport 329, Almelo.
Archeologische databases/internetbronnen
ArchisIII
www.boorstaten.nl
www.topotijdreis.nl
www.hisgis.nl
www.grondwatertools.nl
www.kadastralekaart.com
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html

Gebruikte kaarten

29

Archeologisch bureauonderzoek De Donken (Spellestraat) te Wouw, gemeente Roosendaal,
Noord-Brabant

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2), nauwkeurigheid Z-waarde <= 5 cm.
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ZONNEPARK WOUW

De ecologische situatie van het betreffende gebied is sinds de verkenning in 2018 niet
gewijzigd; ook de desbetreffende wet- en regelgeving is ter plaatse niet gewijzigd.
De planopzet is wel aangepast op basis van aardkundige waarden, waardoor ook gevolg kan
worden gegeven aan enkele specifieke aanbevelingen uit het rapport Econatura.
In het beekdalgedeelte zal natuurontwikkeling plaats vinden door gericht beheer en het
opheffen van de drainage. Met name langs ’t Loopje, dat zelf een natuuroever krijgt, komt
een vrije als natuur te beheren zone. Bij de overgang naar het dal van de Smalle beek is
daarbij ruimte gelaten voor plas- dras situaties en een poel voor de kamsalamander.
Ir. F. Fahner, ecoloog. 15 - 12 - 2020
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EcoNatura Notitie 2018‐033A – Ecologisch onderzoek realisatie zonnepark Roosendaal

Vraag‐ en doelstelling
In verband met de geplande ontwikkeling van een tweetal solar‐ of zonneparken in een bestaand
landbouwgebied ten westen van Roosendaal (locatie Roosendaal, Noord‐Brabant), heeft KS NL27 B.V.
(contactpersoon Dhr. F. Bohne) gevraagd om een ecologisch onderzoek naar beschermende
natuurwaarden op deze planlocaties; los van elkaar. Dit onderzoek dient in het licht van de nieuwe Wet
natuurbescherming (Wnb) en binnen het kader van de Omgevingsvergunning, alsmede toetsing aan het
Noord‐Brabants natuurbeleid ten aanzien van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN).
Het onderzoek richt zich specifiek op het aantonen of gemotiveerd uitsluiten van beschermde
natuurwaarden binnen het aangegeven plangebied en de invloedsfeer daarvan. Het onderzoek
geeft tevens aan waar ecologische gevoeligheden liggen ten aanzien van borging van de
bestaande ecologische functionaliteit van het betrokken gebied.
Tevens wordt in verband met de duurzame inpassing en verlies van bepaalde ecologische
waarden onderzocht of versterking of compensatie van habitatkwaliteiten gerealiseerd kan
worden.
Voor meer informatie over het ecologisch onderzoek van EcoNatura en informatie over de vigerende
natuurwetgeving surf naar: www.econatura.nl

Planlocatie, onderzoeksgebied en ingreep
Het totale plangebied met een verdeling van planlocaties ligt op een locatie aan de rand van een tamelijk
open landschap ten westen van het stadje Roosendaal in Noord‐Brabant; door KS NL27 genaamd
plangebied Roosendaal Locatie 1. De contouren (van het binnen hekwerken) geplande zonneparkterrein
worden in figuur 1 aangegeven. Het plangebied ligt in een grootschalig open landbouwgebied (Het
Loopje) ten westen van de stad Roosendaal en ten noorden van het dorp Wouw. Dit licht glooiende
landbouwlandschap laat een schakering zien van grote onregelmatig verkavelde open velden en akkers,
met restanten van het coulisselandschap zichtbaar in houtsingels en lanen, typerend voor dit deel Noord‐
Brabant.
Het terrein waarin het totale (ruimtelijk ingenomen) plangebied (ca. 8,38 hectaren) ligt bestaat in de
huidige situatie uit een polygoon‐vormig landbouwperceel waarop actueel wintertarwe aan het
ontspruiten is; voorheen werden en elders in de omgeving worden ook aardappelen en mais geteelt.
Aan de oostkant van het plangebied ligt een rustige landweg (de Spellestraat) met twee
akkerbouwbedrijven daar vlakbij elkaar gesitueerd. Aan de westkant gaat het akkerland over in een
extensieve natuurzone met de beek Smalle Beek als groenblauwe ader.
Op het langwerpige akkerperceel direct aan de noordzijde van het onderhavige plangebied (locatie 1)
staat nog een zonnepark (locatie 2) voor ogen. De ecologische quickscan van dit akkerperceel wordt in
een aparte rapportage beschreven (2018‐33B).
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Locatie 2

Locatie 1

Figuur 1. Situering van de onderzoekslocatie voor het zonnepark Roosendaal (Locatie 1) in het gebied Het
Loopje ten westen van Roosendaal in Noord‐Brabant. De rode omlijning geeft de begrenzing van het
solarpark aan, volgens KS NL27.
De ingreep op de aangegeven planlocatie betreft de ontwikkeling van een aaneengesloten relatief groot
solar‐ of zonnepark van ca. 8 hectaren in omvang. Het zonnepark zal samen met een toegangsweg
worden aangelegd. Dit park bestaat uit lange rijen met stellingen (PV1 rekken; figuur 3) met daarop een
groot aantal zonnepanelen gemonteerd.
De PV‐stellingen variëren in lengte, variërend op basis van de lengteverdeling schuin over het gebied en
afhankelijk van de contouren (figuur 4). De breedte van de PV‐stellingen met zonnepanelen (modulen)
bedraagt 5,94 meter. De zonnepanelen komen onder een lichte helling te staan en zullen op het zuiden
worden georiënteerd.

1

PV = photo voltaic of fotovoltaïsch
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Figuur 2. Impressies van het terrein waarin zonnepark Roosendaal (locatie 1) is gepland (begrensd in
figuur 1). Het gebied bestaat uit een grootschalig akkerperceel met actueel (winter)tarwe als gewas.
De ruimte tussen de stellingen bedraagt 1,51 meter. De hoogte van de PV‐stellingen bedraagt tussen de
0,67 (min. hoogte) – 2,00 meter (= maximale hoogte). De verdeling van deze stellingen over het
onderhavige plangebied wordt in figuur 4 weer gegeven.
Naast de PV‐stellingen staat een reeks transformatiehuisjes (invertors) en een ‘centrale’ voor ogen, in
het huidige plan in het midden tussen beide locaties.

Figuur 3. Doorsnede van de opstelling van een tweetal PV‐stellingen in rij achter elkaar gezet, met de
door KS NL27 gegeven dimensies.
3
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Voor de toegankelijkheid van de zonnepark staat een toegangs‐ of onderhoudsweg voor ogen. Deze
loopt grotendeels via de bestaande landweg langs de oostkant van het gebied en met insteken het
gebied in. Tevens wordt een insteek via het bosperceel aan de noordkant voorzien.
De aanleg van de zonneparken behelst globaal het volgende:







Het in de grond heien van vele gegalvaniseerde palen voor de PV‐stellingen.
Het frezen van sleuven in de grond voor de aanleg van elektriciteitskabels (hoofdkabels en
leidingen).
De montage van de PV‐modules als geheel, met aanverwante objecten (elektriciteitskasten
e.d.).
De aanbreng van prefab elektriciteitshuisjes (PV‐inverters) op fundering.
Aanleg van omheining.
Aanleg of verharding van toegangs‐ of onderhoudswegen.

Een impressie van hoe dit er uiteindelijk uit zal zien wordt in de navolgende foto van een kleinschaliger
zonnepark gegeven. In tegenstelling tot het hekwerk op deze foto zal het hekwerk bij het onderhavige
zonnepark een wildraster worden.
Daarnaast komt bij de duurzame werking het reguliere of bestendig beheer en onderhoud kijken,
waaronder het sporadisch schoonmaken van de zonnepanelen, dat met machines kan geschieden.
De nieuwe vegetatie (in eerste instantie waarschijnlijk storingsvegetatie met ruigten op bemeste grond)
wordt kort gehouden met schapen of door te maaien. De levensduur van een zonnepark is ongeveer 25
jaar, waarna de panelen vervangen zullen moeten worden (Kok et al. 2017).
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Werkwijze ecologische quickscan
Op 19 april 2018 is door ecoloog en milieukundige Drs. E. van Maanen van EcoNatura een veldbezoek
gebracht aan het plangebied. Dit onderzoek diende om de beschreven ingreep ruimtelijk en functioneel
te kunnen plaatsen, natuurwaarden en landschapsecologie voor zover mogelijk actueel in kaart te
brengen en de mogelijke ecologische gevolgen op te nemen.
Specifiek betrof dit het vastleggen of zo goed mogelijk inschatten van Vaste rust‐ en verblijfplaatsen en
andere essentiële leefgebiedsfuncties van beschermde planten en dieren, die mogelijk binnen de
invloedsfeer van de aanleg en duurzame ingebruikname van het onderhavige object liggen; of juist niet.
Dit tevens met oog op landschapsecologische relaties met de omgeving.
Het onderzoek valt middenin de lenteperiode waarin de activiteits‐ of voortplantingsperiode van veel
soorten is begonnen; waaronder broedvogels die goed waargenomen kunnen worden. Echter niet alle
soorten zijn tijdens een dagveldbezoek opvallend waar te nemen. Op basis van habitatkwaliteiten en
sporen kan door een veldervaren ecoloog voor deze soorten alsnog worden aangegeven of ze
mogelijkerwijs voorkomen of dat bij gerede twijfel aanvullend onderzoek (o.a. ten aanzien van
vleermuizen en kleine marterachtigen) nodig is.
Het onderzoek vond plaats op een voor de lente zeer warme zonnige ochtend, met weinig wind en een
temperatuur van rond de 25oC.
Naast dit veldonderzoek is waar relevant en noodzakelijk aanvullende informatie aangeboord uit
gegevensbronnen (digitale natuurbanken van de PGOs met de meest recente gegevens uit de afgelopen
vijf jaar, natuurverslagen, wetenschappelijke artikelen, e.d.) van derden. Alleen actuele natuurgegevens
van de afgelopen vijf jaar zijn hierin meegewogen. Voor soorten met een lage inventarisatie‐intensiteit of
een traditionele gebiedsbinding (bijvoorbeeld de waterspitsmuis, steenuil of das) worden ook oudere
gegevens aangeboord. Tevens kunnen lokale gebieds‐ en natuurkenners zijn geconsulteerd voor het
inwinnen van actuele ecologische informatie en visies op natuurversterking; waar nodig.
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Figuur 4. Huidig inrichtingsplan voor zonnepark Roosendaal Locatie 1 (bron: KS NL27). De dichte
ruimtelijke invulling met PV‐stellingen is bijvoorbeeld met blauw aangegeven.

Resultaten
Ecologische kenschets van het plangebied en omgeving
Het onderhavige plangebied ligt in een grootschalig open en licht geaccidenteerd Noord‐Brabants
landbouwgebied (locatie Het Loopje), met een onregelmatige schakering van grotere en kleinere
landbouwpercelen ten westen van Roosendaal en net benoorden het dorp Wouw. Het onderhavige
landbouwperceel is toegankelijk via een zandweg vanaf de Spellestraat.
De akker die het plangebied beslaat bestaat in huidige toestand uit geploegd land met inzaai van
wintertarwe. Volgens de boer die het land gebruikt worden in het komende groeiseizoen bieten geteeld.
De bodem (op dekzanden) bestaat hier waarschijnlijk uit kamppodzolgrond met fijn lemig zand; mogelijk
kalkhoudend.

Aan de zuidrand van het akkerperceel loopt een sloot met een diep V‐profiel. De waterlaag hiervan is
ondiep. De sloot is deels beschoeid met hout en voert kwelwater af. De vegetatie bestaat hier uit
nitrofiele (bemesting‐indicerende) ruigte met tredplanten; met een dichte begroeiing aan zeer algemene
plantensoorten, maar weinig soortenrijkdom. Aan de noordrand van het perceel ligt een greppel, die
minder watervoerend is.
Op korte afstand van de westelijke grens van het plangebied, richting het gebied De Rotting, loopt de
6
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beek Smalle Beek door een lager gelegen oude kreekbedding. Deze beek is onderdeel van het
Natuurnetwerk Noord‐Brabant (NNB). Tussen de beek en De Rotting ligt een kleinschalig en meer
oorspronkelijk cultuurlandschap met vochtige weiden/hooilanden, bosjes, fruitgaarden, elzensingel,
knotwilgenrij (of griend?) en poelen (figuur 5).

7
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In de omgeving van het plangebied en in het akkergebied liggen wijd verspreide bosschages en
boerenerven.

Ligging ten aanzien van beschermde natuurgebieden
Natura 2000‐gebied
Het onderhavige plangebied ligt ver verwijderd van de meest dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebieden in
de regio, zoals de Markiezaat en het Oosterschelde (delta) gebied. Er bestaat geen
landschapsecologische relatie (externe werking) tussen het plangebied en Natura 2000‐gebieden, zodat
verdere toetsing in dit kader niet aan de orde is.
Natuurnetwerk
Direct west van het plangebied ligt de Smalle Beek. Deze maakt als groenblauwe ader door het
landbouwgebied deel uit van het Noord‐Brabants Natuurnetwerk. Binnen deze beschermde natuurzone
streeft de provincie Noord‐Brabant naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur. Het
plangebied ligt op circa 100 meter van de ecologische verbindingszone vandaan (figuur 6) en zal gezien
deze tussenliggende buffer weinig of geen invloed uitoefenen op het ecologische functie van het NNB.

Figuur 5. Impressies van de ecologische verbindingszones langs de Smalle Beek en het gebied westelijk
daarvan (oude kreekloop) met zicht op het gehucht De Rotting.
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Overige speciale natuurzones
Het plangebied maakt geen deel uit van speciale door de provincie Noord‐Brabant in het natuurbeleid
aangewezen natuurzones, zoals bijvoorbeeld een Natte natuurparel. Deze liggen verder weg in de
omgeving en ver buiten de mogelijke invloedsfeer van het zonnepark.

Onderzoek beschermde flora en fauna
In het onderhavige onderzoek is in het licht van de Wet Natuurbescherming gekeken naar het
voorkomen van beschermde planten‐ en dieren en hun essentiële levensvoorwaarden (waaronder met
name Vaste rust‐ en verblijfplaatsen en voedselplekken) binnen het plangebied en de omgeving. Dat
laatste met oog op essentiële landschapsecologische relaties en duurzaam behoud van biodiversiteit. De
besproken resultaten van dit onderzoek zijn navolgend opgesplitst in soortgroepen.
Daarnaast is de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd over de actuele stand van zaken omtrent de
milieukunde van zonneparken en ecologische gevolgen.
De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt.
Beschermde planten
Zoals onder Ecologische kenschets beschreven ligt het plangebied grotendeels in een actueel tamelijk
intensief gebruikt en kaal agrarisch landschap met een hoge bemestingsgraad en bodemverstoring. Het
ligt niet voor de hand dat hier of intern in het gebied nog bijzondere, zeldzame (Rodelijstsoorten) en/of
beschermde plantensoorten voorkomen. De kalkhoudende fijne leemzandige grond en kwel hier bieden
wel een potentieel voor een meer bijzondere en soortenrijkere vegetatie, wanneer ook sterke
terugdringing van de bemestingsgraad wordt gerealiseerd.
Entomofauna
In verband met de voorgaande conclusie over het ontbreken van bijzondere vegetatie(elementen) en
waardplanten binnen het plangebied kan hier geconcludeerd worden dat het akkergebied geen
aantrekkingskracht heeft op een bijzondere insectenfauna, waaronder dagvlinders en libellen.
Vissen
De ondiepe afwateringsloot in een diep V‐profiel laat geen kwaliteiten zien die nopen tot nader
onderzoek naar bijzondere en beschermde vissoorten. Dat zou wel gezegd kunnen worden van de
westelijk gelegen Smalle Beek, maar dit water wordt in ecologische zin niet negatief beïnvloed door het
zonnepark op de akker.
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Herpetofauna
Amfibieën
Het ontbreken van geschikte voortplantingswateren en landbiotoop binnen en direct langs het
plangebied met intensieve akkerbouwfunctie in huidige staat maakt het voor amfibieën in eerste
instantie ‐net als voor vissen‐ ongeschikt voor deze soortgroep.

Terreinimpressie van een zonnepark (foto: E. van Maanen).
Reptielen
Hetzelfde geldt voor de reptielen. Het akkerlandgebied leent zich simpelweg niet als geschikt habitat
voor zelfs de minst kritische soorten. Populaties van de ringslang – die mogelijk langs de Smalle Beek
zouden kunnen voorkomen – ontbreken in de regio. Kortom, het plangebied en directe ommeland is
ongeschikt voor herpetofauna.
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Figuur 6. Ligging van het plangebied (rood doelteken) ten aanzien van het Noord‐Brabants
Natuurnetwerk (groene vlakken en lijn; langs de Smalle Beek). Bron: Atlas Provincie Noord‐Brabant.
(Broed)vogels
Specifiek of primair is gekeken naar de habitatgeschiktheid van het open plangebied voor akker‐ en
weidevogels. Uit het onderhavige veldonderzoek en bronnenonderzoek met gegevens uit de afgelopen
vijf jaar blijkt dat het gebied geen ecologisch belang kent voor meer kritische weidevogels als de grutto
en tureluur. Wel werden twee paar alarmerende en kraaien verjagende kieviten waargenomen boven de
onderhavige akker, zodat hier mogelijk twee broedparen van deze soort aan de orde zijn.
Van de akkervogels is de patrijs met waarnemingen bekend in het landschap van de wijdere omgeving,
vooral aan de zuidkant van het dorp Wouw.
Tijdens het veldbezoek werden meerdere veldleeuweriken zingend boven de akkers en aangrenzende
percelen waargenomen. Over de akker van het plangebied met opkomende wintertarwe, konden twee
paar worden vastgesteld. Tevens werd een zingend mannetje van de graspieper op de akker
waargenomen.
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De steenuil als aandachtssoort voor het agrarische cultuurlandschap komt volgens beschikbare gegevens
niet voor in het plangebied, maar wel in het meer kleinschalige cultuurlandschap net zuidwestelijk van
de Smalle Beek. De steenuil kan verder echter volledig worden uitgesloten binnen het plangebied en de
invloedsfeer daarvan; vereiste habitatkwaliteiten voor deze soort ontbreken in het kale landschap tussen
de Smalle Beek en de Spellestraat.
Conclusie is dat er van de vogelwaarden die in het akkerlandgebied kunnen voorkomen, alleen de
veldleeuwerik (twee paar), kievit (twee paar) en graspieper (1 paar) konden worden vastgesteld. De
eerste twee soorten kennen een sterk neerwaartse populatietrend in Nederland. Het is echter de vraag
of de mogelijke broedparen van de aangetroffen vogelsoorten hun broedsels volledig kunnen
volbrengen, gezien de intensieve en onaflatende akkerbouwfunctie met ploegen, zaaien/poten en
oogsten.
Zoogdieren
Het grote kale open grasland perceel biedt momenteel weinig mogelijkheden of habitatkwaliteiten voor
zoogdieren, anders dan regelmatige doorloop door hazen en sporadisch een ree en wellicht ook een vos.
Buiten de waarneming van enkele hazen actueel in het gebied ontbrak het aan sporen van andere
zoogdieren op en langs de akker.
Het gebrek aan dekking in het kale zandige akkerlandschap en het ontbreken van woelmuizen als
stapelvoedsel maakt het onderhavige terrein in hoge mate ongeschikt voor kleine marterachtigen
(wezel, hermelijn en bunzing). Vaste rust‐ en verblijfplaatsen van deze soorten kunnen hier vrijwel zeker
worden uitgesloten; zeker op de akker zelf, daar waar het zonnepark komt te liggen. De drie kleine
marters zijn verder in de regio wel als voorkomend vastgesteld, zo blijkt uit waarnemingsgegevens van
de afgelopen vijf jaar.
Vleermuizen
Gezien de kaalheid van het landschap en het daarin ontbreken van landschapselementen, bloemrijke
graslanden en grotere oppervlaktewateren als voedselplekken en navigatiebakens, kan ecologische
functionaliteit van het akkergebied voor foeragerende en pendelende vleermuizen worden uitgesloten.
Vaste rust‐ en verblijfplaatsen voor vleermuizen ontbreken doorgaans geheel binnen het onderhavige
akkergebied.

Ecologische effect‐beoordeling
De ecologische effecten van zonneparken zijn actueel nog maar betrekkelijk weinig onderzocht in
vergelijking met de effecten van een andere duurzame energiebron, namelijk windenergie (windparken).
Wel wordt onderzoek gedaan met conclusies die tot dusver voornamelijk wijzen op mogelijke gevolgen
voor het milieu in situ (Armstrong et al. 20162; Kok et al. 2017); de milieuaspecten van de productie van
2

Effecten van zonneparken op milieucompartimenten en ecosysteemdiensten kunnen beoordeeld worden met het
SPIES tool van de Universiteit van Lancaster http://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2016/spies‐tool‐aims‐to‐
support‐solar‐park‐developments/
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zonnepanelen buiten beschouwing latend (als onderdeel van een Life Cycle Analysis). In veel mindere
mate zijn de ecologische gevolgen (nadelen en voordelen) van grootschalige zonneparken in
verscheidene situaties onderzocht (Harrison 2017). De volgende aspecten kunnen aan de orde zijn:
1. Verandering bodemprocessen – Door afscherming van de bodem en schaduw‐effecten samen
met ongelijke verdeling van bewatering (regen aflopend op zonnepanelen) kunnen
bodemprocessen veranderen; verschillen tussen bodemlaageigenschappen onder de panelen en
erbuiten. Afhankelijk van de voorgaande situatie (gebruiksfunctie) en het bodemtype kan dit min
of meer positieve of negatieve gevolgen inhouden (Armstrong et al; Kok et al. 2017). Volgens de
bestaande onderzoeksresultaten zou de luchtvochtigheid over een terrein gemiddeld kunnen
afnemen samen met de fotosynthese; waardoor de productiviteit op bodemstroken afneemt. Dit
is mede afhankelijk van de gebiedsligging, dichtheid van PV‐stellingen, seizoen en oriëntatie van
de panelen.
2. Verandering microklimaat – Uit onderzoek blijkt dat het microklimaat verandert na de aanleg
van omvangrijke zonneparken. Door de schaduwwerking van de zonnepanelen op velden in de
zomer treedt verkoeling op (gemiddeld met ca. 5 oC). In de winter kan het net iets warmer
worden omdat de zonnepanelen ook warmte opnemen en weer uitstralen. De mate van
verandering in microklimaat is mede afhankelijk van de schaal het zonnepark.
3. Afspoeling stofconcentraties – Atmosferische depositie van stof of stoffen (o.a. vogelpoep, zand,
fijnstof, NOx) op de zonnepanelen vraagt in sommige gevallen om schoonmaak om zogenaamde
‘obscuration’ te verminderen. Dit is waarschijnlijk vooral nodig tijdens droogteperioden met
meer stof‐depositie. De vraag is of hiervoor schoonmaakmiddelen of gewoon water wordt
gebruikt en of afspoeling van schoonmaakwater met een concentratie aan stoffen dan meer
impact heeft op milieucompartimenten als bodem en oppervlaktewateren ten opzichte van
soortgelijke terreinen zonder zonnepanelen? Daarentegen zijn zonnepanelen in gebieden met
regelmatige regenbuien hoofdzakelijk ‘zelf cleaning’, zodat dan weinig verschil in depositie van
stoffen valt te verwachten.
4. Ruimtebeslag en ecologische barrièrewerking – Een voornaam en onoverkomelijk effect van
zonneparken is fysiek ruimtebeslag op de bestaande open (groene) ruimte. Door de vele
stellingen en omheiningen die worden aangelegd wordt de bewegingsvrijheid van bepaalde
dieren die eerst toegang hadden tot het terrein aan banden gelegd. Wanneer dieren niet meer
vrijelijk door het terrein kunnen bewegen is sprake van een landschapsecologisch barrière‐
effect. Bij verlies aan voedselgebied is dan ook sprake van inbreuk op een belangrijke
levensvoorwaarde.
5. Waterspiegelingseffect – In de literatuur wordt gesproken van het zogenaamde
waterspiegelingseffect veroorzaakt door het reflecterende oppervlak van vele zonnepanelen
dicht op elkaar, wat een aantrekkingskracht zou kunnen uitoefenen op bepaalde dieren, zoals
watervogels of andere vogels als zwaluwen. Dit impliceert een mogelijk botsinggevaar voor
13
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vogels en mogelijk ook vleermuizen. In hoeverre dit significant voorkomt of maar heel zeldzaam
is voorkomt is nog te weinig onderzocht. Dit negatieve effect is tot dusver alleen aangetoond in
bij grootschalige zonneparken in woestijnsituaties, zoals in Noord Amerika. Naar aller
waarschijnlijkheid zal dit geen of een verwaarloosbare rol spelen in Noord‐Europese
cultuurlandschappen. Tevens is het zo dat zonneparken in vergelijking met windparken geen
hoog opgaande objecten en bewegende objecten zijn, zoals windturbines waarmee vogels en
vleermuizen onder bepaalde omstandigheden kunnen ‘botsen’.
6. Aantrekking van dieren – Door verandering van landgebruik, deels meer opwarming of deels
meer verkoeling, reflectie van zonlicht, verandering van vegetatie en mogelijke combinatie met
natuurvoorzieningen kan een bepaalde aantrekkingskracht op diersoorten worden gecreëerd. Zo
kan het warme en reflecterende oppervlak van zonnepanelen insecten aantrekken, die als
geconcentreerde voedselbron aantrekkelijk zijn voor vogels en vleermuizen. Dit kan een
ecologisch voordeel inhouden, zeker ook wanneer de vegetatie voor een grotere rijkdom aan
insecten versterkt wordt; met bloemrijke struiken en kruiden (o.a. waard‐ en voedselplanten).
7. Inbreuk op landschapswaarden – Het fysieke ruimtebeslag van zonneparken zorgt voor een
drastische verandering van de fysiognomie of aanzicht van het landschap, namelijk met
verdichting als resultaat. De impact hiervan is afhankelijk van schaal en setting; bijvoorbeeld
situering in een natuurlandschap versus een technogeen of industrieel landschap. In esthetische
context en afhankelijk van de landschapssituatie kan hierop (publieke) weerstand optreden.
8. Geluidsemissie – PV Invertors zouden volgens sommige studies structureel een hoog frequent
geluid kunnen produceren, met een mogelijk verstorende werking op geluidsgevoelige dieren.
Geluidsisolatie is dan van belang.
9. Verstoring van dieren tijdens de aanlegfase – Met alle aanlegwerkzaamheden (de hoofzakelijke
bedrijvigheid gemoeid bij een zonnepark) samen in een relatief korte tijd kan tijdelijke verstoring
optreden ten aanzien van gevoelige diersoorten in de omgeving; waaronder strikt beschermde
broedvogels. Dit betekent dat de werkzaamheden buiten de activiteits‐ en vooral
voorplantingsperiode van verstoringsgevoelige dieren – die in nabijheid voorkomen ‐ moeten
plaatsvinden.
Uit deze combinatie van factoren kunnen afhankelijk van de situering zowel positieve als negatieve (lees
ook neutrale) ecologische effecten ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. De verandering
ten opzichte van de oorspronkelijke situatie dient dan ook goed in overweging te worden genomen.

Ecologische effecten ontwikkeling zonnepark Roosendaal
In de onderhavige setting is sprake van een geplande ontwikkeling van een redelijk omvangrijk
zonnepark in een intensief gebruikt agrarisch of akkerlandschap. In dit landschap ontbreekt het
momenteel aan (duurzame) habitatkwaliteiten voor bijzondere, habitat kritische en beschermde
planten‐ en diersoorten.
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Bescherming van natuurgebieden
Het plangebied ligt op korte afstand van een onderdeel van het Noord‐Brabants natuurnetwerk, namelijk
de Smalle Beek. In landschapsecologische zin worden er echter geen belangen geschaad en bestaat met
de ontwikkeling van het zonnepark zelfs de mogelijkheid om deze zone ecologisch combinatief te
versterken; ondanks de landschappelijke inbeslagname met zonnepanelen. Er wordt dus geen afbreuk
gedaan aan de ecologische functionaliteit van het Natuurnetwerk met de natuurwaarden die daar
voorkomen.
Bescherming van planten‐ en diersoorten
Binnen het plangebied zijn wel broedterritoria van veldleeuwerik (twee paar), kievit (twee paar) en
graspieper (1 paar) in een vroeg stadium vastgesteld. De vogels maken gebruik van de akker als
broedterrein bij het uitblijven van landbouwkundige activiteit; zoals nu in het voorjaar op het
onderhavige perceel het geval was. In dit geval stond er op de akker jonge wintertarwe en werd nog niet
verder geploegd of ingezaaid; een uitgelezen mogelijkheid voor de vogels om in het terrein te gaan
broeden; maar met onzekere uitkomst. De kievit en veldleeuwerik kennen een sterke achteruitgang in
Nederland, vooral te danken aan de sterke intensivering en opschaling van de landbouw.
Het is dus de vraag of de broedvogels zich op het onderhavige akkerperceel kunnen handhaven gezien
de intensieve landbouwactiviteit en de komende activiteiten op het land. De betreffende boer is
namelijk voornemens om bieten te telen en zal zijn land waarschijnlijk op korte termijn opnieuw
bewerken; wat dan mogelijke broedsels in gevaar brengt. Met de ontwikkeling van het zonnepark in dit
terrein ontstaan in principe geen nieuwe broedmogelijkheden voor deze vogels met oog op de
landschapsverdichting met zonnepanelen.
Een nadeel van een zonnepark vanuit vogelperspectief is wel dat het landschap met donkere
zonnepanelen ook veel zonnereflectie (net als op wateroppervlak) geeft, hetgeen vogels kan
ontmoedigen nog langer van dit landschap gebruik te maken.
Echter, ervaring in de relatie zonneparken en duurzame leefmogelijkheden voor broedvogels ontbreekt
vooralsnog. Het is ook niet uitgesloten dat zowel veldleeuwerik als kievit (en andere grondbroeders)
tussen de panelen (kunnen) of in brede compenserende grasland zones buiten het zonnepark (zie
ecologische inrichtingsvoorstellen navolgend) kunnen gaan broeden en van de verandering in
terreingebruik (wegvallen van ploegen en andere verstoring) gebruik maken. De aanleg van een
zonnepark in verschillende landschappen verdient eigenlijk een natuurmonitor, om de ecologische
gevolgen ervan in beeld te brengen ten aanzien van het gevoerde terreinbeheer, natuurontwikkeling en
planten‐ en diersoorten.
De conclusie is voorzichtig als volgt te stellen. Broedvogels op de akker, met nesten die tijdens de
broedtijd beschermd zijn, leven momenteel al in een precaire situatie en het zonnepark zal daar verder
geen afbreuk aan doen. Mogelijk ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor akker‐ en de minst kritische
onder de weidevogels om meer duurzaam en veilig te kunnen voortplanten binnen het zonnepark en

15

EcoNatura Notitie 2018‐033A – Ecologisch onderzoek realisatie zonnepark Roosendaal
kunnen natuurversterkende maatregelen in de omgeving worden genomen om deze soorten juist extra
te bedienen.
Ecologische trade‐off
De zonnepark ontwikkeling kan met het ontnemen van een intensieve landbouwfunctie in bepaalde
gebieden tot een ecologisch neutrale tot positieve trade‐off situatie leiden. Dit is afhankelijk van het
terreinbeheer en de inzet of ambitie op uitgekiende natuurversterkende maatregelen binnen het
zonnepark en in het ommeland.
In deze trade‐off dient tevens het aspect duurzame energieopwekking als maatregel tegen
klimaatverandering te worden gewogen. Klimaatverandering heeft namelijk aanzienlijk negatieve – of
desastreuze – gevolgen op de mondiale ecologie die ook doorwerken op de lokale ecologie en op
planten‐ en dierpopulaties.
Een positief ecologisch effect van de zonnepark‐ontwikkeling in de onderhavige situatie is dat het
betrokken terrein de tamelijk intensieve akkerlandfunctie kwijt raakt. Dit betekent vooral afname van de
mestgift en de mogelijkheid tot verschraling voor een meer bijzondere grasland‐ en kruidenvegetatie
tussen de PV‐rijen door. Dit vraagt echter wel om een toegewijd en volhardend vegetatiebeheer volgens
een uitgekiend natuurbeheerplan. Herstel voor meer gebiedskenmerkende vegetatie met bloemrijke
akkeronkruiden en wilde granen (zoals rogge en spelt) behoort in de huidige situatie tot de
mogelijkheden. De invloed van bemesting op de westelijk gelegen ecologische verbindingszone met de
Smalle Beek kan hiermee afnemen.
Met het ontwikkelen van bloemrijke grasland‐ of kruidenvegetatie met verschralingsbeheer ontstaat
tevens de mogelijkheid om een bron‐ of diasporagebied voor wilde planten (van groot belang voor
kruisbestuivende insecten als bijen bijvoorbeeld) naar de omgeving toe te creëren. Veel inheemse en
bijzondere berm‐ en graslandplanten van schralere gronden afgenomen op het Nederlandse platteland
in de afgelopen jaren en vragen om herstel met nieuwe bronpopulaties.

Aanbevelingen ecologisch duurzame inpassing van het zonnepark
Natuurontwikkeling en –beheer binnen het zonnepark
Gezien de erfenis aan intensieve landbouw binnen het plangebied is snelle ontwikkeling van een
bijzondere en natuur‐aantrekkelijke vegetatie wellicht niet mogelijk; zonder ingrijpende maatregelen als
het wegnemen van de voedselrijke toplaag van de bodem of in eerste instantie teelt met gewassen die
snel veel voedingstoffen ontnemen. Zo kan er al wel snel worden ingestoken op bloemrijke grasland
ontwikkeling met een zaaipakket voor rijkere gronden gevolgd door het stelselmatig (na de zaadzetting!)
maaien en afvoeren van de biomassa. Het achterwege laten van vegetatiebeheer, daarentegen, kan voor
de huidige setting leiden tot woekering met soortenarme ruigte van onder meer brandnetels, distels
en/of braam.
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Schapenbegrazing binnen het zonnepark kan ook worden ingezet, maar dit beperkt tegelijkertijd de
ontwikkeling van bloemrijke vegetaties, aangezien schapen graag bloemen eten. Afrastering voor het
breeduit laten bloeien van bloemrijke zones en/of instelling van lage dichtheidsbegrazing (en door
ruimtelijk te rouleren) is dan ook noodzakelijk.

Ecologische aansluiting op maatregelen van het LOP Buitengebied
In het Landschapsontwikkelingsplan voor het buitengebied en de kernen van Bergen op Zoom &
Roosendaal (figuur 7) staat voor een deel van het akkergebied net ten oosten van de Smalle Beek een
waterbergingsfunctie met ecologische functie voor ogen. Hieruit rijst de vraag of en hoe het zonnepark
valt te verenigen of combineren met deze functies.

Figuur 7. Ruimtelijke ontwikkelingsambities uit het Streekplan van de Provincie Noord‐Brabant en voor
het buitengebied van Wouw. De planlocatie voor het zonnepark is met een rood doelteken aangeduid.
Bron: LOP 'De Zoom van West Brabant' (Provincie Noord‐Brabant).
Het antwoord op die vraag is dat het zonnepark zelf niet te combineren valt met een
waterbergingsfunctie, aangezien deze droog moet liggen. Echter, de zone tussen het zonnepark en de
Smalle Beek (figuur 8) leent zich wel voor natuurontwikkeling van een natte zone in combinatie met de
beekloop en in aansluiting op de natuurlijke landschapselementen die daar ten westen van liggen.
Hierin kunnen de volgende landschapselementen en natuurlijke voorzieningen op grotere of kleinere
schaal gecombineerd worden, afhankelijk van de speelruimte:
17
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‐
‐
‐
‐
‐

Amfibieënpoel.
Graduele natte laagte met deels rietland of nat bloemrijk hooiland; plasdrasse uitstulpingen van
de beek of bredere water‐ en oeverzone.
Bloem‐ en kruidenrijke zomen.
Elzensingel of nat elzenbroekbos.
En/of Griend met knotwilgen (in rij of als vlak).

Dit vergt een maaiveldverlaging om een meer voedselarme bodemlaag bloot te leggen en kwel tot uiting
te laten komen als effectieve motor voor natuurontwikkeling en een duurzame diversiteit aan
bijzondere natuurwaarden (bijvoorbeeld bloemrijk nat hooiland met amfibieënpoel met de
kamsalamander als doelsoort).
Het zonnepark op een hoger gelegen gradiënt kan in combinatie met deze natte lagere zone wel
bijdragen aan een meer soortenrijkere plantenvegetatie met het hiervoor beschreven
verschralingsbeheer en sortiment aan wilde kruiden en bloemen; waaronder akkeronkruiden als
bijvoorbeeld korenbloem. Dit in samenhang met uit te sparen bloemrijke stroken, zoals mogelijk langs de
sloot (nu diepe greppel) die ten zuiden van de akker loopt, net als voor de sloot aan de noordrand van
locatie 2 (figuur 8).

Figuur 8. Voorstel (schets) voor ecologische invulling van groenblauwe natuurzones met
waterbergingsfunctie (groene arcering) tussen de twee zonneparklocaties Roosendaal (Locatie 1 & 2) en
de Smalle Beek en verbreding en verflauwing van de sloten langs de randen van het zonnepark (zie
navolgende foto als referentievoorbeeld kort na aanleg). Binnen de zonneparken staat de ontwikkeling
van bloemrijkgrasland voor ogen. De diepe afwateringssloten worden over gedimensioneerd met flauwe
natuurlijke oevers of ‘wadi’s’. De zone langs de beek wordt ontwikkeld tot beekweide‐systeem met nat
hooiland (eventueel) in combinatie met elzenbosje of singel; of een kleinschalig griend of wilgenrij.
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De geschetste kansrijke natuurontwikkeling en het beheer gericht op bloemrijke kruiden‐ en
graslandvegetatie binnen de zonneparken kan op termijn een hogere biodiversiteit voor het gebied
opleveren, vooral voor insecten, vogels (o.a. de patrijs, rietgors) en zoogdieren (o.a. woelmuizen, kleine
marters).
Tevens bieden de volgende aanvullende faunavoorzieningen kansrijke mogelijkheden voor
natuurverrijking en –medegebruik van het zonnepark:


Plaatsen van jachtposten (T‐posten) op het zonneparkterrein voor roofvogels (buizerd,
torenvalk) en uilen.



Het ontwikkelen van structuurrijke – kleine coulisse vormende ‐ vegetatiestructuren met schuil‐
en rust‐ en nestplaatsen voor (woel)muizen (muizenhaarden) en kleine marterachtigen, als de
wezel3.



Het weglaten van nacht‐ of kunstverlichting. Absoluut essentieel in verband met verstoring van
of juist de aantrekking van foeragerende vleermuizen. Het huidige gebied is ook donker.

Referentiebeeld voor een beter ecologisch (over gedimensioneerd) profiel van de sloot langs het
zonnepark (in eerste aanleg), in aansluiting op de Smalle Beek.

3

http://stichtingkleinemarters.nl/bescherming‐kleine‐marterachtigen/
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Conclusies in het licht van de natuurbescherming
In ecologisch‐juridisch licht kan het volgende uit de voorgaande analyse geconcludeerd worden.
Er wordt met de realisatie van het zonnepark en in vergelijking met de huidige landgebruiksfunctie
(intensieve akkerbouw) geen ecologische afbreuk gedaan aan beschermde natuurwaarden binnen het
plangebied en het ommeland. In principe ontbreken vaste rust‐ en verblijfplaatsen van beschermde
natuurwaarden buiten de vogelbroedtijd (waarin vogels als kievit, veldleeuwerik en graspieper in de
huidige situatie gedurende de lente een eerste broedpoging ondernemen). Het gebied heeft een
marginale (lees ook onzekere) waarde voor broedvogels in verband met de huidige intensieve
akkerbouwfunctie.
Om verstoring van een enkele broedvogels in het gebied met zekerheid te voorkomen – en daarmee ook
overtreding van de Wet natuurbescherming bij de aanleg van het zonnepark ‐ dienen de
aanlegwerkzaamheden voor het zonnepark alleen in de late herfst‐ en winterperiode te worden
uitgevoerd.
Met natuurontwikkeling en –beheer van het zonnepark in samenhang met de ontwikkeling van meer
areaal aan groenblauwe zone tussen de Smalle Beek en het zonnepark in tevens mogelijk langs de sloot
aan de zuidrand van het geplande zonnepark, kan zelfs aan natuurwaarden worden gewonnen. Dit in
combinatie met vernatuurlijking van de sloot langs de noordrand van locatie 2.
In landschappelijke context valt wel verdichting van het open landschap te constateren – onvermijdelijk
met de inrichting van een groot zonnepark. Dit is echter een esthetisch vraagstuk dat buiten de
onderhavige beoordeling valt, maar mogelijk wel onderwerp is van het ruimtelijk beleid van de Provincie
Noord‐Brabant. Hierbij komt de trade‐off binnen milieukundig kader waarschijnlijk ook in werking met
oog op duurzame energieopwekking en het tegengaan van klimaatverandering, die een aanzienlijke
negatieve doorwerking heeft op hoog ecologisch schaalniveau. Positief toevoegend aan deze trade‐off is
een ecologisch duurzaam terreinbeheer van het zonnepark dat gericht is op het winnen aan
natuurwaarden. Zulks valt nog uit te werken in een natuurontwikkelingsplan dat geënt en toegesneden is
op de ecologische mogelijkheden en randvoorwaarden.

English summary for development of solar park KS NL27
An ecological assessment on the planned development of a relatively large (8 hectares) solar park
(location 1) in the area of Roosendaal (in the Province of Noord‐Brabant) was carried out according to
Dutch legislation for nature protection (Wet natuurbescherming) and enviro‐spatial planning (also
including federal and provincial policy for protection of landscapes and protected areas).
The planning area for the solar park was found to be situated in an intensely used agricultural area with
bare arable land of large‐scale plowed fields (potato, beet end corn growing areas). The area is quietly
situated in‐between country roads, farms, coppices and small forests and to the west a stream that is
part of natural infrastructure (Natuurnetwerk) of the province of Noord‐Brabant. With a fair distance
between the planned solar park and eco‐zone, no negative landscape ecological impacts are to be
expected.
20

EcoNatura Notitie 2018‐033A – Ecologisch onderzoek realisatie zonnepark Roosendaal
The ecological analysis shows the current arable land parcel as development area for the solar park to be
devoid of protected plant and animal species, with the exception of breeding pairs of three meadow bird
and farmland bird species, namely skylark (two pairs), lapwing (two pairs) and meadow pipit (one pair).
However the spring breeding attempt of these birds is precarious and bound to fail with the intention of
the farmer to grow beets in the coming months.
In conjunction with the provincial plans and pre‐conditions to develop a water retention capacity in the
area ‐ hand‐in‐hand with strengthening the ecology ‐ the solar park development can in principle be
combined by contributing to the realization of this green and blue nature planning vision of the area. The
possibility is to create a mosaic wetland and natural grassland type landscape (sketched in figure 8)
between the solar park and the stream (Smalle Beek) to the west of it. In addition the ditch along the
south of the solar park planning area could be over dimensioned and flanked with strips of botanically
enriched vegetation; connecting with the stream and providing more ecological corridor area.
However no landscape ecological relationship of real importance was shown between the solar park
development area and the forest area or target species living in this area, such as the badger. Moreover,
the forest area next to the planning area is occupied by a golf area with frequent human disturbance.
Taking into account the given ecological boundaries and considerations under Dutch species and
protected area protection, no ecological impacts of the solar park in the current area are foreseen. In
eco‐judicial light care must be taken not to disturb any breeding birds present during the breeding
season. In addition
There is scope for ecological improvement to provide impetus to a more positive ecological trade‐off by
effectuating an ecological development and management plan. This includes the implementation of
sowing and planting plans to develop regionally characteristic (wild flowers typical of the soil and
landscape of the area) vegetation inside the solar park and in the surrounds. A new core area of wild
flowers can serve to ‘restock’ characteristic wild flower species to the region, producing diaspora. Wild
seeding herbs will also serve seed eating birds like the partridge, and provide for insects (including bees)
as a general food base for birds. Furthermore some fauna facilities aimed at attracting and
accommodating certain species (like small Mustelids and raptors) can be installed.
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Resume: Erwin van Maanen (EcoNatura) als ervaren ecologisch deskundige
Erwin van Maanen studeerde biologie en ecologie aan de University of Adelaide (Australië) en
natuurwetenschappelijke milieukunde (met accent op milieubiologie, natuurbescherming en milieu‐ en
natuurwetgeving) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hij houdt zich al sinds eind jaren ‘70 van de vorige eeuw bezig met natuuronderzoek. Sinds 2000 werkt
hij als onafhankelijk ecologisch adviseur en onderzoeker en heeft zich over de jaren gespecialiseerd als
landschapsecoloog met werkzaamheden gericht op natuurbehoud‐ en ontwikkeling. Hij is tevens
specialist geworden in ecologische beoordelingen van de effecten van menselijke activiteiten op natuur
& landschap en heeft daarin een zeer grote verscheidenheid aan projecten behandelt, in zowel binnen‐
als buitenland. Uit het jarenlang beoordelingen van de invloed van de mens op natuur (oorzaak en
gevolg‐relaties) heeft hij veel referenties opgedaan. Hij wordt ook regelmatig gevraagd voor contra‐
expertise‐onderzoek door natuurbeschermingsorganisaties.
Verder is hij professioneel werkzaam als Visiting research fellow op het terrein van internationale
natuurbescherming aan de Universiteit van Cumbria (in Engeland) en was lid van de werkgroep Visions of
Nature aan de Radboud Universiteit. Hij is recent lid geworden van de Commission on Ecosystem
Management (Rewilding Taskforce) van het IUCN.
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datum
projectnummer
project
2

KRONOS SOLAR

ZICHTBAARHEID ZONNEVELD WOUW

Op bijgaande afdruk van de luchtfoto is de situatie van het zonneveld aangegeven, alsmede
een viertal zichtvelden :
1) Vanaf de noordelijke dorpsrand van Wouw
2) Vanaf de Spellestraat
3) Vanaf de Herelsestraat
4) Vanaf de Donkenweg halfweg dorpsrand en zonneveld
Per standpunt is in meters + NAP aangegeven de maaiveld hoogte (mv) en de ooghoogte.
Aan de randen van het zonneveld zijn drie hoogtes aangegeven, maaiveld , paneelhoogte en
de hoogte van een volgroeide struweelhaag (3 jaar). In het midden van het zonneveld, op de
grens tussen lage beekdal en hogere donk, zijn alleen deze twee terreinhoogtes (mv)
aangegeven, omdat de ruimte op de tekening beperkt is. De bovenkant van de
struweelhaag komt hier op 5,75+.
In zijn algemeenheid geldt dat alle vier de standpunten relatie hoog liggen ten opzichte van
de noord-oost en de westzijde van het zonneveld. De Spellestraat (2) en de Herelseweg (3)
zijn de oude hoger gelegen ontginningsassen , die door de beekdalen van Smallebeek en
Loopje worden gescheiden van de hogere donken rug , waarop de zuidelijke helft van het
zonneveld en ook het dorp ligt.
De hoogtecijfers laten zien dat vanuit de dorpsrand (1) en vanaf de Donkenweg (4) het
zonneveld bij een volgroeide struweelhaag niet of nauwelijks zichtbaar is, mede omdat het
panelenveld afloopt naar het Loopje.
Vanuit de Herelsestraat (3) zijn de panelen ook niet of nauwelijks zichtbaar omdat de zichtlijn
aan de overkant van het beekdal na de haag onvoldoende daalt om voor het Loopje nog op
de daar lager gelegen panelen te vallen.
Vanuit de Spellestraat (2) geldt de omgekeerde situatie. Hier is het zicht helling op en kijkt
men over de struweelhaag heen op de zuidelijke helft van het panelenveld. Een rij
vruchtbomen langs het Loopje zou deze hogere inkijk op een landschappelijk aanvaardbare
manier kunnen “breken”; dit is beter dan het zonneveld geheel te “verstoppen”.
De noordelijke helft wordt, kijkend vanaf de Spellestraat, weer afgedekt door de
struweelhaag in het midden, op de hoge kant van de grens tussen beekdal en donk, die tot
5,75+ reikt.
Mocht de zichtbaarheid vanaf de Spellestraat een cruciale rolspelen dan is een oplossing
mogelijk, die ook wordt gebruikt om inkijk in particuliere tuinen en dergelijke privé situaties te
voorkomen, namelijk een “heg op poten” in de vorm van geschoren peren of veldesdoorn in
plaats van de rij vruchtbomen.
TT
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1,50 mv
3,50 pan
4,50 bepl

4,00 mv
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3,50 pan
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2,00 mv
4,00 pan
5,00 bepl

2,50 mv
4,50 pan
5,50 bepl

2,75 mv
4,75 pan
5,75 bepl

4,00 mv
6,00 pan
7,00 bepl

2,00 mv
4,00 pan
5,00 bepl

1,50 mv
3,50 pan
4,50 bepl
3,00 mv
5,00 pan
6,00 bepl

1.
2.
3.
4.

2
4,00 mv
5,50 oogh

3
4,50 mv
6,00 oogh

4
4,00 mv
5,50 oogh

1
5,00 mv
6,50 oogh

Vanuit Dorpsrand Wouw
Vanuit Spellestraat
Vanuit Herelsestraat
Vanuit Donkenweg
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Geluidsstudie
De geluidsstudie is uitgevoerd Sound Analysis ltd. Het origineel is opgesteld in het engels. Hierna
volgen zowel de nederlandse vertaling van de studie als ook het originele stuk in het engels.

Geluidsstudie
4347-ENV-ATN-1A

Betreft: Roosendaal
Project
Opdrachtgever:

KS

NL27 B.V. December
2019

Berekening van de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde ontvanger door omvormers.

Rapport opgesteld door:

Alan Nethersole M.I.O.A
Registred office: Tucker Brook House, Tuckers Brook, Modbury, PL21 0UT
Tel: 016626 245040

1. Introductie
Sound Analysis Ltd is gevraagd om te berekenen wat de gecumuleerde geluidsbelasting is
wat vanuit het voorgestelde zonnepark, door de omvormer stations wordt veroorzaakt.
De omvormers zijn geplaatst op de aangegeven locaties op het layout dat terug te vinden is
in Bijlage B.

2. Analyse
De geluidsdruk niveau’s welke zijn aangeleverd (bijlage A), zijn gebruikt om het
geluidsniveau te berekenen op de locatie van de dichtstbijzijnde bewoonbare objecten, R1 en
R2.

3. Aangeleverde data
De gegevens die zijn aangeleverd voor het zonnepark zijn opgenomen in bijlage A. Deze
gegevens zijn gebruikt voor de berekening.
Onderstaand overzicht geeft de te verwachten geluidsproductie van elke omvormer op de
locatie van de ontvanger (R1 en R2) weer. Hierbij wordt uitgegaan van de aangeleverde
gegevens.
Tabel 1 – HEMK 6 Opstelling

No:

Unit
Total
dB(A)
at 1m

U1
U2
U3
U4

70
70
70
70

Inverter

ROOSENDAAL PROJECT with HEMK units
Individual Noise Levels from Unit
R1

Dist m

R2

Dist m

16
17
21
24

475
440
284
197

17
17
20
22

453
440
328
260

Total dB(A) at receiver
27
25

Tabel 2 – PVS opstelling

No:

Unit
Total
dB(A)
at 1m

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42
U43
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Inverter

Station

ROOSENDAAL PROJECT with PVS units
Individual Noise Levels from Unit
R1

Dist m

R2 Dist m

10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
16
17
17
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18

589
597
575
547
518
490
464
438
425
415
388
368
345
328
319
311
292
281
271
273
278
284
292
304
313
512
492
477
468
447
421
404
392
379
369
356
346
334
326
320
315
313
314
318
322
326
331
338
344
350

9
9
9
10
10
9
11
12
12
12
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
19
19
19
18
18
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

636
631
607
576
545
614
483
458
443
427
398
369
341
315
300
290
264
243
222
209
209
211
209
218
224
529
508
489
473
453
422
400
384
367
351
336
319
305
293
271
260
249
247
248
249
249
252
256
263
265

Total dB(A) at receiver
29
32

4. Conclusie
De berekende uitkomsten voor de twee verschillende type omvormers tonen aan dat de
geluidsniveaus, wanneer alle units in bedrijf zijn, 27 dB(A) voor de HEMK opsteling en 32
dB(A) voor de PVS opstelling bedragen.

Alan T Nethersole. M.I.O.A
Sound Analysis Ltd

Bijlage A: aangleverder gegevens.
Omvormer
PVS omvormer
HEMK omvormer

dB(A)
65dB(A) op 1m
70dB(A) op 1m

Bijlage B: Layouts
Layout met dichtstbijzijnde bewoonbare object en omvormer posities – HEMK

Layout met dichtstbijzijnde bewoonbare object en omvormer posities – PVS
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Consultants in Noise and Vibration

Acoustic Consultancy Report
4347-ENV-ATN-1C

Report on:
Client:

Roosendaal Project
KS NL 27

December 2020

Calculation of Inverter noise levels created at the nearest receiver.

Report prepared by:

Alan Nethersole M.I.O.A

Registered Office: Tucker Brook House, Tuckers Brook, Modbury, PL21 0UT
Tel: 016626 245040

•

2

1

Introduction
Sound Analysis Ltd was appointed to calculate the accumulated airborne noise transmitted from the
proposed Solar Farm, due to the Inverter Stations located across the site.
The Inverter Units are to be located at the positions generally indicated on the field layouts in Appendix B,

2

Analysis Method.
The Sound Pressure level data for the Inverters and Transformers, that was provided, see Appendix A, is
used to calculate the resultant noise level from the inverter stations, at the nearest residential receiver
positions, R1 and R2

3

Data Provided.
The noise levels that were provided for the Inverter Plant, are confirmed in Appendix A, and this data has
been used in our appraisal.
The following Spread Sheet prints, Tables 1 & 2, indicate the noise level contribution of each Inverter
Station, at the receiver positions R1 & R2, using the noise source data provided, and the overall dB(A) Level.
Table 1 –HEMK 6 Option.

No:

Unit
Total
dB(A)
at 1m

U1
U2
U3
U4

70
70
70
70

Inverter

ROOSENDAAL PROJECT with HEMK units
Individual Noise Levels from Unit
R1

Dist m

R2

Dist m

16
17
21
24

475
440
284
197

17
17
20
22

453
440
328
260

Total dB(A) at receiver
27
25

•
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No:

Unit
Total
dB(A)
at 1m

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42
U43
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Inverter

Station

ROOSENDAAL PROJECT with PVS units
Individual Noise Levels from Unit
R1

Dist m

R2 Dist m

10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
16
17
17
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18

589
597
575
547
518
490
464
438
425
415
388
368
345
328
319
311
292
281
271
273
278
284
292
304
313
512
492
477
468
447
421
404
392
379
369
356
346
334
326
320
315
313
314
318
322
326
331
338
344
350

9
9
9
10
10
9
11
12
12
12
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
19
19
19
18
18
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

636
631
607
576
545
614
483
458
443
427
398
369
341
315
300
290
264
243
222
209
209
211
209
218
224
529
508
489
473
453
422
400
384
367
351
336
319
305
293
271
260
249
247
248
249
249
252
256
263
265

Total dB(A) at receiver
32
29

•
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Table 2 –PVS Option.

4.

Conclusion.
The calculated results for the two options of inverter units, show the maximum resultant noise levels, with all
units in operation, of 27 dB(A) for the HEMK units and 32 dB(A) for the PVS units.

Alan T Nethersole. M.I.O.A
Sound Analysis Ltd
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Appendix A: Sound Data provided.

Plant Item

Sound Pressure dB(A)

PVS Inverter
HEMK inverter

65dB(A) at 1m
70dB(A) at 1m

•
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Appendix B: Site Plans.

Layout of the Nearest Residential Properties and approximate Inverter positions – HEMK Option

Receiver R1

U1

U1

Receiver R2
U2

U3

U2

U3

U4

•
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Layout of the Nearest Residential Properties and approximate Inverter positions – PVS Option

Receiver R1

U1 to U6

U6 to U21
Receiver R2

U22 to U46 U1 to U25

U47 to U50
U26 to U50

•
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KRONOS SOLAR

Bijlage
HEMK 6 Data spec sheet + OnSite rapport

On-Site Acoustic Testing
PO Box 145
Pawlet, VT 05761 USA
1-802-233-8700 Office
1-800-665-0080 Toll Free
sales@onsiteacoustictesting.com
www.onsiteacoustictesting.com
January 30, 2017
Stephen Giguere
Engineering Director
POWER ELECTRONICS USA
Boston, MA
Cell 1-508-479-1082
Office 1-602-354-4890
SGiguere@power-electronics.com
www.power-electronics.com
Dear Stephen –
Thank you for the opportunity to provide Power Electronics with these results, detailing the measurement of a
HEC-US V1500 1,500 VDC solar inverter, at a client site located in Lancaster, CA on January 16th 2017.
Testing was conducted in accordance with ASTM and ANSI specifications.
You will find a description of the services that were provided on subsequent pages of this document.

Best Regards,

Richard Alan Salz –CEO

Testing Protocol:
 All testing was performed to ASTM specifications
 Testing conducted at client site in Lancaster, CA on January 16th 2016 by Wally Endres – Operations Mgr. OSAT
 Testing was conducted using the Bruel & Kjaer 2270 analyzer running BZ-7222 (Sound Level Meter) and BZ7223 (Frequency Analysis) software packages. This system is of Type 1 precision and the type approvals for the
unit are included below:

Results of Testing:
Project Name
Ambient 001

Laeq
45.5

LZeq_O 8Hz LZeq_O 16Hz LZeq_O 31.5Hz LZeq_O 63Hz LZeq_O 125Hz LZeq_O 250Hz LZeq_O 500Hz LZeq_O 1kHz LZeq_O 2kHz LZeq_O 4kHz LZeq_O 8kHz LZeq_O 16kHz
76.64
75.64
69.55
65.97
58.68
47.49
38.43
30.83
28.87
27.84
22.65
17.41

One Third Meas 1
OT M2
OT M3
OT M4
OT M6
OT M7
OT M8
OT M9
OT M10
OT M11
OT M12
Average

67.81
74.64
67.56
65.28
67.86
71.7
67.65
71.12
67.86
75.03
66.89
74.24
73.45
75.94
74.34
67.72
75.52
62.92
75.29
64.29
75.3
79.98
70.86636 71.16909091

70.78
61.49
68.78
68
71.6
71.12
73.99
63.94
60.2
59.66
77.29
67.89545455

67.57
65.29
59.08
65.1
65.4
67.28
64.08
66.82
67.74
67.37
66.78
66.28
70.32
68.12
63.18
66.86
61.77
67.4
62.7
67.85
73.57
71.28
65.65363636 67.24090909

67.25
68.29
67.82
67.63
67.42
66.51
66.65
67.49
67.68
68.32
69.24
67.66363636

71.16
67.9
69.61
68.88
70.98
69.85
76.04
76.42
79.15
78.98
80.26
73.56636364

Two Thirds Meas 1
TT M2
TT M3
TT M4
TT M5
TT M6
TT M7
TT M8
TT M9
TT M10
TT M11
TT M12
Average

67.18
70.79
66.58
74.03
66.79
72.13
66.58
73.31
66.74
83.24
65.09
78.54
75.5
88.13
77.76
91.07
77.82
85.25
78.7
90.06
76.87
84.96
72.9
81.32
71.5425 81.06916667

68.57
72.21
68.63
70.06
80.31
76.31
87.18
89.47
81.04
85.5
80.74
78.33
78.19583333

63.68
62.3
68.84
65.58
64.55
65.7
65.75
66.03
76.8
72.68
72.26
69.03
84.42
80.92
86.26
83.03
77.73
74.82
81.89
77.26
77.26
72.85
74.27
69.89
74.47583333 71.67416667

66.7
67.59
68.7
67.3
69.01
66.8
76.37
78.89
70.95
73.24
70.29
67.96
70.31666667

71.84
69.92
69.6
70.63
71.19
68.22
80.85
83.55
83.47
84.63
82.72
78.41
76.2525

65.57
77.58
67.22
78.95
67.68
81.08
67.54
78.32
67.18
77.78
66.62
77.91
66.96833 78.60333333

73.41
75.33
77.17
74.67
74.94
75.26
75.13

69.96
67.76
71.14
67.36
73.07
70.35
70.2
67.64
70.54
68
69.96
67.29
70.81166667 68.06666667

63.75
64.38
66.72
65.41
65.07
64.27
64.93333333

71.74
73.2
73.61
73.43
72.74
72.61
72.88833333

61.76
54.84
63.81
57.26
64.19
57.97
64.26
57.89
64.54
57.77
63.35
56.62
63.65166667 57.05833333

OT
70.86636 71.16909091
TT
71.5425 81.06916667
All Measurement Average 69.7924 76.94719697

67.89545455
78.19583333
73.74042929

65.65363636 67.24090909
74.47583333 71.67416667
70.31371212 68.99391414

67.66363636
70.31666667
67.63787879

73.56636364
76.2525
74.23573232

Top Meas 1
T2
T3
T4
T5
Top Meas 6
Average

OT = One Third Height
TT = Two Thirds Height
T = Top of Device

66.26
60.91
54.73
50.61
44.97
66.68
62.09
56.06
51.05
45.96
66.61
61.57
56.47
51.81
46.52
66.76
61.38
56.06
51.41
46.19
66.03
61.15
55.53
50.96
45.05
65.62
59.86
54.14
49.39
43.56
72.58
66.13
61.71
56.6
49.98
73.85
67.05
62.28
57.11
51.23
74.13
67.45
63.56
58.48
51.19
73.41
67.73
64.55
58.79
51.93
72.69
66.32
62.42
57.74
50.5
69.51090909 63.78545455 58.86454545 53.9954545 47.91636364

34.69
34.99
35.27
34.06
32.97
30.67
39.89
40.46
40.4
40.41
37.78
36.50818182

64.78
64.61
65.31
64.47
64.35
63.83
72.82
74.45
74.67
75
73.31
69.54
68.92833333

53.21
49.03
41.04
54.67
49.31
42.41
55.02
50.22
42.38
54.51
49.13
42.19
53.8
48.82
42.65
52.76
47.78
40.75
60.63
54.72
47.37
62.71
56.96
49.29
63.75
58.63
51.4
63.99
59.17
51.53
62.66
57.12
49.51
59.43
54.11
46.21
58.095 52.9166667 45.56083333

28.05
29.72
29.82
30.09
30.17
28.24
36.34
37.89
39.87
39.85
37.67
33.22
33.41083333

47.92
49.05
49.58
49.31
49.12
48.27
48.875

42.45
34.28
41.97
33.11
42.1
32.7
41.53
32.28
41.6
32.43
40.43
31.57
41.68 32.72833333

23.42
19.51
19.67
19.75
19.43
18.65
20.07166667

69.51090909 63.78545455 58.86454545 53.9954545 47.91636364
68.92833333
62.5525
58.095 52.9166667 45.56083333
67.36363636 61.13209596 55.27818182 49.5307071 42.0685101

36.50818182
33.41083333
29.99689394

59.33
59.94
59.72
58.73
58.35
57.53
65.45
66.46
67.44
67.77
66.28
63.63
62.5525

Analysis of the On-Site test results
Testing was conducted at 1/3 height, 2/3 height, and over the top of the unit from a 1 meter distance.
Sound Pressure

Measurement

Decibel Level

A-weighted

69,80

8Hz Octave Band

76,90

16Hz Octave Band

73,70

31.5Hz Octave Band

70,30

63Hz Octave Band

69,00

125Hz Octave Band

67,60

250Hz Octave band

74,20

500Hz Octave Band

67,40

1kHz Octave Band

61,10

2kHz Octave Band

55,30

4kHz Octave Band

49,50

8kHz Octave Band

42,10

16kHz Octave Band

30,00

The above Sound pressure dBA numbers represent the average of all test points

Sound Power

Measurement

Decibel Level

A-weighted

87,99

8Hz Octave Band

95,09

16Hz Octave Band

91,89

31.5Hz Octave Band

88,49

63Hz Octave Band

87,19

125Hz Octave Band

85,79

250Hz Octave band

92,39

500Hz Octave Band

85,59

1kHz Octave Band

79,29

2kHz Octave Band

73,49

4kHz Octave Band

67,69

8kHz Octave Band

60,29

16kHz Octave Band

48,19

The above Sound Power dB numbers represent average of all test points with a Directivity Factor (Q) of 2,
based upon a semi-reflective plane and the 1 meter measurement distance that was utilized.

KRONOS SOLAR

Bijlage
PVS – String inverter spec sheet

—
SOL AR INVERTERS

ABB string inverters
PVS-175-TL
*Preliminary
The PVS-175-TL is ABB’s innovative
three-phase string inverter,
delivering a six-in-one solution to
enhance and optimize solar power
generation for ground mounted
utility scale applications.

—
PVS-175-TL
three-phase outdoor
string inverter

High power density
This new high-power string inverter, with the largest
high power density within the 1500 Vdc segment,
delivers up to 185 kVA at 800 Vac and can achieve an
ultra-high-power density of 1.3 kW/kg. This not only
maximizes the ROI for ground-mounted utility-scale
applications but also reduces Balance of System
costs (i.e. AC side cabling) for small to large scale,
free field ground mounted PV installations.
Design flexibility
The inverter comes equipped with 12 MPPT, the
highest available in the market, assuring maximum
PV plant design flexibility and increasing yields also
in case of complex installations.
Installer friendly design
Quick and easy installation, thanks to plug and play
connectors, as the existing PV module’s mounting
systems can be used to install the inverters, thus
saving time and cost on site preparation and hire of
plant.
The fuse and combiner free design eliminates the
need for external components, such as separate DC
combiner boxes and AC first level combiners, thanks
to the integrated DC disconnect and AC wiring
compartment with optional AC disconnect.
The Advanced Cooling Concept preserves the
lifetime of the system and minimizes O&M costs
thanks to internal heavy-duty inverter cooling fans.
These can be easily removed during scheduled
maintenance cycles whilst the power module can be
easily replaced without removing the wiring box.
Advanced communication for O&M
Standard wireless access from any mobile device
makes the configuration of inverter and plant easier

and faster. Improved user experience thanks to a
built-in User Interface (UI) enables access to
advanced inverter configuration settings.
The Installer for Solar Inverters mobile APP and
configuration wizard enable a quick multi-inverter
installation and commissioning thus reducing the
time spent on site.
Fast system integration
Industry standard Modbus (RTU/TCP)/SUNSPEC
protocol enables fast system integration.
Two Ethernet ports enable fast and future-proof
communication for PV plants.
Protect your assets
Monitoring your assets is made easy, as every
inverter is capable to connect to ABB cloud platform
and thanks to the state-of-the-art cybersecurity and
Arc Fault Detection option, your assets and
profitability are secure in the long term.
Highlights
• Up to 185 kW power rating, highest in class
• All-in-one combiner and fuse free design
• Separate power module and wiring compartment
for fast swap and replacement
• Easy access to consumables for fast inspection
and replacement
• 12 MPPT and wide input voltage range for
maximum energy yield
• Wi-Fi interface for commissioning and
configuration
• Remote monitoring and firmware upgrade via ABB
cloud platform (logger free)
• Free of charge standard access to Aurora Vision®
cloud
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—
ABB string inverters
PVS-175-TL
*Preliminary

—
Technical data and types
Type code

PVS-175-TL

Input side
Absolute maximum DC input voltage (Vmax,abs)
Start-up DC input voltage (Vstart)
Operating DC input voltage range (Vdcmin ...Vdcmax)
Rated DC input voltage (Vdcr)
Rated DC input power (Pdcr)
Number of independent MPPT
MPPT input DC voltage range (VMPPTmin ...VMPPTmax) at Pacr

1500 V
650 V (650…1000 V)
0.7 x Vstart…1500 V (min 600 V)
1250 V
188 000 W @ 30°C (177 kW @ 40°C)
12
850..1350 V

Maximum DC input current for each MPPT (IMPPTmax)

22 A

Maximum input short circuit current for each MPPT (ISCmax)

30 A

Number of DC input pairs for each MPPT
DC connection type

2 DC inputs per MPPT
PV quick fit connector 2)

Input protection
DC Series Arc Fault Circuit Interrupter
Reverse polarity protection
Input over voltage protection for each MPPT - varistor
Input over voltage protection for each MPPT - replaceable surge arrester

Type I acc. to UL 1699B 2) with single-MPPT sensing capability
Yes, from limited current source
Yes, 2 (S/S2 version only)
Type 2 with monitoring (SX/SX2 version only)

Photovoltaic array isolation control (insulation resistance)

Yes, acc. to IEC 62109-2

Residual Current Monitoring Unit (leakage current protection)

Yes, acc. to IEC 62109-2

DC Load Breaking Disconnect Switch (rating for each MPPT)
Fuse rating
String current monitoring

32A/1500 V
N/A, No fuses
MPPT-level current sense

Output side
AC Grid connection type
Rated AC power (Pacr @cosφ=1)
Maximum AC output power (Pacmax @cosφ=1)
Maximum apparent power (S max)
Rated AC grid voltage (Vac,r)
AC voltage range
Maximum AC output current (I ac,max)
Rated output frequency (fr)
Output frequency range (fmin ...fmax)
Nominal power factor and adjustable range

Three phase 3W+PE
175 000 W @ 40°C
185 000 W @≤ 30°C
185 000 VA
800 V
(552...960) 3)
134 A
50 Hz/60 Hz
45...55 Hz/55…65 Hz 3)
> 0.995, 0…1 inductive/capacitive with maximum S max

Total current harmonic distortion

< 3%

Max DC current injection (% of In)

< 0.5%*In

Maximum AC Cable / multi core
Maximum AC Cable / single core
AC connection type

3x185mm2 copper/aluminum (cable gland M63, max cable dia. 53mm)
4x1x185mm2 copper/aluminum (cable gland M40, max cable dia. 28mm)
Copper Busbar for lug connections with M10 bolts (included)

Output protection
Anti-islanding protection
Maximum external AC overcurrent protection
Output overvoltage protection - replaceable surge protection device

According to local standard
200 A
Type 2 with monitoring

Operating performance
Maximum efficiency (η max)

98.9%

Weighted efficiency (EURO/CEC)

98.6%

Communication
Embedded communication interfaces
User interface
Communication protocol
Commissioning tool
Monitoring

Dual port Ethernet, Wi-Fi 4), RS-485
4 LEDs, Web User Interface, Mobile APP
Modbus RTU/TCP (Sunspec)
Web User Interface, Mobile APP/APP for plant level
Plant Portfolio Manager, Plant Viewer
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ABB PVS-175-TL string inverter block diagram
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—
Technical data and types
PVS-175-TL
Remote inverter FW (all components) upgrade via Ethernet/Wi-Fi interface
locally/remotely
Remote inverter parameter (all components) upgrade via Ethernet/Wi-Fi
interface locally/remotely

Type code
FW update
Parameter upgrade
Environmental

-25...+60°C/-13...140°F with derating above 40°C/133 °F

Operating ambient temperature range

4%...100% condensing

Relative humidity

65dB(A) @ 1m

Sound pressure level, typical

2000 m / 6560 ft

Maximum operating altitude without derating
Physical

IP 65 (IP54 for cooling section)

Environmental protection rating
Cooling

Forced air

Dimension (H x W x D)

869x1086x419 mm/34.2” x 42.8” x 16.5”
~70kg/154 lbs for power module
~75kg/165 lbs for wiring box Overall 145 kg/319 lbs
Mounting bracket (vertical support only)

Weight
Mounting system
Safety
Isolation level

Transformerless

Marking
Safety and EMC standard
Grid standard (check your sales channel for availability)

CE
IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4, EN55011:2017
TBD

Available products variants
PVS-175-TL-POWER MODULE

Inverter power module
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + DC side varistors
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + DC side varistors
+ AC disconnection switch
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + SPD Type 2
Pluggable Cartridges (DC & AC)
24 quick fit connector pairs (2 each mppt) + DC switches + AC disconnection
switch + SPD Type 2 Pluggable Cartridges (DC & AC)
Optional available

WB-S-PVS-175-TL
WB-S2-PVS--175-TL
WB-SX-PVS-175-TL
WB-SX2-PVS--175-TL
Type I acc. to UL 1699B 2) with single-MPPT sensing capability
Plate with 5 individual AC cable glands:
4 x M40: Ø 19...28mm, 1 x M25: Ø 10...17mm
Plate with 2 individual AC cable glands:
Opt.1: 1 x M63: Ø 34…45mm, 1 x M25: Ø 10...17mm
Opt.2: 1 x M63: Ø 37…53mm, 1 x M25: Ø 10...17mm
Night time operation with restart capability

DC Series Arc Fault Circuit Interrupter
AC Plate, Single Core Cables
AC Plate, Multi Core Cables
DC link recharge circuit
Anti-PID 5)

Based on night time polarization of the array
2

1) Multicontact MC4-Evo2. Cable couplers may accept up to 10mm (AWG8)
2) Performance in line with the relevant requirements of the Draft IEC 63027 standard
3) The AC voltage and frequency range may vary depending on specific country grid standard

4) as per IEEE 802.11 b/g/n standard, 2.4 GHz
5) Cannot operate simultaneously when installed in conjunction with the DC link recharge
circuit

