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Voorwoord 

In samenwerking met Green Trust heeft Bureau Waardenburg een natuur-inclusief ontwerp 
opgesteld voor het zonnepark de Blauwe Poort te Beek en Donk. 
 
Vanuit Bureau Waardenburg is het project uitgevoerd door: 
Arda van Helsdingen   Projectleiding, ontwerp en rapportage 
Edward de Boer     Ecologie en beheer  
Tom van den Oetelaar  Ontwerp en rapportage 
 
Vanuit Green Trust is het project begeleid door Senne Koetsier, Tijmen Keesmaat en 
Marlous Nooi. Wij bedanken hen voor de plezierige samenwerking. Daarnaast heeft de 
klankbordgroep kritisch meegedacht.  
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1 Inleiding 

Deze rapportage is een beknopte toelichting bij het natuur-inclusief ontwerp voor 
zonnepark de Blauwe Poort in Beek en Donk in de provincie Noord-Brabant. In dit 
hoofdstuk volgt een beschrijving van het plangebied en de opgave. In hoofdstuk 2 staan 
de ontwerpuitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 3 staat de toelichting op de plankaart 
en in hoofdstuk 4 staat het gewenste beheer beschreven.  

1.1 Het plangebied en de opgave 

Het zonnepark is gelegen in een beekoverstromingsvlakte van de Aa, Boerdonkse Aa en 
de Snelle Loop (figuur 1.1). Vroeger overstroomden de beken hier regelmatig waarbij een 
laagje klei werd afgezet. Het gaat nu om een relatief laaggelegen gebied met 
beekeerdgrond (vruchtbare en slecht doorlatende grond) en een relatief hoge 
grondwaterstand (figuur 1.2).  

Figuur 1.1 Plangebied (rood omkaderd) ligt in een beekoverstromingsvlakte 
(geomorfologische kaart). 
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Figuur 1.2 Plangebied (rood omkaderd) gelegen op beekeerdgrond (bodemkaart). 

Het maaiveld ligt gemiddeld op 12,50 meter +NAP (figuur 1.3). De gemiddeld hoogste en 
laagste grondwaterstand zijn respectievelijk 12,30 meter +NAP en 11,55 meter +NAP. Ooit 
lag hier een moerasbos, gevolgd door hooiland en nu bestaat het plangebied uit grasland 
en akkerland (figuur 1.4).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1.3 Relatief laag gelegen plangebied (AHN). 
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Figuur 1.4 Plangebied op topografische ondergrond in respectievelijk 1794, 1906 en 1976 
(Topotijdreis). 

Het plangebied is weergegeven in figuur 1.5, is 10 ha groot en bestaat uit agrarisch 
grasland. Oostelijk van het plangebied ligt de recente ontwikkeling van ‘De Blauwe Poort’. 
Dit is een systeem van waterberging en - houderij. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt 
de N269 en het bedrijventerrein Bemmer IV. Aan de west-, noord- en noordoostzijde ligt 
agrarisch gebied met daarin een boerenerf en een houtsingel. Langs de oostrand ten 
noorden van de ‘De Blauwe Poort’ ligt een houtwal met gewone es en zomereik. Aan de 
westzijde van het plangebied ligt ook de Boerdonksweg Noord (eveneens een 
landbouwweg) die wordt begeleid door rijen gewone es en zomereik. Door het gebied loopt 
een buisleidingen tracé. Hier mogen geen panelen op geplaatst worden. Het park is aan 
alle zijden omringd door sloten.  
 

 
Figuur 1.5 Ligging plangebied (rood omkaderd) (Esri Nederland). 



 

Natuur-inclusief ontwerp zonnepark de Blauwe Poort, toelichting   9 

2 Ontwerpuitgangspunten voor het ontwerp  

2.1 Inleiding 

Voor het ontwerp zijn een aantal ontwerpuitgangspunten geformuleerd. Aan de hand van 
een aantal kaarten met korte toelichting zijn in dit hoofdstuk de uitgangspunten 
beschreven. 

2.2 Ontwerpuitgangspunten 

Cultuurhistorie en beleving  
De inrichting van het zonnepark moet passen bij het karakter van de 
beekoverstromingsvlakte Boerdonkse Aa. Dat is nu een grootschalig open landschap met 
rechte watergangen, enkele houtsingels en bosjes. Perceelgrenzen worden gemarkeerd 
door greppels of houtwallen. Het zonnepark zal vooral beleefd worden door recreanten van 
het natuurgebied/de waterhouderij Blauwe Poort, vanaf de N279 en de Middenweg. De 
uitkijktoren ten zuiden van het zonnepark kijkt ook uit over het park. Enerzijds dient het 
zicht vanuit de omgeving enigszins beperkt te worden, anderzijds zal het park ook zo 
ingericht worden dat het aansluit bij het waterrijke gebied ten zuidwesten hiervan. De 
afsluiting wordt zo mogelijk op natuurlijke wijze, met sloten, opgelost.  
 

 
Figuur 2.1 Cultuurhistorische waarde en beleving. 

 
Natuur 
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De Boerdonkse Aa vormt een ecologische verbinding tussen onderdelen van het Natuur 
Netwerk (zie figuur 2.2). Het is belangrijk om ruimte te creëren om (op termijn) aansluiting 
te vinden op het beekherstel met de ecologische verbindingszone inclusief stapstenen ten 
opzichte van bestaande natuur richting de Snelle Loop. Aansluiting op het relatief natte 
karakter van het gebied speelt een belangrijke rol.  
Het plangebied vormt een potentieel foerageer- en leefgebied voor diverse soorten, zoals 
amfibieën, das, kleine marterachtigen, roofvogels en watervogels en vleermuizen. In de 
Boerdonkse Aa is recent de grote modderkruiper waargenomen.   
De biotoopeisen van deze soorten zijn uitgangspunt voor de inrichting. Voor de das en 
kleine marterachtigen zijn vooral grotere oppervlaktes (bloemrijk) grasland, ruigte, en 
opgaande beplanting in de vorm van hagen en bosjes van belang. Voor de roofvogels en 
vleermuizen is opgaande beplanting waardevol, in combinatie met geschikt jachtgebied 
(kruidenrijk grasland). Voor de diverse soorten zijn natuurvriendelijke oevers van de 
watergangen van belang, zodat ze beter bij het water kunnen komen en gebruik kunnen 
maken van een oeverzone met riet en oeverplanten. Te denken valt aan de poelkikker en 
Alpenwatersalamander. 
 

 
Figuur 2.2 Analysekaart ecologie. 
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Water 
Indien de toename van verhard oppervlak minder dan 10.000 m2 bedraagt kan de 
bergingsopgave met de regels uit de Keur van het waterschap worden berekend. Deze 
bergingsopgave dient, in eerste instantie, binnen het plangebied te worden verwerkt. De 
oppervlakte verharding is heel beperkt. Door het waterrijke karakter van het gebied wordt 
ruimschoots aan deze voorwaarde voldaan.  
De Boerdonkse Aa aan de noordzijde zal meer ruimte krijgen. Het waterschap Aa en Maas 
gaat de 25 m zone tussen het zonnepark en de beek opnieuw inrichten in het kader van 
beekherstel.   
 
 
Recreatie 
In figuur 2.3 is te zien dat er rondom het zonnepark een aantal wandelpaden liggen. Door 
een wandelpad door het zonnepark te leggen kan de toekomstige route langs de Broekse 
Leigraaf aangesloten worden op het pad door de waterhouderrij. Hiervoor zou de 
belemmeringenstrook van de leidingen dienst voor kunnen doen. Hier mogen namelijk 
geen panelen komen en mag heel beperkt grond opgebracht worden. De 
belemmeringenstrook van de leidingen (zie ook figuur 3.1) dient te allen tijde bereikbaar te 
blijven voor onderhoud, inspecties of in geval van bijvoorbeeld calamiteiten. Er mogen dan 
ook geen bomen geplant worden in de beschermingszone. 
 

 
Figuur 2.3 Wegen en paden rondom de zonneweide (gebiedsvisie Blauwe Poort, 2017) 



 

Natuur-inclusief ontwerp zonnepark de Blauwe Poort, toelichting   12 

3 Toelichting Ontwerp 

3.1 Zonnepanelen 

De richting van de zonnepanelen sluit aan bij de kavelrichting. Door een rijafstand van 5 
meter te hanteren komt er tussen de rijen zonnepanelen genoeg licht op de bodem. Dit 
zorgt voor een goede kwaliteit van extensief beheerd grasland en bodem(leven). De 
zonnepanelen worden onder een flauwe hoek van 18 graden geplaatst wat ervoor zorgt 
dat visuele impact van de zonnepanelen beperkt is. De paneelhoogte ten opzichte van het 
maaiveld komt uit op 2,6 meter. 

 

 
Figuur 3.1 Technisch ontwerp zonneweide de Blauwe Poort (Green Trust). 
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3.2 Natuur-inclusief ontwerp 

Met de inrichting van de gronden van het zonnepark creëren we zo veel mogelijk 
meerwaarde voor flora, fauna en de mens. Natuurlijk verandert het landschap en deze 
verandering zal niet voor iedereen een vooruitgang zijn. Maar we ontwerpen het op zo’n 
manier dat deze energiewinning naast energie ook andere ‘waarden’ oplevert, zoals 
landschapselementen, die aardig zijn om naar te kijken of onwenselijk zicht doen afnemen 
en ook het leef- en foerageergebied voor de potentiele diersoorten vergroot (zie hoofdstuk 
2).  
 

 
Figuur3.2 Natuur-inclusief ontwerp.  

Hieronder volgt de beschrijving van een aantal elementen die daaraan bijdragen. De tekst 
hoort bij het ontwerp dat in figuur 3.2 is afgebeeld. In Bijlage l is deze op groter formaat te 
zien. Daar horen enkele details bij ter illustratie, zie figuur 3.3 en verder en bijlage II en III. 
 
Drassig gebied met greppels 
Het zonnepark komt in een drassig grasland te liggen. Dit past bij het karakter van de 
beekoverstromingsvlakte. In het perceel komen twee greppels te liggen, die het natte 
karakter versterken. De richting van de greppels past bij de aanwezige verkaveling. De 
greppels worden zes meter breed en versterken het natte karakter van het zonnepark.  
Ook de sloten rondom het zonnepark versterken het natte karakter. Zie verderop bij 
‘natuurvriendelijke oevers’ hoe ze bijdragen aan dit karakter.  

23-03-2021
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Over het hele perceel wordt de bodem verschraald door het maaisel af te voeren en de 
bodem niet te bemesten.  Door de verschraling en extensiever beheer ontstaat een 
kruidenrijke vegetatie met soorten als echte koekoeksbloem, gewone brunel en gewone 
margriet, en wordt het gebied aantrekkelijker voor insecten, amfibieën en vogels. Zie figuur 
3.3 voor het technisch profiel van de greppels. 
 

 
Figuur 3.3 Technisch profiel greppels. 

 
Natuurvriendelijke oevers 
De velden met zonnepanelen krijgen rondom watergangen met natuurvriendelijke oevers. 
Dit zijn plas dras oevers, zie bijlage IIl voor de technische profielen. Deze natuurvriendelijke 
oevers bieden een beter en groter leefgebied voor veel watergebonden soorten, die 
kunnen profiteren van een brede oeverzone. In de natuurvriendelijke oevers rondom de 
velden met zonnepanelen zullen rietkragen ontstaan. Deze rietkragen begeleiden het zicht 
en maskeren deels de zonnepanelen.  
 

 
Figuur 3.4 Referentiebeeld rietkraag. 

Langs de oostzijde van het plangebied (tussen de waterberging Blauwe Poort en de 
zonnepanelen in) wordt een extra brede natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Deze 
robuuste natuurvriendelijke oever zal ook aangeplant worden met struik/boomvormers als 
wilg, es en els. Wanneer in de dimensies van de oever gevarieerd wordt bij de aanleg 
(bijvoorbeeld 1:8 – 1:5) neemt de variatie aan oevertypes toe en dat heeft een gunstige 
invloed op het voorkomen van soorten. De tien meter brede natuurvriendelijke oever vormt 
hier een buffer tussen de waterberging en het zonnepark. Zie figuur 3.5 voor een uitwerking 
van het profiel aan de oostzijde, zie bijlage III voor de (technische) profielen en 
locatieaanduiding ervan. 
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Figuur 3.5 Profiel A-A’ Natuurvriendelijke oever langs de oostzijde van het plangebied. 

 
 
Langs het wandelpad (struinpad) op het buisleidingen tracé komen natuurvriendelijke 
oevers met een flauwe helling van 1:8. Ook hier geldt dat iets gevarieerd kan worden met 
de steilte van het talud (1:5-1:8).  Deze watergangen met natuurvriendelijke oevers vormen 
een fysieke barrière tussen het struinpad en de zonnepanelen. Hierdoor zijn er geen 
hekwerken nodig en wordt de waterbergingscapaciteit vergroot, is het gebied visueel 
aantrekkelijker en wordt een meerwaarde voor natuur gecreëerd. 
 

 
Figuur 3.6 Profiel B-B’ Natuurvriendelijke oever langs het recreatief pad van het plangebied. 

 
Knotwilgen 
Tussen de Broekdalerbaan (N279) en de zonnepanelen komt een nieuwe rij knotwilgen 
aan de noordzijde van de natuurvriendelijke oever te staan. Deze rij knotwilgen zorgt 
samen met de rietkraag in de natuurvriendelijke oever ervoor dat zicht op de zonnepanelen 
deels weggenomen wordt. 
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Figuur 3.7 Referentiebeeld knotwilgen in waterkant. 

Struweel/boomvormers 
Met name aan de oost- en zuidzijde van het plangebied wordt bij aanleg struweel 
aangeplant in het profiel van de natuurvriendelijk oever. Hiermee wordt het zicht op de 
zonnepanelen weggenomen en dit biedt leefgebied voor onder andere kleine zoogdieren 
en vogels. Soorten die in dit struweel aangeplant worden zijn wilg, els en meidoorn.  
 
Struinpad 
Dit pad sluit mooi aan op het wandelpad van de Blauwe Poort. Een gedeelte van de te 
ontgraven grond wordt opgebracht op het buisleidingen tracé. Dit is een laag van 20 cm. 
Het struinpad komt daarmee net iets hoger te liggen dan het omliggende land waardoor 
het in natte perioden iets beter begaanbaar is.  
 
Kruidenrijke berm 
Langs het struinpad wordt een kruidenrijk mengsel ingezaaid dat past bij het bodemtype 
en het natte karakter. Het mengsel kan het best met de leverancier besproken worden, 
waarbij mengsel G3 van Cruijdt Hoeck een goede mogelijkheid is. Het kruidenrijk gras biedt 
habitat voor diverse soorten insecten en is aantrekkelijk voor de recreant. 
 
Extensief beheerd gras 
Het gras onder de zonnepanelen wordt extensief beheerd en het maaisel wordt afgevoerd 
waardoor er kruidenrijk gras ontstaat. Het kruidenrijk gras biedt habitat voor diverse soorten 
insecten en kleine zoogdieren. 
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Projecten Over en Weer 
In de omgeving van het plangebied komen een aantal voorzieningen die de beleving van 
het gebied versterken. Er wordt hierbij aangesloten bij aanbevelingen van ‘Over en Weer’. 
Op figuur 3.8 zijn de locaties van de voorzieningen te zien. 
 

 
Figuur 3.8 Over en Weer projecten. 
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4 Beheer 

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het beheer onder te brengen in agrarisch 
natuurbeheer bij lokale agrariërs. Om het gewenste beeld te creëren is het beheer vooral 
in de beginfase intensief.  
 
Drassig grasland 
Voor het perceel met de panelen kan volstaan worden met regulier beheer. Dit bestaat uit 
twee keer maaien en afvoeren: eind juni en in september-begin oktober. Daarnaast wordt 
geadviseerd om het gebied gefaseerd te maaien. Door gefaseerd te maaien kunnen alle 
soorten in het grasland aan zaadvorming toekomen en is er voor het dierenleven altijd 
voldoende voedsel, dekking een schuilgelegenheid.  
 
Natuurvriendelijke oevers 
De natuurvriendelijke oever wordt de eerste twee – drie jaar met rust gelaten, zodat hier 
een oeverbeplanting kan ontstaan (met meegevoerde zaden). Daarna wordt er één keer 
per jaar gefaseerd gemaaid (september-oktober) en het maaisel wordt afgevoerd. Dit 
betekent elk jaar 50% maaien verspreid over de oever; dit kan in stroken of blokken worden 
uitgevoerd. De oeverbeplanting is dus nooit in een keer helemaal weg, zodat er voldoende 
schuil- en foerageermogelijkheden voor soorten blijven.  
 
Knotwilgen 
De knotwilgen dienen om en om gesnoeid te worden. Hiermee blijft altijd dekking en 
voedsel (insecten) aanwezig en ontstaat niet periodiek een kaalslag. Knotten gebeurt in de 
winter, waarbij1 keer per 3 jaar voldoende is. De wilgentenen kunnen gebruikt worden voor 
takkenrillen tussen de knotbomen.  
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Bijlage I Definitief ontwerp 
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Bijlage II Profielen 
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Bijlage III Technische profielen 
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