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Inleiding 

Dit betreft een studie naar de landschappelijke inpassing 
van een zonnepark van ongeveer 27ha in Hoogezand. 
Gezien de grootte is het belangrijk dat er een goede 
landschappelijke inpassing komt. 

Het voorliggende definitieve ontwerp laat de 
landschappelijke inpassing van het zonnepark zien.
Het begint met een landschappelijke analyse. Uit deze 
analyse komt een model voort. Deze wordt toegelicht 
middels een plankaart, tekst en doorsnedes. 
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1. Analyse Plangebied

Topografie
Het plangebied is gelegen in het westen van Hoogezand. 
Langs de noordkant van het terrein loopt een spoorbaan. 
Dit is een belangrijke spoorverbinding tussen de stad 
Groningen en het oostelijke deel van de provincie 
Groningen. Tussen het spoorwegtalud en het plangebied 
ligt een watergang met een verspringend profiel. Langs de 
oostrand loopt de Gorechtlaan, een drukke verkeersweg. 
Ten zuiden van het terrein ligt de Burgermeester van 
Roijenstraat, die bestaat uit een oostelijk en westelijk 
deel. Dit is een woonstraat. Ten noorden van het oostelijke 
deel van deze straat ligt de terreingrens direct achter 
de achtertuinen van de woningen. Ten noorden van het 
westelijke deel van deze straat ligt er nog een kavel tussen 
de achtertuinen van de woningen en de plangrens van het 
zonnepark. Langs de achterkanten van het westelijke deel 
van de Burgermeester van Roijenstraat loopt ook een brede 
sloot met aan weerskanten een groenstrook.  
De westrand ligt langs een oud lint. Hier is de kavelrand 
zeer onregelmatig. Aan de westzijde van ditzelfde lint staat 
een trafostation waar het zonnepark op zou kunnen worden 
aangesloten. 

Openbare (spoor-) wegen
De zichtbaarheid van het zonnepark wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de ligging van de openbare 
wegen. 
Noordelijk van het terrein loopt de spoorverbinding tussen 
Groningen en Veendam / Nieuweschans. De spoorbaan 
ligt op een verhoogd talud. Tussen het spoor en het 
terrein ligt een een watergang met elzenbosjes erlangs. 
Waar de bossages staan is het beeld diffuus maar over 
het algemeen geldt dat het terrein vanuit de trein goed 
zichtbaar is. 
Langs de oostkant van het terrein loopt de Gorechtlaan. 
Deze laan gaat onder het spoor door wat betekent dat deze 
in het noorden naar beneden loopt (dit is goed te zien op 
de AHN). Vanaf dit gedeelte van de laan is het terrein niet 
te zien temeer omdat er langs dit gedeelte rhododendrons 
staan. Verder kijkt men vanaf de Gorechtlaan recht op het 
terrein. Vanaf de Burgemeester van Roijenstraat West en 
Oost zijn er enkele doorkijkjes richting het terrein. Vanuit 
de achtertuinen langs deze straat is het gebied goed 
zichtbaar. 
Vanaf de Woldweg wordt het terrein grotendeels aan het 
zicht onttrokken door de lintbebouwing en opgaand groen. 
Slechts enkele kleine doorkijkjes zijn mogelijk. 

AHN
Het gebied zelf heeft geen grote hoogteverschillen. Op de 
kaart is het spoorweg talud duidelijk te zien. Ook is duidelijk 
te zien dat er rondom het terrein randen met opgaand 
groen zijn.  

G
o

rech
tlaan

spoor

W
o

ld
w

eg

Burg. van 

Roijenstraat 

West

Burg. van 

Roijenstraat 

Oost

4Landschappelijke inpassing Zonnepark Molenwaard |14-02-2018



Historische kaart 1905
Op de historische kaart van het begin van de vorige eeuw 
zijn de spoorbaan en de Woldweg reeds aanwezig. De 
vroegere verkaveling is nog duidelijk in het huidige terrein 
te herkennen. Enkele kavels zijn samengevoegd om grotere 
kavels te maken maar de structuur is niet veranderd. Door 
het terrein liep van noord naar zuid een watertje. Deze is 
ook nu nog in het terrein zichtbaar. Ook is goed te zien dat 
de verkaveling ten oosten van de Woldweg ander is dan ten 
westen van de woldweg. Ook dit is nu nog steeds het geval. 

Landschapstype
Het terrein is gelegen in een veenontginningslandschap. 
De pijlen op het kaartje geven aan in welke richting het 
veen ontgonnen is. Dit gebeurde vanuit de Woldweg. Dit 
is de reden dat de oost-west georiënteerde kavelgrenzen 
ongeveer recht op dit lint staan. Dit verklaart waarom deze 
kavelgrenzen vrijwel evenwijdig aan elkaar liggen. 

Conclusie analyse
Het terrein is goed zichtbaar vanaf de oostelijk gelegen 
Gorechtlaan, het noordelijk gelegen spoor en vanuit de 
tuinen van de westelijk en zuidelijk gelegen woningen. 
Dit betekent dat alle randen zorgvuldig moeten worden 
vormgegeven. De kavelgrenzen liggen min of meer 
haaks op elkaar in een grofweg west-oost, noord-zuid 
oriëntatie. Dit betekent dat de velden met panelen goed 
binnen de kavels kunnen worden gevoegd zonder dat de 
kavelstructuur hoeft te worden aangepast. 
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Voorstel landschappelijke inpassing

Aan de westrand aan de Woldweg is het terrein amper te zien.  
Vanuit de tuinen van de bewoners is het terrein echter wel 
te zien. Langs de westrand komt daarom een grondlichaam 
met een hoogte van 2,8m met sloot als rand van het 
zonnepark. De panelen en het hekwerk staan hierdoor uit 
het zicht van de bewoners van de aangrenzende percelen. 

Langs de noordrand worden de bestaande elzenbosjes 
uitgebreid. Langs de hele noordrand komt een 15m brede rand 
van elzenbos. Vanuit de trein levert dit een groen beeld op. 

Gorechtpark

Langs de zuidrand komt een grondwal van 2,80m met 
watergang en beplanting. Zo zijn de panelen vanuit de 
tuinen van de zuidelijk van het terrein gelegen woningen uit 
het zicht.

Langs de oostrand komt een grondwal van 2,80m met 
watergang en beplanting. 
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Plankaart

Gorechtpark
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Inpassing
De inpassing is een reactie op de structuur 
van het landschap. Het gaat hier om een 
veenontginningslandschap. De oost-west georiënteerde 
sloten lopen min of meer evenwijdig aan elkaar met de 
noord-zuid sloten haaks hierop. De richting van de panelen 
wordt hieraan aangepast zodat ze zich goed binnen de 
verschillende velden voegen. 

De randen die zichtbaar zijn vanaf de openbare wegen of 
woongebieden worden zorgvuldig vormgegeven. 

Langs de openbare wegen die direct langs het terrein lopen 
komen randen van opgaand groen die het park geheel of 
deels aan het zicht onttrekken. Langs de Gorechtlaan is 
dit een strook met rhododendrons die het zicht op het 
park volledig ontneemt. Achter de Rhododendrons komt 
ook een grondwal.  Langs het spoor worden de bestaande 
elzenbosjes uitgebreid om een brede groene rand te 
vormen die zorgt voor een verzachting van het beeld 
gezien vanuit de trein. 

Langs de achterkanten van de woonkavels in het zuiden 
en westen worden grondlichamen voorgesteld. Deze 
ontnemen het zicht op de panelen vanuit de tuinen van 
de bewoners. Aan de zuidkant lopen de grondlichamen 
parallel aan de rechte terrein grenzen. De westrand van 
het terrein langs het oude lint is echter zeer onregelmatig. 
Om hier een goede rand te creeëren wordt gekozen om het 
grondlichaam niet langs de terreingrens te leggen maar om 
een recht grondlichaam te maken parallel aan de Woldweg. 

Aan de zuidrand van het terrein worden bestaande sloten 
verbreed. Hierbij komt grond vrij om de grondlichamen te 
maken. Aan de westrand wordt een nieuwe sloot gegraven 
voor het westelijke grondlichaam.

Omdat de westelijke rand van het zonnepark wordt 
rechtgetrokken onstaan er tussen het lint van de Woldweg 
en het zonnepark overgebleven stukken grond. Het vinden 
van een passende invulling voor deze stukken land kan in 
samenspraak met de bewoners van de aangrenzende kavels 
gebeuren. 

2. Landschappelijke inpassing
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Randen

Profiel AA’: Zuidrand
De zuidkant kan worden opgedeeld in een westelijk en oostelijk deel. Langs beide delen komt een grondwal met watergang. Zo zijn de panelen vanuit de tuinen van de zuidelijk van het 
terrein gelegen woningen uit het zicht. Tussen de grondwal en watergang van het westelijke deel en de tuinen van de bewoners ligt nog een agrarisch perceel. Bij het oostelijk deel liggen 
de watergang en grondwal direct achter de achtertuinen. 

achterkanten van de Burgemeester van 
Rooijenstraat West

doorkijk richting het terrein vanaf de Burgemeester van Rooijenstraat Oost achterkanten van de kavels 
aan de Burgemeester van 
Rooijenstraat Oost
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Profiel BB’ Noordrand
Langs de noordrand worden de bestaande elzenbosjes uitgebreid. Langs de hele noordrand komt een 15m brede rand van elzenbos. Vanuit de trein levert dit een groen beeld op. Het 
zicht op de achterkanten van de panelen wordt zo diffuus en het groen treedt naar de voorgrond. 

delen van het spoor hebben in de huidige situatie vrij zicht 
op het terrein

watergang en bestaande elzenbosjes langs het spoor bestaande elzenbosje langs het spoor
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bestaande elzenbosje langs het spoor
Profiel CC’: Westrand
Vanaf de Woldweg is het terrein amper te zien omdat bebouwing en opgaand groen het zicht hierop ontnemen. Vanuit de tuinen van de bewoners aan deze straat is het terrein echter 
wel te zien. Langs de westrand komt daarom een grondlichaam met sloot als rand van het zonnepark. De panelen en het hekwerk staan hierdoor uit het zicht van de bewoners van de 
aangrenzende percelen. 
 

TuinWoldweg Nieuw walletje Zonneveld

verspringende rand weinig zicht op terrein vanaf de Woldweg de westrand gezien vanuit het oosten
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Profiel DD’: Oostrand
Langs de oostrand van het terrein komt tussen de Gorechtlaan en het zonnepark een nieuwe watergang en een walletje met beplanting

rhododendrons bij de spoorwegonderdoorgang rhododendrons langs het zuidelijke deel van 
de Gorechtlaan

de huidige open oostrand

Simon CarmiggeltlaanGorechtlaanNieuw walletjeZonneveld
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MD Landschapsarchitecten

Kerklaan 30, Haren

Postbus 6070

9702 HB Groningen

050 5278218

contact@mdlandschapsarchitecten.nl

www.md-l.nl

ZONHOZA

1716

Definitief ontwerp landschappelijke inpassing

14-02-2018

Solarfields Nederland B.V.

Leonard Springerlaan 19

9727 KB Groningen

The Netherlands

+31 85 3030850 (office)

www.solarfields.nl
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