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Locatie

Zonneveld Loenen

• Het plangebied ligt op een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. 
Op deze plek is het water van smeltende sneeuwmassa’s vanaf de 
stuwwal via de droge dalen naar de lage gebieden gestroomd. Hier 
ontstonden dan veelal vlakke lager gelegen terreinen. Op de locatie 
ligt een gooreerdgrond. Deze bodem komt vaak voor in gebieden 
die zijn ontstaan in nattere, lager gelegen delen van het Pleistocene 
zandlandschap. Deze gronden liggen vaak op de overgang van de 
hogere gronden naar de beekdalen. Gooreerdgronden bevatten een 
hoog humus gehalte doordat plantmateriaal niet kon verteren op 
deze natte plekken. Dit geeft ook aan waarom de gronden nooit echt 
in cultuur zijn gebracht; ze waren hier simpelweg te nat voor.

• Het plangebied heeft grondwatertrap V. Dit betekent dat het de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand <40 cm onder maaiveld ligt en 
de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm onder maaiveld. 
Daarmee lijkt de oorspronkelijke grondwaterspiegel aardig verlaagd. 
De komst van het zonneveld zou kunnen bijdragen aan het herstel 
van de grondwaterspiegel.  

• Halverwege de negentiende eeuw werd het gebied gekenmerkt 
door een onregelmatige kleinschalige verkaveling. Op deze nattere 
gronden langs de beek stonden veel hagen en opgaande beplanting 
welke kleine kamertjes langs de beek vormden. Op de kaart 
aangegeven als de Zilvensche hooilanden oude toponiem dat wordt 
gebruikt voor open vlaktes op nattere plekken.

• Loenense Molenbeek wordt sinds 1622 papier geproduceerd 
op waterkracht en op stoom. Het plangebied ligt nabij de 
papierfabriek en de wasserij. Deze fabriek werd in de negentiende 
eeuw omsingeld door graslanden. Dit zouden mogelijk bleek- 
of droogvelden van deze instellingen geweest kunnen zijn. 
Het plangebied maakte mogenlijk uit van terrein rondom de 
papierfabriek, nader historisch onderzoek zou dit moeten uitwijzen. 

• In de jaren ’30 van de twintigste eeuw neemt de opgaande 
beplanting rondom de graslanden af en krijgt het gebied een 
opener karakter. Ook verbetert de waterhuishouding in het gebied, 
waardoor sommige stukken grasland konden worden gebruikt als 
bouwland.

• In de jaren ’50 krijgt deze ontwikkeling een versnelling door de 
ruilverkaveling in het gebied. Kavels worden samengevoegd en 
de waterhuishouding wordt verbeterd. In de jaren ’80 zal het 
plangebied zelfs uit bijna 1 kavel bestaan. Een groot verschil met 
1850.

• Momenteel is het plangebied een open grasland en is er weinig te 
herkennen van de hooilanden met hagen en singels die hier 100 jaar 
geleden nog stonden.

www.eelerwoude.nl

Historische kaart uit 1960, beplantingsstructuren grotendeels verdwenen. Historische kaart +/- 1930, de kavels worden gescheiden door beplantings-
structuren. 

Foto plangebiedFoto plangebied

Bodemkaart

Historische kaart +/-  1850, het plangebied ligt volledig in de Zilvensche 
Hooilanden

Grandwatertrap Hoogtekaart: Het plangebied is ligt glooiend, ten westen van het plange-
bied ligt de dubbele bomenlaand duidelijke hoger in het landschap.  

Topografische kaart

 

 

 
 

Dubbele eikenlaan ten westen van het plangebied met het half-
verharde Loenense Enkelpad. De laan vormt een markante grens 
van het gebied. Hier is ook een informatiepunt dat kan worden 

gecombineerd met informatie over het zonneveld. Verhoogde spoorlijn ten noorden van het plangebied.

Plangebied is open, zonder opgaande beplanting vanwege de 
(oorspronkelijk) natte omstandigheden in dit deel van het landschap. 

Op de foto zijn lichte glooingen in het maaiveld zichtbaar. Aan de 
westzijde (rechts in beeld) staat een dubbele bomenlaan hoger in het 
landschap met daarachter Camping Molenallee en het bosgebied van 

Kasteel ter Horst. 

Foto plangebied



Beleid
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Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken (2020)
Vertrekpunt voor het inrichtingsplan van een zonnepark is een netto-
bruto verhouding:
• Maximaal 60% zonnepanelen (de opstellingen)
• Minimaal 40% overige ruimte, voor onderhoudspaden, 

landschappelijke inpassing, kansen voor biodiversiteit en 
voldoende behoud van bodemkwaliteit. Afwijking is alleen mogelijk 
bij uitzondering, te motiveren door de initiatiefnemer en in 
samenwerking met gemeente en belanghebbenden.

Landschappelijke inpassing op drie schaalniveaus:
1. Het omringende landschap
2. De directe omgeving
3. Het zonnepark zelf

Landschapskookboek 
Zonneveld Loenen maakt onderdeel van het landgoederen- en het 
beekdallandschap (Apeldoorns Landschapskookboek).  
 
Landgoederenlandschap: afwisselend bossen, lanen en open ruimtes,
evt. bebouwing tegen groene achtergrond. 
 
Beekdallandschap: Beekdalen open houden, toegankelijk maken en 
continuïteit waarborgen, randen naast de beekdalen verdichten.

Groene Ontwikkelingszone
Het plangebied ligt in de Groene ontwikkelingszone. De Groene 
ontwikkelingszone heeft een dubbeldoelstelling: er is ruimte voor 
economische ontwikkeling in combinatie met versterking van 
de ecologische samenhang tussen inliggende en aangrenzende 
natuurgebieden. Het ruimtelijke beleid voor de Groene 
ontwikkelingszone biedt ruimte aan andere functies onder voorwaarde 
van gelijktijdige versterking van de kernkwaliteiten. 

  Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone: 
• ontwikkeling ecologische verbinding Eerbeek - IJssel en Beekberger Poort: singels, 

graslanden, poelen, plas-drasbermen en moeraszones, in het bijzonder langs de beken
• vermindering barrièrewerking N786 en N789 en Apeldoornsch Kanaal
• ontwikkeling bronnen en beken
• ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden
• ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën
• ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen
• ontwikkeling van het kleinschalig landschap langs de voet van de Veluwe; houtsingels, 

beken en (schrale) graslanden

Nationaal Landschap Veluwe
Het plangebied ligt in nationaal landschap Veluwe. Grote zonneparken 
zijn mogelijk indien ze de kernkwaliteiten van het nationale landschap 
niet aantasten. Relevante kernkwaliteiten van dit gedeelte zijn:
• Kleinschalig met afwisseling in landbouwgebruik en beplanting;
• Gradiënt van besloten boslandschap naar open landschap.

www.eelerwoude.nl

Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken 

Aanvragen voor zonneparken worden altijd apart getoetst. 
Een vergunning vergt een raadsbesluit en er zijn mogelijk-
heden voor inspraak, bezwaar en beroep. Het dus niet zo dat 
een aanvraag voor een zonnepark op een groene locatie per 
definitie wordt toegewezen.

Rood: niet kansrijk, tenzij
Dit betekent dat de gemeente kansrijkheid erg laag inschat. 
Het gebied is landschappelijk zo waardevol, dat een zonne-
park onwenselijk is. Maar is niet zo dat per definitie nooit tot 
een zonnepark kan komen. Wellicht zijn er nieuwe technie-

ken, compensatiemogelijkheden of andere oplossingen die 
bij het maken van het kader nog niet te voorzien waren.

Verhouding tot het provinciebeleid
De kaart op de volgende pagina laat de kansrijkheid zien 
vanuit het gemeentelijk afwegingskader. Ook de provincie 
Gelderland stelt locatie eisen en voorwaarden aan zonnepar-
ken, met name vanuit natuurwaarden. Uiteraard dient bij 
Apeldoornse zonneparken ook voldaan te worden aan het 
provinciale omgevingsbeleid daarvoor. Meer informatie 
hierover is als bijlage opgenomen.
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20 Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken

Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken, landschappelijke inpas-
sing op drie schaalnbiveaus.  

In de stad Apeldoorn kan gedacht worden aan leegstaande 
kavels op bedrijventerreinen, deels ontwikkelde bedrijven-
terreinen of onbenutte percelen elders in de stad die op 
korte tot middellange termijn geen invulling krijgen en 
daarmee geschikt kunnen zijn voor de opwekking van 
zonne-energie.

Een andere mogelijkheid binnen bebouwd gebied is inzetten 
op multifunctioneel gebruik. Hierbij kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld parkeerruimte in combinatie met overkappin-
gen met zonnepanelen. Of het combineren van infrastruc-
tuur, zoals fietspaden, met zonnecellen.

Ook bij bovenstaande initiatieven gelden de procesvoorwaar-
den van dit kader. Er dient sprake te zijn van een zorgvuldige 
inpassing en passende vormgeving, wat binnen stedelijk 
gebied maatwerk is.

Stap 3: in het landschap
De gemeente Apeldoorn biedt ruimte voor de aanleg van 
zonneparken. Ook buiten de stad en dorpen in het landschap. 

Gezien de behoefte aan opwek door zonne-energie passend 
bij de energie-opgave zal de komende tijd de aanleg van 
zonneparken in het landschap nodig blijven, bovenop de 
inspanningen voor zonne-energie op daken en binnenstede-
lijk, tot 2030 zo’n 250 ha (zie ook hoofdstuk 2). Jaarlijks 
monitort de gemeente hoeveel opwek en hectare aan 
zonneparken gerealiseerd en in ontwikkeling is. Deze 
informatie kunnen initiatiefnemers benutten bij hun ruimte-
lijke onderbouwing bij de procedure om te komen tot een 
omgevingsvergunning. 

Voor alle nieuwe en grootschalige ontwikkelingen in het 
landschap geldt dat een goede ruimtelijke inpassing verplicht 
is. Daar gaan de volgende paragrafen over:
• Uitzonderingsgebieden
• Ruimtelijke inpassing op drie schaalniveaus

Uitzonderingsgebieden
Binnen de gemeente Apeldoorn zijn enkele locaties aan te 
wijzen die zich om diverse redenen niet lenen voor de 
transformatie naar een zonnepark. 

Het zonneveld zelf

De directe omgeving

Het omliggende landschap
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De groen omkaderde landschapstypen zijn van toepassing bij deze locatie

Streefbeeld
• bossen, heiden, zandverstuivingen, zandpaden, 

lanen
• aaneengesloten Veluwe zonder hekken
• scherpe bosrand

Opgaven
• open houden van open plekken
• de vorm van open plekken accentueren met 

beplanting
• bij eventuele nieuwe bebouwing het bos respec-

teren
• behouden van onverharde wegen
• noodzakelijke hekwerken aan het zicht onttrekken
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Streefbeeld
• weids en open
• verdichte randen
• bebouwing als eilandjes in een ‘zee’ van ruimte

Opgaven
• open houden van de broeklanden
• contrast tussen de openheid van de broeklan-

den en de hoger gelegen gebieden aan de rand 
versterken

• beplanting en bebouwing (massa) op de overgang 
naar hogere delen situeren

• streven naar gebiedseigen ingetogen architectuur
• behouden van de duisternis van het buitengebied

EnkenlandschapBroeklandenBos en heide

Streefbeeld
• open beekdalen, met daarin verspringende plukken
• bos of solitaire bomen
• verdichte randen
• bebouwing aan de zijkant, in de beplanting

Opgaven
• versterken van het ‘kralensnoer’-effect van kleine 

open, maar met beplanting omsloten wereldjes
• erven en bebouwing aan de rand van het beekdal-

situeren, ‘los’ van de beek
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architec-

tuur
• behouden van onverharde wegen
• behouden van de duisternis van het buitengebied
• toegankelijkheid van het beekdal vergroten

Beekdallandschap

Streefbeeld
• afwisselend kleinschalig gebied met bossen, lanen, 

houtwallen en open kampen
• bebouwing aan de rand van de kampen

Opgaven
• open houden van de kampen
• beplanting toevoegen in overhoekjes rond de 

kampen
• behouden en herstellen van de historische
• beplantingsstructuur van lanen en houtwallen
• bebouwing aan de rand van de open kampen 

situeren
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architec-

tuur
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Streefbeeld
• afwisselend landschap van bossen, robuuste 

groenstructuren en open velden
• bebouwing op overgang van hoog naar laag

Opgaven
• nieuwe landgoederen als bouwsteen gebruiken 

om landschappelijke, ecologische en recreatieve 
verbinding vorm te geven

• beplanting achter de knik in het reliëf situeren
• architectonische eenheid van de landgoedbebou-

wing en de robuuste groenstructuren creëren
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Kampenlandschap

Streefbeeld

• beplante wegen
• hier en daar beplante kavelgrenzen
• bebouwing in de groene ‘kamers’

Opgaven
•  versterken en ontwikkelen van een kamerstruc-

tuur van weg- en kavelgrensbeplantingen
• nieuwbouw koppelen aan de groenstructuren van 

de ‘kamers’
• behouden van onverharde en halfverharde wegen
• behouden van de duisternis van het buitengebied

Landgoederenlandschap Kamerstructuren

Streefbeeld
• open enken
• bebouwing en beplanting langs de rand van de enk

Opgaven
• het bijzondere karakter van de open enk t.o.v. de 

besloten randen voelbaar houden
• bebouwing en beplanting onderdeel laten zijn van 

de groene randen van de enk
• beperken van de ruimtelijke impact van bestaande 

bebouwing op de enk
• streven naar een gebiedseigen ingetogen architec-

tuur
• behouden van de duisternis van het buitengebied
• enkwallen beschermen
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Uitgangspunten | Het omliggende landschap

Zonneveld Loenen

• Op landschapsniveau wordt de omvang van het  zonneveld 
afgestemd met de maat en schaal van het landschap. Het zonneveld 
is opgedeeld in meerdere velden. De ruimte tussen de velden wordt 
natuurlijk ingericht en er wordt gebruik gemaakt van beplanting 
rondom de paneelopstellingen. Historisch gezien stonden er veel 
hagen en opgaande beplanting langs de beek welke kleine kamertjes 
langs de watergang vormden. Deze worden terug gebracht bij de 
ontwikkeling van het zonneveld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Met de direct omwonenden (Molen-Allee en Eerbeeksedijk) 
wordt gesproken over de gewenste landschappelijke inpassing. 
Het zicht op de panelen kan significant beperkt worden door het 
laag houden van de paneelopstelling en bijhorende technische 
installaties. Daarnaast kan de ruimte tussen het zonneveld en de 
omliggende bewoning ingericht worden met bloemrijke graslanden, 
landschappelijke hagen en rietoevers. De inrichting draagt bij aan 
het verminderen van het zicht op de panelen.  

• In de directe omgeving van het plangebied zijn meerdere 
cultuurhistorisch waardevolle plekken aanwezig zoals de 
Papierfabriek de Middelste Molen, Kasteel Ter Horst en de Loenense 
waterval. Daarbij is de nabije Veluwe zeer populair bij recreanten. 
Direct ten westen van het plangebied ligt de mini-camping 
Molenallee. Tijdens het veldbezoek bleek dat er op meerdere 
plekken vanaf de camping zicht is op het plangebied. Langs de 
camping loopt het klompenpad Loenense Enkelpad. Het pad  is ter 
hoogte van het plangebied halfverhard. Het pad wordt intensief 
gebruikt door de directe omgeving als ommetje om bijvoorbeeld 
de hond uit te laten. De spoorlijn Dieren-Apeldoorn voor de 
Veluwesche Stoomtrein loopt ten noorden van het plangebied 
over een dijkje. Deze spoorlijn heeft ook een recreatieve functie. 
De noordzijde van het plangebied dient dan ook zorgvuldig te 
worden ingepast. De randen rondom het zonneveld worden ingezet 
voor recreatief gebruik bijvoorbeeld een plukweide met bijen- en 
insectenhotels. Bovendien wordt er een informatieplek ingericht  
met informatie over het zonneveld en landschappelijk inpassing. 

www.eelerwoude.nl



Uitgangspunten | De directe omgeving 
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• Het huidige gebruik van het plangebied als agrarische grond 
heeft een lage natuurwaarde. Door middel van een geschikte 
landschappelijke inpassing, een natuurvriendelijke inrichting 
en gepast beheer kan de natuurwaarde toenemen. Op deze 
manier ontstaat er met de aanleg van een zonneveld meervoudig 
ruimtegebruik.  

• Er wordt afstand gehouden tot functies zoals bebouwing, tuinen en 
infrastructuur (tenminste 10m).

• Op het niveau van de directe omgeving wordt duidelijk hoe het 
zonneveld zich in de aanwezige ruimtelijke structuur voegt. Vooral 
de rand van het zonneveld is cruciaal. Er is ruimte gereserveerd 
om  te investeren in kwalitatief goede randen. Aansluitend bij het 
historische landschap met kleinschalige beplantingstructuren wordt 
gebruik gemaakt van losse landschappelijke hagen. De hagen sluiten 
aan op bestaande beplantingsstructuren en de paneelopstelling 
wordt uit het zicht genomen.  

• Door de uitsparing in het midden van het plangebied tussen de 
twee velden met paneelopstellingen blijft een doorgang voor groot 
wild toegankelijk. Deze zone wordt net als de noordelijke hoek van 
het perceel ingericht als vochtig hooiland. De natuurlijke zones 
in het plangebied worden zodanig beheerd dat verschraling van 
de gronden plaatsvindt zodat een bloemrijk schraalgrasland zich 
kan ontwikkelen. Er wordt op gezette tijden gemaaid, waarbij het 
maaisel wordt afgevoerd.   

• Er blijft voldoende vrije ruimte voor een schouwpad langs de 
watergangen i.v.m. beheer van de watergang. Dit pad kan ook voor 
het onderhoud van het zonneveld gebruikt worden. Voorstel is om 
samen met het waterschap te kijken naar de natuurlijke inrichting van 
de watergangen en de gezamenlijke natuurdoelstelling op te stellen. 
Wellicht zijn er mogelijkheden om een natuurlijke oever aan te leggen 
of aan te sluiten op andere waterdoelstellingen. 

• In de laag gelegen delen van het plangebied wordt water 
vastgehouden. Bij zware regenval zal het plangebied werken als 
een buffer waar regenwater word  opgeslagen en langzaam word 
afgegeven aan de omringende omgeving. 

• Ten behoeve van een natuurvriendelijke inrichting en het versterken 
van de biodiversiteit zijn er beperkingen in de mogelijkheden voor 
het plaatsen van de zonnepanelen. Er zal voldoende ruimte tussen 
en onder de panelen beschikbaar moeten blijven ten behoeve van 
lichtinval en waterinfiltratie. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.  

• Met het gebruik van streekeigen, inheems groen wordt het aangrenzende 
Gelders Natuurnetwerk versterkt. Nieuwe beplantingsstructuren, maar 
ook hooilanden en kruidenrijk grasland bieden bescherming voor 
diverse kleine zoogdieren, amfibieen en zijn interessant voor vlinders 
en andere insecten.

• Om bloem- en kruidenrijkgrasland te realiseren, is het wenselijk 
de percelen alternerend te maaien. Een alternatief voor machinaal 
maaien is drukbegrazing, indien er een lokale schaapherder 
beschikbaar is. Hierdoor ontstaat structuurvariatie in de vegetatie en 
kunnen bloemen tot bloei komen. Insecten en vogels profiteren van 
deze natuurlijke vorm van beheer. 
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Bloem- en kruidenrijke vegetatie

Vochtig hooiland

Natuurvriendelijike oever

zicht
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• Een onopvallend, transparant hekwerk met gaas wordt toegepast aan 
de binnenzijde van de beplanting. Door dit tot enkele decimeters van 
het maaiveld niet aan te binden kunnen kleine zoogdieren het hek 
passeren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De paneelopstelling sluit aan bij de kavelrichting het plangebied. 
De oost-west opstelling volgt de richting van de aanwezige 
watergangen. Bij de oost-west opstelling is de afstand tussen de rijen 
en in de ‘nok’ van de panelen minimaal 1m.

• Er wordt één type en kleur zonnepaneel toegepast. 
• De panelen volgen de glooing van het landschap en worden op 

dezelfde hoogte ten opzichte van het maaiveld geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het zicht op de paneelopstelling wordt vermeden vanaf de openbare 
weg door een ruime groenstrook in te vullen met kruidenrijk 
grasland een een losse landschappelijke haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Na ontmanteling van het zonneveld blijft de natuurlijke inrichting 
behouden. 

Totaal plangebied: 15,9ha  
Paneelopstelling: 8ha
Landschappelijke inpassing: 7,9ha
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Schetsontwerp

Dwarsprofiel Eerbeeksedijk

Dwarsprofiel Molenallee



Huidige situatie Molenallee 

Zonneveld gezien vanaf de Molenallee zonder landschappelijke inpassing

Zonneveld gezien vanaf de Molenallee met landschappelijke inpassing

Huidige situatie Eerbeeksedijk

Zonneveld gezien vanaf de Eerbeeksedijk zonder landschappelijke inpassing

Zonneveld gezien vanaf de Eerbeeksedijk met landschappelijke inpassing

Zonneveld Loenen
Beeldbewerkingen van de transformatie naar een landschappelijk goed ingepast zonneveld
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