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Aanleiding 
SolarFields B.V. en Energie Coöperatie Rhenen i.o. zijn voornemens om op de locatie Remmerden te Rhenen 

(prov. Utrecht) een zonneveld te realiseren (afbeelding 1). Voor de realisatie van deze ontwikkeling wordt 

naast een toetsing van de plannen aan natuurwetgeving en -beleid, ook gekeken naar de ecologische potenties 

in het gebied. Onderstaande notitie gaat hier verder op in. 

 

Op woensdag 24 maart hebben SolarFields, Energie Coöperatie Rhenen in i.o., WMR (Werkgroep Milieubeheer 

Rhenen), gemeente Rhenen, Eelerwoude, Xi- Ontwerp en diverse omwonenden samen de ecologische en 

landschappelijke potenties van het zoekgebied bekeken. Hierin werd vooral ingezet op het behoud van het 

open karakter maar ook zeker de kansen die zich voordoen m.b.t. flora en fauna (biodiversiteit). 

Huidige situatie en ontwikkeling 
Het zoekgebied ligt in Rhenen, provincie Utrecht en ten noorden van industriegebied Remmerden (afbeelding 

1). Het landschap in de huidige vorm is gevormd doormiddel van glaciaal materiaal: een landvorm dat is 

ontstaan door glaciale processen of anders gezegd, vormen in het landschap die zijn ontstaan door de 

aanwezigheid van landijs. Vanaf de stuwwal (noordoostkant) loopt de uiterst zuidelijke stuwwal van de 

Utrechtse Heuvelrug. Van noord naar zuid, vanaf de stuwwal lopen droogdalen die in periglaciale 

omstandigheden bestonden uit permanent bevroren gronden (permafrost). In de ijstijd werden hier 

overvloedige hoeveelheden sneeuwsmeltwater afgevoerd naar de lagere delen in het landschap. In afbeelding 

2 wordt een geomorfologische kaart van het zoekgebied weergegeven. 

 

De glooiingen in het landschap zijn vanaf de Autoweg en het fiets- wandelpad van de Stokweg goed te zien. 

Momenteel wordt het zoekgebied intensief gebruikt door akkerbouwers. Hier worden gewassen van o.a. mais, 

bieten, granen en Chicorei geteeld (Boer&Bunder, 2021). De akkers worden dusdanig intensief gebruikt, dat de 

randen van de akkers richting de wegberm en het bos zijn vervaagd. De Autoweg, die de percelen van noord 

naar zuid scheidt, is een weg die is bedoeld als toeristenroute. Vroeger (te zien op historische kaarten) liep 

deze weg meer glooiend met het landschap mee. De zuidrand (ter hoogte van het industrieterrein) is deels 

beplant met hoogopgaande bomen en struiken. Deze zijn aangeplant om het zicht op het industrieterrein 

zoveel mogelijk te verminderen. Het meest noordelijke perceel wordt omzoomd door eik en beuk. In 

afbeelding 3 worden enkele afbeeldingen van het gebied getoond. 
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De panelen worden in zuidelijke positie geplaatst. Men zal met doorschijnende panelen werken, zodat er 

voldoende licht op de bodem terecht komt. SolarFields is voornemens om een vergunning voor 30 jaar aan te 

vragen. Er bestaat de mogelijkheid dat het huidige zoekgebied, zoals weergegeven in afbeelding 1 uitgebreid 

gaat worden richting de oostzijde. Het zoekgebied in afbeelding 1 is niet definitief en moet gezien worden als 

zoekgebied en geeft globaal de beoogde locatie aan.   
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Afbeelding 1. Ligging zoekgebied. Het zoekgebied is globaal weergegeven, en kan nog wijzigen. Boven met topografische kaart 
(van Aalst, 2021), onder met luchtfoto 2018 (ESRI, 2021). 
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Afbeelding 2. Geomorfologische kaart locatie Remmerden. Bron: Esri, 2021. 
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Afbeelding 3. Foto’s impressie van het zoekgebied. Bovenste foto’s betreft zuidelijk perceel, onderste foto’s betreft noordelijk 
perceel. Situatie op 24 maart 2024. 
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Onderzoeksmethode  
Bureauonderzoek 

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en regionale verspreidingsinformatie. 

De landelijke verspreidingsinformatie uit de NDFF is geraadpleegd om na te gaan voor welke soorten het 

zoekgebied een functie heeft. Eveneens is gebruik gemaakt van gegevens uit atlassen om na te gaan of nabij 

het zoekgebied in het verleden beschermde soorten zijn aangetroffen.  

 

Veldbezoek 

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de situatie beoordeeld op de geschiktheid voor de verwachte 

soorten/soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is door de ecoloog van Eelerwoude uitgevoerd tijdens 

gunstige weersomstandigheden. Op woensdag 24 maart was het helder, zonnig weer met een maximum van 

13 graden. Tijdens het veldbezoek zijn belanghebbende soorten genoteerd. 

Flora 

Voorkomen en functie 

De beoogde akkerpercelen waren een tijd geleden floristisch erg interessant. Hier kwamen schaarse tot zeer 

schaarse akkersoorten voor zoals akkerandoorn, bleekgele hennepnetel, groot spiegelkolkje, grote 

leeuwenklauw, korensla, wilde averuit, handjes-ereprijs en valse kamille (afbeelding 4). Een flink aantal van 

deze soorten zijn zelfs beschermd en opgenomen in de Wet natuurbescherming als zijnde beschermde 

plantensoorten. Verder kwamen hier nog tal andere schaarse akkersoorten voor. Door de intensivering van de 

akkerbouw zijn deze bijzondere akkersoorten verdwenen. Er zijn in de afgelopen 5 jaar nog maar enkele 

waarnemingen bekend van de zeldzame valse kamille (NDFF, 2021).    

Afbeelding 4. Links de zeldzame handjes-ereprijs en rechts de zeer zeldzame groot spiegelklokje. Bron: Rinze Kroeskop, 

Eelerwoude. Foto’s zijn ter illustratie en niet op de locatie waargenomen. 

 

Kansen voor flora 

Voor flora doen zich kansen voor door het gebied minder intensief te beheren. De afname van een aantal 

beschermde en zeer zeldzame soorten is te wijten aan het intensieve gebruik van de percelen. Door 

vermesting, verdroging maar ook door het gebruik van herbiciden is veel rijke akkerflora verloren gegaan. De 

eerste kans die zich voordoet voor verbetering van de huidige akkerflora bevindt zich aan de randzone van het 

zonnepark. Door hier brede stroken (6 tot 8 meter) als akker te beheren en in te zaaien met een streekeigen 

akkermengsel, krijgen soorten hier weer meer kans. Een andere kans die zich voordoet is het aanleggen van 

grondwallen in de akker ter hoogte van de stellingen van de zonnepanelen (=zichtvermindering). De rijke 

akkergrond kan worden afgegraven tot op de minerale onderlaag. Afvoeren is duur en niet nodig, advies is hier 
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om de grond zoveel mogelijk in het gebied te houden. Op hoofdlijnen hebben we in het veld samen de 

volgende uitgangspunten besproken: 

1. Aanleg brede akkerstroken (6 tot 8 meter) rondom het gehele zonnepark. 

2. Inzaaien stroken met een streekeigen, meerjarig akkermengsel, bijvoorbeeld A6 akkermengsel van Cruydt 

Hoeck. 

3. Het jaarlijks blijven bewerken van de grond en doorzaaien van de akkerstroken. 

4. Aanleg van zandwallen om de rijke bovenlaag van de akkers af te graven tot de minerale bodem. 

5. De bodem onder de zonnepanelen zoveel mogelijk op zichzelf te laten ontwikkelen (akkerplanten die 

opkomen uit de minerale ondergrond. 

 

(Grondgebonden) zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Op basis van het aanwezige biotoop, sporen en literatuurgegevens worden ook algemeen voorkomende 

zoogdieren binnen het zoekgebied verwacht zoals ree, konijn, egel en diverse algemene muizensoorten. Deze 

soorten kunnen het zoekgebied gebruiken als (onderdeel van hun) leef- en foerageergebied. Daarnaast 

gebruikt een aantal het zoekgebied als migratieroute. Vanuit recente verspreidingsgegevens afkomstig uit de 

NDFF zijn hier ook waarnemingen bekend van o.a. de wezel en bunzing.  

 

Kansen voor (grondgebonden) zoogdieren 

In en rondom het zonnepark doen zich voldoende kansen voor. Zoogdieren moeten te allen tijde gebruik 

kunnen blijven maken van het zoekgebied. In het veld is besproken om een faunaraster met grofmazig gaas te 

gebruiken. Dit faunaraster heeft een natuurlijke uitstraling met ronde, houten landschapspalen (afbeelding 6). 

Dit grofmazig raster komt na de brede akkersingel aan de binnenzijde van het zonnepark. Omdat het reewild de 

Autoweg kan oversteken, moeten de reeën voldoende ruimte krijgen om tot rust te komen en de weg weer 

veilig kunnen oversteken. Als het raster direct aan de weg begint, dan bestaat de kans dat de reeën niet tot rust 

kunnen komen en direct weer terug de weg op belanden, met alle nare aanrijdingen tot gevolg.  

 

Afbeelding 5. Voorbeeld bloemrijk mengsel zonneweide "De Kwekerij" Hengelo. (Cruydt Hoeck, 2021). 
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Afbeelding 6. Grofmazig faunaraster met landelijke houten palen om grondgebonden zoogdieren te laten passeren. Bron: De 

Haas Afrasteringen, 2021. 

 

In het veld zijn de volgende aandachtspunten samen besproken: 

1. Het zonneveld wordt omheind met een grofmazig raster, zodat zoogdieren gebruik kunnen blijven maken 

van het zonneveld. 

2. Het raster wordt aan de binnenzijde van het zonnepark geplaatst, zodat er voldoende ruimte blijft in de 

akkerrand voor overstekende reeën die dan even tot rust kunnen komen. 

3. Eventueel en aanvullend kan men er voor kiezen om speciale faunapassages te creëren voor bijvoorbeeld 

ree. 

Vogels 

Voorkomen en functie 

Broedvogels 

De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het zoekgebied vallen onder de algemene broedvogels van 

bossen en akkers. Onder andere de volgende vogelsoorten zijn waargenomen tijdens het veldbezoek: kneu, 

witte kwikstaart en boomleeuwerik (al zingend). In het voorjaar broeden hier ook vogels als gele kwikstaart, 

geelgors en veldleeuwerik. Van vroeger uit hebben hier vast ook patrijzen gebroed.  

 

Roofvogels (ook broedvogels) 

Enkele soorten met jaarrond beschermde nesten maken gebruik van het zoekgebied als onderdeel van hun 

leefgebied, zoals buizerd, wespendief, kerkuil, steenuil, torenvalk en havik. Tijdens het veldbezoek zijn 

waarnemingen gedaan van o.a. buizerd en torenvalk. 
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Wintervogels 

Van de wintervogels kunnen hier akkersoorten voorkomen zoals kleine barmsijs, grote barmsijs, keep en 

diverse gorsen. Genoemde soorten zijn sterk afhankelijk van wintervoedsel wat bestaat uit uitgebloeide en 

overblijvende akkergewassen.  

 

Kansen voor vogels 

Voor de voorkomende broed- en wintervogels doen zich verschillende kansen voor. Het aanbrengen van een 

akkerrand heeft een zeer positief effect op soorten zoals patrijs. De kansen voor de vogels op hoofdlijnen zijn als 

volgt: 

1. Laten staan van de uitgebloeide akkersoorten in de akkerrand en in het zonnepark zelf, zodat 

overwinterende vogels over voldoende voedsel beschikken. 

2. Voldoende tussenruimte creëren tussen de zonnepanelen en de paden, zodat een soort als buizerd of 

torenvalk voldoende kans krijgt om voedsel te zoeken. 

3. Het plaatsen van bijvoorbeeld 1 maximaal 2 torenvalkkasten verdeeld over de twee percelen aan de 

randzone (torenvalken zijn erg territoriaal). 

Reptielen 
Aan de randzone van het zonneveld, waar de akkers opgaand het bos grenzen, is leefgebied van de 

beschermde soort hazelworm (afbeelding 7) en zandhagedis aanwezig. Met name voor de hazelworm zijn de 

randen van het bos interessant, hier zijn diverse waarnemingen van de soort bekend. In deze bosrandzone 

doen zich kansen voor om het landbiotoop van deze soort te versterken. Door ook langs de bosranden 

voldoende ruigte te creëren wordt het leefgebied van deze soort versterkt. In deze randen kan men stobben of 

stammen neerleggen zodat de hazelworm hier een plekje kan zoeken. De bosranden naar de akker toe zijn 

momenteel te scherp. Een grote kans die zich hier voordoet is het realiseren van een meer geleidelijke en 

natuurlijke overgang. Hier kan gedacht worden aan een zogeheten mantel-zoom vegetatie (afbeelding 8). Het 

geschikt maken van de randen voor de hazelworm heeft ook een positief effect op bijvoorbeeld de 

zandhagedis, al is deze soort meer gebonden aan heideterreinen. 

 

 
Afbeelding 7. Foto van een hazelworm. Bron: Rinze Kroeskop, Eelerwoude. 
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Op hoofdlijnen zijn de volgende uitgangspunten voor reptielen tot stand gekomen: 

1. Realiseren van een ruigtestrook met daarin stobben of stammen waar reptielen (hazelworm) onder 

kunnen schuilen. 

2. Realiseren van een meer natuurlijke overgang van akker, naar ruigte naar mantel-zoom vegetatie (geldt 

alleen voor de bosranden i.v.m. open karakter van het gebied). 

Ongewervelden 
Voor de groep ongewervelden (bijen, vlinders, libellen etc.) doen zich verschillende kansen voor. Het 

bevorderen van de akkerflora en het realiseren van een mantelzoomvegetatie aan de bosranden heeft een 

enorme aantrekkingskracht op insecten zoals bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders, nachtvlinders, libellen 

en juffers. Ter plaatse van het veldbezoek zijn diverse graafbijen in de open stukjes zand waargenomen. 

Verderop in het bos en in de overgangen van bos naar ruigte en naar akkerland zijn dagvlindersoorten 

aanwezig zoals koevinkje, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, citroenvlinder maar ook de zeldzame en 

beschermde soort grote vos. Deze vlinders profiteren enorm van bloeiende akkerkruiden maar ook van 

struweelvormers in mantel- zoom vegetaties. 

 

Voor een imker kan het interessant om bijvoorbeeld bijenkasten te plaatsen voor de honingbij. Deze kasten 

moeten dan wel op korte afstand van de nectar houdende kruiden geplaatst worden. Overigens moet hier wel 

vermeld worden dat de honingbijen (niet geheel inheems) concurreren ten opzichte van andere 

bloemenbezoekers (Smeekens 1998, Brugge et al. 1998, Koster 1998). Kansen op hoofdlijnen voor insecten zijn: 

1. Realiseren van voldoende zonbeschenen, open plekken, zodat insecten zich kunnen ingraven en nestelen. 

2. Jaarrond zoveel mogelijk bloeiende kruiden laten staan, zodat ook in de winter insecten de mogelijkheid 

krijgen om zich in de stelen/strooisel laag te kunnen nestelen. 

3. Optioneel: het plaatsen van een aantal bijenkasten. 

  

Afbeelding 8. Meer natuurlijke overgang van akker naar bos doormiddel van 
een mantel-zoom vegetatie. Bron: Eelerwoude, 2021. 
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Tot slot  
Andere kansen die nog ter sprake zijn gekomen tijdens het veldbezoek zijn o.a.: 

1. Het realiseren van een natte zone op het laagste punt van het zonnepark, zodat het water in tijden van 

piekafvoeren langzaam weg kan zijgen. 

2. Aanvullen van beplanting om het zicht van het industrieterrein zoveel mogelijk te ontzien. 

3. Aanplant hoogopgaande bomen (eiken) aan de linkerzijde van de Autoweg (vanaf de begraafplaats 

Larikshof), zodat deze weg als het ware in het bos verdwijnt. 
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