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Het plangebied bestaat uit circa 24 ha landbouwgrond en bevindt zich tussen het 
bedrijventerrein van Remmerden en de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied wordt 
in tweeën gesplitst door de Autoweg. Het gebied ligt op de voet van de Utrechtse 
Heuvelrug en heeft een duidelijk hoogteverschil. Ten noorden van het plangebied 
ligt de voormalige Tabaksplantage Willem III, dat nu een recreatieve functie heeft. 
In het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug ligt begraafplaats Larikshof, deze 
grenst zowel aan de noord- als oostzijde aan het plangebied. Aan de oostzijde, 
tegen de rand van de Utrechtse Heuvelrug, lopen meerdere recreatieroutes. 
Ten zuidoosten en zuidwesten staan enkele woningen waarvandaan zicht op het 
plangebied mogelijk is. 
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Geomorfologische kaart HoogtekaartBodemkaart

Ondergrond 
• Het plangebied ligt op de overgang van stuwwal naar rivier. Op onderstaande 

geomorfologische kaart is rechtsboven in het rood het keileem ingetekend, dat 
na de een na laatste ijstijd door de ijsmassa is opgestuwd. 

• De bruine vormen zijn de droge dalen waar het smeltwater door liep naar 
beneden. 

• Het  water verliet het gebied via de Neder-Rijn ten zuiden van het plangebied. 
• Het gebied bestaat voornamelijk uit een holtpodzolgrond (Y30), met het 

grondwater dieper dan 1,6 m onder maaiveld. Deze gronden komen vaak voor 
op stuwwallen. De bovenste laag van deze gronden is vaak humus- en kalkrijk. 
In een mindere mate komt een hoge bruine enkeerdgrond (bEZ30) voor, dit zijn 
hogere bouwlanden. Op deze bodems komt van nature een droog wintereiken- 
beukenbos voor (PNV8).

• De dalen uit de ijstijd zijn op de hoogtekaart duidelijk waar te nemen als blauwe 
laagtes temidden van groene ruggen. Het hoogteverschil is circa 6 meter op een 
afstand van circa 400 meter.

Conclusies
• Zowel vanuit natuurhistorie als toekomstig beheer dient rekening gehouden te 

worden met de helling van het terrein in verschillende richtingen. 
• Met de plantkeuze dient rekening gehouden te worden met de bodem en 

waterhuishouding ter plekke. Zowel omdat hierbij passende planten beter 
aanslaan, als omdat hierdoor het landschap beter leesbaar wordt.
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Historische kaart omstreeks 1850
Historische kaart omstreeks 1900 Topografischekaart 1975

Periode 1000 - 1800
In deze periode werden de loofwouden op de flank van de Heuvelrug gekapt 
en ontstonden door afplagging en schapenbeweiding heidevelden. Begin 18e 
eeuw was de Heuvelrug nagenoeg ontbost en in een uitgestrekte heidevlakte 
veranderd. In de heidevelden bestond een hakhoutcultuur als onderdeel van 
het agrarisch landschap. De Remmerdensche laan is een oude zandweg die 
in deze periode al bestond en tot de rand van het plangebied loopt. In de 
gemeenschappelijke heide lag, haaks op de doorgaande weg Rhenen - Elst, een 
patroon van kronkelenden schapendriften. Deze paden maakten gebruikt van de 
smeltwaterdalen. Schapendriften zijn lang herkenbaar geweest in het studiegebied. 
Naast de heidevelden bevonden zich kleine landbouwcomplexen en engen. 
Die laatste lagen o.a. op de hellingen van de smeltwaterdalen, dus ook in het 
studiegebied. Om erosie door regenwater tegen te gaan werden er terrassen met 
houtwallen aangelegd, zogenaamde graften. Vermoedelijk hebben die dus ook 
in het studiegebied gelegen. In De Gouden Eeuw in Nederland resulteerde in een 
reeks landgoederen op de Heuvelrug waarbij naar Franse cultuur bos en natuur 
werd getransformeerd met zichtassen en uitzichtpunten. Mogelijk is landgoed 
Remmerstein van invloed op de ontwikkeling van het plangebied in deze periode 
gezien de naamgeving: Remmersche Heide. (Bron: Xi-Ontwerp)

1800-1900
In deze periode wordt de heide op de Heuvelrug in fases ingeplant met bos. In de eerste 
fase als langdurige belegging en als jachtgebied. Later ten bate van houtproductie  
(eiken) en weer later voor de mijnen (dennen). In de topografische 
kaarten zien we de bosgebieden rond het studiegebied ontstaan. 
Landgoed De Tangh is in 1927 het laatste landgoed dat aangelegd 
wordt in de Stichtse Lustwarande voordat de crisisjaren uitbreken.  
De zuidflank van de Heuvelrug is dan al een tijd in gebruik voor tabaksteelt. Na  
1850 is de tabakscultuur echter over haar hoogtepunt heen. Toch wordt in 1853 de 
tabaksplantage Willem III aangelegd ten westen van het studiegebied. De plantage 
wordt nooit voltooid en in 1930 opgeheven. (Bron: Xi-Ontwerp)

Rond 1910 ontwikkelde zich ook een steenbakkerij aan de Neder-Rijn. Hieromheen 
volgden de eerste ontwikkelingen van Remmerden, die pas rond 1960 verder 
werden uitgebreid. Pas rond 1990 begon de industrie te groeien en uit te dijen 
langs de N255 en uiteindelijk ook richting de Utrechtse Heuvelrug. Het plangebied 
is dus nog lang onontgonnen geweest, pas in 1960 werd het verkaveld en in gebruik 
genomen als bouwland. De recreatie op de Utrechtse Heuvelrug is in de laatste 
jaren sterk toegenomen. De paden worden gebruikt door ruiters, mountainbikers en 
wandelaars, ook voor wielrenners is de Autoweg een veel gebruikte route. Er bevindt 
zich een parkeerplaats en rustplekken net ten noorden van het plangebied. Eén van 
deze rustplekken is gericht naar het plangebied toe. De percelen zijn momenteel in 
gebruik als bouwland, met name voor maïs en granen.

Conclusies
• De voormalige schapendriften, engen en graften en de as van de 

Remmerdenselaan kunnen ter inspiratie dienen voor het ontwerp van het 
zonneveld.

• Rechte lijnen van de tabaksplantage kunnen ter inspiratie dienen bij 
herinrichting?

• Mogelijk kan met de ontwikkeling aangesloten worden op de natuurwaarden 
van het natuurgebied op de voormalige tabaksplantage.

• De kaart uit circa 1850 geeft een duidelijk beeld van de schapendriften met 
zessprong in het plangebied ten noorden van de Autoweg.

• Het bedrijventerrein geeft het plangebied en omgeving een geheel ander 
karakter dan de heidevelden. Een semi-stedelijke ontwikkeling als een zonneveld 
kan een goede buffer vormen tussen het bedrijventerrein en het natuurgebied.

• Enkele verbeterkansen zijn: het omvormen van de huidige intensief en 
eenvormig gebruikte agrarische percelen en het inpassen van de achterkanten 
van het bedrijventerrein.
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Omwonenden
• Meerdere woningen aan de Autoweg grenzen direct aan de percelen en hebben 

er zicht op. Door het reliëf zullen de panelen goed zichtbaar zijn voor deze 
omwonenden.

• De erven ten oosten van het plangebied zijn +/-450 m gelegen van het 
plangebied. Door het reliëf kunnen de panelen echter wel in het zicht komen te 
liggen van deze woningen.

• Rondom het bedrijventerrein loopt een vrij dichte houtwal van enkele meters 
breed. Dit filtert het zicht naar de percelen.

Kansen en uitdagingen landschappelijke inpassing
1. Reliëf zichtbaar houden en accentueren
2. Open landschap behouden
3. Beleving zonneveld vanuit omgeving
4. Natuurinclusieve inrichting die aansluit op de Utrechtse Heuvelrug

Recreatie
• Fietsroute Stokweg - Defensieweg is de LF4 Midden-Nederlandroute. 
• Er lopen diverse wandelroutes en een ruiterpad in de omgeving en langs het 

plangebied. 
• Rondom het noordelijke perceel bevindt zich een karrespoor.
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Structuurvisie Provincie Utrecht (2013-2028) Landschapstypse: Utrechtse Heuvelrug met 
aardkundige waarden.

Structuurvisie Provincie Utrecht (2013-2028) NNN: Plangebied valt binnen het NNN. RES regio Foodvalley: De locatie van het plangebied in het NNN is een harde beperking voor 
een zonneveld.

Structuurvisie - Provincie Utrecht (2013-2028)  
Landschapstype
Volgens de structuurvisie van provincie Utrecht valt het plangebied onder 
‘Landschap Utrechtse Heuvelrug’. Voor dit landschapstype wil de provincie de 
volgende kernkwaliteiten behouden en versterken:
- robuuste eenheid;
- reliëfbeleving;
- extreme historische gelaagdheid.
Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van de Utrechtse 
Heuvelrug verschillende accenten. In het plangebied, wat op de (kale en open) voet 
van de Utrechtse Heuvelrug is gelegen, ligt de nadruk op de reliëfbeleving. Door de 
openheid van dit gebied is het reliëf en de dichte bosrand goed waar te nemen. 
De Utrechtse Heuvelrug wordt doorsneden door historisch bepaald netwerk van 
wegen, de Autoweg is er daar één van. 
Kleinschalige ontgrondingen voor natuurontwikkeling of recreatieve ontwikkeling 
zijn wel mogelijk, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteiten.

NNN
Het plangebied maakt volgens de structuurvisie ook deel uit van het Nederlandse 
Natuur Netwerk (NNN).  Ontwikkelingen op en uitbreiding van agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, zolang geen actuele natuurwaarden worden 
aangetast. Door middel van ‘Plussen en minnen’ kunnen negatieve effecten van een 
ontwikkeling worden opgeheven door positieve ingrepen voor de natuur, zodat er 
geen sprake is van een significante aantasting van het NNN.  

Overige belangrijke punten uit de structuurvisie:
- Duurzaam gebruik van de ondergrond: Ruimtelijke ontwikkelingen moeten 

ontworpen worden vanaf de basis, het bodem- en watersysteem. Potentie 
van de ondergrond optimaal en duurzaam gebruik. 

- Zonne-energie in veldopstellingen zien wij primair kansen op niet-
agrarische velden zoals pauzelandschappen (op termijn voor stedelijke 
functies beoogde percelen). Plaatsing tezamen of in plaats van agrarische 
functies sluiten wij niet uit.  

- Streven naar een klimaatbestendige leefomgeving door middel van 
verschillende maatregelen die rekening houden met wateroverlast, 
watertekort, hitte en overstromingsrisico’s.

Omgevingsvisie - Provincie Utrecht
We hebben daarbij aandacht voor de Utrechtse kwaliteiten, maar accepteren ook 
dat de opwekking van duurzame energie op gebiedsniveau ten koste kan gaan van 
aanwezige kwaliteiten. We zoeken bij voorkeur gebieden waar we met duurzame 
energieopwekking ook andere doelen kunnen bereiken.
Het huidige beleid biedt mogelijkheden voor (tijdelijke) zonnevelden in gebieden die 
aansluiten op stedelijke functies. We verruimen deze mogelijkheden met gebieden 
in het landelijk gebied waar geen wettelijke belemmeringen voor zonnevelden zijn. 
Bij initiatieven in het landelijk gebied vindt een afweging plaats van de gevolgen voor 
de aanwezige kernwaarden. Een groot deel van de zonnevelden zal in agrarische 
gebieden komen. De Landbouwvisie geeft aan dat de Utrechtse landbouw kan 
bijdragen aan de energietransitie, onder meer door geschikte daken van agrarische 
bedrijven te voorzien van zonnepanelen en grondareaal te benutten voor zonne- en 
windenergie.
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RES Regio Foodvalley: Denkrichting ‘Vitaal agrarisch’ 
(De ingetekende gebieden zijn indicatief - er kunnen geen rechten aan ontleend worden)

RES Regio Foodvalley: Denkrichting en ‘Alles langs de infrastructuur’
(De ingetekende gebieden zijn indicatief - er kunnen geen rechten aan ontleend worden)

RES - Regio Foodvalley
Uit de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Foodvalley blijkt dat de regio 
voor de opgave staat om in 2050 2,3 tot 2,7 TWh duurzame energie moet opwekken 
om een CO2 neutrale regio te zijn. Voor 2030 ligt de opgave om tussen de 0,3 TWh 
en 1,3TWh aan duurzame energie op te wekken. Om de doelstelling van 2030 te 
behalen wordt ingezet op wind- en zonne-energie. 
Drie ruimtelijke denkrichtingen zijn uitgewerkt om te verkennen hoe grootschalige 
opwekking van duurzame energie in de Foodvalley zou kunnen passen. 

Eén van die denkrichtingen is ‘Vitaal agrarisch’. Uitgangspunten binnen deze 
denkrichting zijn:

- De energietransitie wordt onderdeel van de toekomstige bedrijfsvoeringen 
van de agrariërs. Hierbij is een duurzaam toekomst perspectief voor de 
agrariërs en opvolgers van groot belang. 

- Zonnevelden dienen als nieuw verdienmodel om te laten bijdragen aan het 
verbeteren van de inkomenspositie van de boer én het milieu: de bodem, 
natuur, biodiversiteit en klimaat.

- Kringlooplandbouw en bijvoorbeeld natuurboeren worden als een kans 
gezien om betekenis te winnen in de regio. 

- Zonnevelden kunnen verspreid worden ingepast met behulp van 
karakteristieke landschapselementen.

Een andere denkrichting is ‘Alles langs de infrastructuur’. Uitgangspunten binnen 
deze denkrichting zijn:

- Benutten van bestaande bufferzones langs de uiterwaarden van de Neder-
Rijn

- Enkele grotere concentratiegebieden voor duurzame opwekking.
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Beleidskader zonnepanelen op land
Volgens de zonnelader staat dit initiatief op trede 6. Zonnepanelen op land met 
agrarisch gebruik buiten de bebouwde kom, zodanig dat er geen afbreuk wordt 
gedaan aan de structuur van het landschap. Twee locaties in de omgeving van 
Remmerden worden onderzocht voor het opwekken van windenergie, waarvan 
één zoeklocatie zich bevindt dichtbij het bedrijventerrein. Het bundelen van wind- 
en zonne-energie is wenselijk voor zowel de efficiëntie van de netcapaciteit als 
dat het als wenselijk wordt beschouwd door de inwoners (die aanwezig waren bij 
informatieavonden over de RES). 

De relevante criteria met betrekking tot de landschappelijke inrichting vanuit 
gemeentelijk beleid worden hieronder opgesomd:
Algemene uitganspunten:
• Voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.
• Initiatieven vanuit de lokale samenleving genieten de voorkeur.
• Opbrengsten van energie blijft zoveel mogelijk binnen de gemeente.
• Maatregelen ondernemen voor voorkomen van diefstal en vernieling.

Uitgangspunten voor zonnevelden op land met agrarisch gebruik, buiten de 
bebouwde kom:
• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de structuur van het landschap.
• Het zonneveld wordt zodanig aangelegd, dat er ook andere doelen gediend 

worden. Bijvoorbeeld het vergroten van de biodiversiteit of het bergen van 
water.

• Er wordt voldoende aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de 
zonnepanelen.

• De panelen, hekwerken en installaties worden zoveel mogelijk uit het zicht 
gehouden door middel van (inheemse) beplanting.

• Inwoners van de gemeente Rhenen krijgen de gelegenheid om (financieel) mee 
te doen met het project.

• Het project is voor minimaal 50% in lokaal eigendom.
• Er is sprake van een tijdelijk gebruik van een veldopstelling tot een maximum 

van 25 jaar.

Bestemmingsplan
Naast de enkelbestemming agrarisch, kent het plangebied de dubbelbestemming 
archeologie en de dubbelbestemming archeologisch monument, zie onderstaande 
uitsnede van het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl). Er is archeologisch 
(bureau) onderzoek noodzakelijk voordat een eventuele vergunningaanvraag gedaan 

kan worden voor het realiseren van het zonneveld.
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Legenda 
D Plangebied 22,2 ha 

D Panelenveld 

- Kruidenrijk gras

- Struweel

Onderhoudspad

Zonneveld Remmerden

Inrichtingsschets



Er zijn meerdere opties voor verschillen-
de onderdelen van het zonneveld 

De randen rondom het zonneveld bepalen het uiterlijk 
naar de omgeving. Onzichtbaarheid is beleidsmatig 
geen vereiste

Randen kunnen open zijn, of juist een dichte structuur 
hebben. Een tussenvariant is dat de rand het zicht op 
het zonneveld in meer of mindere mate filtert. 

In alle gevallen moeten ze het geheel weer een logisch 
leesbaar landschap meegeven en binnen de technische 
mogelijkheden, zo veel mogelijk invulling geven aan de 
wens van omwonenden.

Onder en tussen de rijen zonnepanelen groeit van al-
les. Er is ruimte voor bijvoorbeeld kruiden- en  bloem-
rijk gras. Dit moet gemaaid worden of begraasd. Er zijn 
ook andere vlakvullingen mogelijk.

Rand Vlak
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Bloemrijk grasland
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