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1) De omvang van Zonneveld Werkhoven is verkleind naar 25 hectare (panelen, technische 
instalaties en tussenliggende beheerpaden). Hiervoor zijn 12.894 zonnepanelen 
verwijderd.
a Afstand t.o.v. de Werkhovenseweg aan de Noordzijde is verhoogd van 250m naar 275m 
(25m extra afstand.
b Afstand t.o.v. de Werkhovenseweg aan de Oostzijde is verhoogd van 250m naar 350m 
(100m extra afstand)
c Panelenveld opgeheven
d Afstand t.o.v. de Achterdijk is verhoogd van ca. 125m naar 135m (10m extra afstand)
e Afstand t.o.v. de Achterdijk is verhoogd van ca. 100m naar 150m (50m extra afstand)
f Afstand t.o.v. de Achterdijk is verhoogd van ca. 95m naar 145m (50m extra afstand)

2) Knotwilgenrij tegenover Achterdijk nr. 60 is vervangen door een gemengde singel
Ter hoogte van de Achterdijk is een alternatievenstudie uitgevoerd voor de 
knotwilgenrij. Hierbij zijn de opties voor een optische horizon door middel van een 
grondwal en de inrichting met een singel onderzocht. Deze alternatieven zijn ook 
voorgelegd aan de gemeente Bunnik. Uit de alternatievenstudie blijkt dat een grondwal 
een te grote impact heeft op het landschap omdat deze tenminste 16 meter breed en 
2,5 meter hoog dient te worden. Dit is landschappelijk niet wenselijk. Daarom is gekozen 
voor een losse landschappelijke haag van 5 meter breed waardoor er geen sprake meer 
is van doorzicht op de panelen.

NA Afloop vAN de iNloopAvoNd op 22 mei 2019 Heeft lC eNergie de volgeNde wijzigiNgeN doorgevoerd iN Het oNtwerp

3) landschappelijke haag en verlenging van gemengde singel nabij werkhovenseweg nr. 16
Aan de noordzijde van het plangebied is ter hoogte van de Werkhovenseweg nr. 16 een 
landschappelijke haag geplaatst ter afscherming van het zicht op de panelen. Verder is 
de gemengde singel langs de loods van Werkhovenseweg nr. 16 verder doorgetrokken 
richting de Werkhovenseweg. 

4) de kans op verspreiding van distels is klein door te verschralen en een juist beheer
Distels vestigen op een voedselrijke bodem. Door te zorgen voor verschraling van 
de bodem en het verbeteren van het bodemleven in het plangebied wordt de 
vestigingskans van de distel zeer klein. 
Het verschralen van de bodem wordt op de onderstaande manieren bewerkstelligd: 

•  Tijdens de aanwezigheid van het zonneveld worden er kunstmest gebruikt. 
•  Zodra de zonneweide is gebouwd zal er twee keer in het jaar (juni en september) 

worden gemaaid. Dit maairegiem wordt na drie jaar gecontroleerd door middel 
van monitoring. Door controle van de aanwezige vegetatiesoorten wordt bepaald 
of de maai-intensiteit wordt gecontinueerd of kan worden teruggeschroefd naar 
1x maaien per jaar in september. Als blijkt dat het maairegiem dient te worden 
gecontinueerd, zal na vijf jaar opnieuw een monitoring plaatsvinden. Monitoring 
zal om de vijf jaar blijven platsvinden totdat het maairegiem naar 1x per jaar, in 
september kan worden ingesteld. 

Zonneveld Werkhoven
Wijzingen ten aanzien van de bewonersavond op 22 mei 2019 en gewenste planning
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iNitiele plANNiNg

BHm Solar heeft de volgende planning voor ogen:
2de en 3de kwartaal 2019:   Vergunningsprocedure
3de en 4de kwartaal 2019:    Vergunning verleend
4de kwartaal 2019:       SDE+ aanvraag
1ste kwartaal 2020:      Start voorbereiding (contracten en financiering)
3de kwartaal 2020:     Realisatie
4de kwartaal 2020:     Operationeel
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Huidig beeld vanaf de Achterdijk 60 kijkend naar het Oostromsdijkje en de Werkhovenseweg

Visualisatie Zonneveld Werkhoven met gewijzigde landschappelijke inpassing

Visualisatie Zonneveld Werkhoven 22 mei 2019

Locatie visualisatie en kijkrichting

Zonneveld Werkhoven
Visualisaties zonnepanelen en landschappelijke inpassing, ter hoogte van Achterdijk 60



Huidig beeld vanaf de Werkhovenseweg 15

Visualisatie Zonneveld Werkhoven met gewijzigde landschappelijke inpassing

Visualisatie Zonneveld Werkhoven 22 mei 2019

Locatie visualisatie en kijkrichting

Zonneveld Werkhoven
Visualisaties zonnepanelen en landschappelijke inpassing, ter hoogte van Werkhovenseweg 15



Huidig beeld vanaf de Werkhovenseweg 22-24

Visualisatie Zonneveld Werkhoven met gewijzigde landschappelijke inpassing

Visualisatie Zonneveld Werkhoven 22 mei 2019

Locatie visualisatie en kijkrichting

Zonneveld Werkhoven
Visualisaties zonnepanelen en landschappelijke inpassing, ter hoogte van Werkhovenseweg 22-24



Huidig beeld vanaf de Werkhovenseweg 22-24

Visualisatie Zonneveld Werkhoven met gewijzigde landschappelijke inpassing

Visualisatie Zonneveld Werkhoven 22 mei 2019

Locatie visualisatie en kijkrichting

Zonneveld Werkhoven
Visualisaties zonnepanelen en landschappelijke inpassing, ter hoogte van Achterdijk 66



Zonneveld Werkhoven
Doorsnedes en landschappelijke inpassing

1: doorsnede rand zonneveld aan weiland langs werkhovenseweg N229, vanaf de plangrens tot aan de panelen betreft 275 meter

4: doorsnede rand zonneveld nabij nieuwe woning aan de Achterdijk, vanaf de plangrens tot aan de panelen betreft 180 meter

2: doorsnede rand zonneveld aan weiland langs werkhovenseweg N229, vanaf de plangrens tot aan de panelen betreft 350 meter

Locatie doorsnedes
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3: doorsnede rand zonneveld zuidoost met oostromsdijkje, vanaf het fietspad oostromsdijkje tot aan de panelen betreft 225 meter



Zonneveld Werkhoven
Doorsnedes en landschappelijke inpassing

5: doorsnede rand zonneveld met grasland aan de Achterdijk, vanaf de plangrens tot aan de panelen betreft 135 meter

7: doorsnede rand zonneveld noordwest langs de Achterdijk, vanaf de plangrens tot aan de panelen betreft 145 meter

8: doorsnede vlowijker wetering met natuurvriendelijke oever

6: doorsnede rand zonneveld met grasland langs de Achterdijk, vanaf de plangrens tot aan de panelen betreft 150 meter
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