
GEBIEDSTABEL BELEIDSKADER ZONNEVELDEN BUNNIK versie 18 april 2019 (vastgesteld door gemeenteraad) 
 

Gebiedsnaam Kansrijk Zonnevelden max 
oppervlakte per gebied  

Inschatting van hoogte en omvang van zonneveld? 
Speciale belangen in dit gebied die meespelen in beoordeling?  

Waarom deze inschatting van de kansrijkheid? 

Werknaam/nummer 
van gebied 

 

Inschat- 
ting 

Gebiedsopp  Oppervlak 
zonnevelden 

Hoogte * Omvang installatie  Belang 
Waterlinie/
Limes 

Extra 
belang 
natuur 

Extra  
belang  
Re-creatie 

(toelichting in woorden) 

 
 
 

Groen 
oranje 
rood 

Omvang 
totale 
gebied 

Max opp per 
gebied 

Richtsnoer 
hoogte * 

Richtsnoer oppervlakte per 
zonneveld (maatwerk) 
hectares excl inpassingsrand 

 Ja/nee Ja/nee  

Amelisweerd 
Rhijnauwen 

 

Niet 
kansrijk 

 375 ha  Max 1m tenzij 
tegen 
verhoging  

Alleen beperkt aantal 
panelen visueel gekoppeld 
aan bebouwing, 
uitzonderingen mogelijk 

NHW Ja ja Recreatief uitloopgebied stad Utrecht, 
landgoederenzône, NNN. Uitzonderingen zijn 
mogelijk, bijv langs de randen van dit gebied 

Fort bij Vechten 
Castellum Fectio 
Nieuw Wulven 

Niet 
kansrijk 

168 ha  Max 1 meter 
tenzij tegen 
verhoging 

Alleen beperkt aantal 
panelen die NHW/Limes 
versterken 

NHW en 
Limes 

 ja  

Zuid van Fort bij 
Vechten 

Beperkt 
kansrijk 

109 ha Max 10 ha Max 1 m Richtsnoer 5-10 ha/veld NHW en 
LImes 

 ja Doorkijk behouden door lage installatie van beperkte 
omvang 

Rietsloot Rijsbrug Kansrijk 264 ha Max 20 ha Max 1,5m Voorkeur tot 20 ha,  
evt tot max 25 ha mogelijk 

 ja  Natuur: met name weidevogels en verbinding diverse 
diersoorten van/naar Raaphofse Bos 

West van 
Odijk/Vinkenburg 

Beperkt 
kansrijk 

372 ha Max 10 ha Max 1 m 
tenzij er al 
geen sprake 
was van 
uitzicht 

Richtsnoer 5-10 ha/veld Archeologie 
Limes in 
bodem 

ja  Beperking vanwege geplande woningbouw en 
Raafhofse Bos. Beperking fundering vanwege  hoge 
archeologische verwachtingswaarde 

Noordoost van Bunnik 
en Noord van Odijk 

Niet 
kansrijk 

146 ha   Alleen beperkt aantal 
panelen visueel gekoppeld 
aan bebouwing/boomgaard 
of circa 1 hectare/klein veld 

 Ja ja Afstand 100m tot Kromme Rijn wandelpad én 
zonneveld niet evenwijdig aan het pad plaatsen 

Kromme Rijn (midden) 
& Langbroekerwetering 

Beperkt 
kansrijk 

504 ha Max 10 ha Max 1 m, 
Naast fruit: 
hoger 

Richtsnoer 5-10 ha/veld  Ja ja Afstand 100m tot Kromme Rijn wandelpad én 
zonneveld niet evenwijdig aan het pad plaatsen. 
Noordzijde gebied zit dichtbij electr.  

Noord van 
Oostromsdijkje 

 Kansrijk 501 ha Max 40 ha 
totaal 

Max 1,5m Voorkeur tot 20 ha,  
evt tot max 25 ha mogelijk 

 ja  Natuur: met name weidevogels en verbinding diverse 
diersoorten van/naar Raaphofse Bos 

Zuid van 
Oostromsdijkje 

Kansrijk 419 ha Max 40 ha  Max 1,5m Voorkeur tot 20 ha,  
evt tot max 25 ha mogelijk 

 ja  Natuur: met name weidevogels 

Kattenveldsche meer 
Leemkolk 

 

Beperkt 
kansrijk 

264 ha 10 ha max, 
geen in 

natuurgebied,  

Max 1 m, 
Naast fruit: 
hoger 

Richtsnoer 5-10 ha/veld  ja  deel van gebied is geen zonneveld toegestaan 
wegens beschermd natuurgebied. In de rest van het 
gebied ook extra aandacht voor natuur nodig. 

Kromme Rijn Zuid 
Ossenwaard 

 

Beperkt 
kansrijk 

109  ha   Alleen beperkt aantal 
panelen visueel gekoppeld 
aan bebouwing/boomgaard 

 ja ja Oksel Krommerijn pad 



 

*Hoogte = richtsnoeren (besluitvorming is maatwerk per locatie):  

• 1,5 – 3 meter hoog in een regulier gebied zonder wijds/gewaardeerd uitzicht 
• 1,5 – 3 meter hoog kan toegestaan worden in geval van dubbel ruimtegebruik of op locaties naast hogere bebouwing, (fruit)boomgaarden, etc. 
• 1 – 1,5 meter hoog in een regulier gebied met (wijds/gewaardeerd) uitzicht (zodat je er overheen kunt kijken) 
• 0,5 - 1 meter hoog waar sprake is van uitzicht van groot belang/recreatieve route/forten/locaties direct aan doorgaande weg, etc. 

 

** Omvang 

Deze factsheet (https://www.zonneveldenbunnik.nl/zonnevelden/omvang/) beschrijft dat de omvang van een zonneveld een relatief begrip is. Een zonneveld is 
grootschalig of kleinschalig ten opzichte van zijn omgeving en is deels een kwestie van persoonlijke smaak. In de drie kansrijke (groengekleurde) gebieden wordt het 
maximum op ongeveer 10% van de oppervlakte gesteld, te weten 20, 40 en 40 hectare per gebied. Een individueel zonneveld mag daar niet groter dan 25 (bij voorkeur niet 
groter dan 20ha). In beperkte kansrijke (oranjegekleurde) gebieden wordt het maximum op 10 hectare zonneveld per gebied gesteld.  

Deze genoemde maxima zijn exclusief de ruimte nodig voor landschappelijke inpassing (bijvoorbeeld kruidenrijke rand of andere landschappelijke inpassing). 

 

Landschappelijke inpassing, welke eisen gelden er? 

1. Verkaveling volgen en/of de zichtlijnen volgen en/of de bestaande infrastructurele lijnen volgen  
2. In gebieden nabij recreatie, Hollandse waterlinie, andere locaties van cultuurhistorisch belang, etc kunnen er strengere eisen voor inpassing gelden 
3. In overleg met direct omwonenden kan een (groene) afscherming worden geëist die past bij het gebied 
4. Er mogen geen sloten worden gedempt en er moet voldoende afstand worden behouden voor onderhoud van sloten 
5. Participatie met omgeving zowel qua voorbereiding/inpassing als financieel (zie https://www.zonneveldenbunnik.nl/omwonenden/) 
6. In geval van agrarische grond: overleg met andere agrariërs om het verliezen van hoogwaardige landbouwgrond/-locaties te voorkomen (bijv via kavelruil) 
7. Er moeten diverse onderzoeken worden aangeleverd en maatregelen worden ingediend die tegemoet komen aan negatieve effecten van zonnevelden (zie  

https://www.zonneveldenbunnik.nl/voorwaarden/ )  

 

https://www.zonneveldenbunnik.nl/omwonenden/
https://www.zonneveldenbunnik.nl/voorwaarden/
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