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Betreft : inspraak inwonerstafel aangaande zonneweide Emelaarseweg in Achterveld.

Dank dat u mij wilt ontvangen aan deze tafel, om te mogen praten over de situatie aan de 

Emelaarseweg in Achterveld. Er is de afgelopen dagen veel gebeurt op het gebied van 

duurzaamheid, de RES en windenergie in de gemeente Leusden, en dan met name over de

situatie Achterveld.

Ik woon op nr 24, en in mijn achtertuin en die van mijn buurvrouw, mevr. van dijk, is een 

plan ontwikkeld om daar een panelen weide, groot 2 ha, te gaan ontwikkelen.  

De groep met tegenstanders is aan het groeien, de gehele buurt, ook de nieuwe bewoners die 

nog aan het bouwen zijn, maar ook de dorpsbewoners zijn niet blij met een weiland vol 

panelen.

De ophef die is ontstaan naar aanleiding van de windturbines rond Achterveld heeft de boel 

flink wakker geschut.

Er is veel onduidelijk, hoeveel ha moet/gaat er geplaats worden in de gemeente Leusden, 200 

of 400 ha? Dat is 2 dan wel 4 m2 kilometer. Hoeveel kan er volgens de gemeente op de daken 

en hoeveel moet er in het landschap verdwijnen?  In Zeist gaan ze 330.000 stuks plaatsen op 

de daken. Dat is 54 ha. Hoe staat Leusden daarin? Als men zich hiervoor gaat inzetten, en dit 

uitknijpt, krijg je draagvlak. Niet zoals het nu gaat.

In het raadsvoorstel van 01-10-2020 staat: steun vanuit de bevolking voor het opwekken van 

energie in bebouwd gebied en langs de bestaande infrastructuur, en het restant buiten het 

dorp. Voorbeeld uit Delft, afspraken maken en die nakomen, eerst op de daken, dan op 

parkeerterreinen, dan langs industrieterreinen, langs en aan infrastructuur, maar niet in 

natuurgebieden of in het landschap. Daar moet men zich aan houden, eerst de daken vol en 

dan pas verder kijken zowel in Leusden als in Achterveld.

Het beoogde veld ligt in een kampenlandschap met archeologische waarden en ook 

archeologische verwachtingen. Daar komt bij dat er in dit gebied veel dieren wonen die staan 

op de rode lijst van beschermde dieren. 

Van de ontwikkelaar hebben we 5 varianten gekregen over de beste indeling, maar het blijf in 

alle variatie niet meer dan een panelen veld van 2 ha met een haag eromheen.

Dat is geen inpassen, dat is uit het zicht plaatsen. 

We gaan hier natuur verliezen, de druk op het landschap wordt op deze manier groter en 

groter, en het draagvlak kleiner en kleiner.

Als men deze lijn doorzet, dus niet eerst alle daken vol maar gelijk maar de landerijen vol 

zeten, dan gaat de bevolking zich verzetten.

In hoeverre blijft er nog iets over van ons mooie landschap? Daar waar Achterveld en ook 

Leusden om bekend staan, waar veel in is geïnvesteerd door zowel de gemeente als de 

mensen zelf, ik noem maar wandelgemeente of fietsgemeente! De versnippering die er

ontstaat in het landschap met overal verspreid blokken met zonnepanelen en een haag er 

omheen komt het landschap niet ten goede, eerst de daken vol en dan verder kijken wat er 

mogelijk is, dan moet het maar wat langer duren. 



In Stoutenburg is er onlangs een enquête geweest voor draagvlak voor de zonnepanelen net 

buiten het dorp. Krijgt Achterveld deze ook voor de te plaatsen panelen in het buiten gebied?

Ik mag u ook verwijzen naar de brief van 3 maart aan de raad namens alle omwonende van 

het buitengebied rond de Emelaarseweg.

Hoogachtend,

Alle omwonende van buurtschap Emelaar en ver daarbuiten.

Robert Kroeze
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Aanleg houtsingels  
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Huidige situatie 

 

Het plangebied (Emelaarseweg 24) bevindt zich ten noorden van het 

dorp Achterveld.  Op het  perceel is een hoveniersbedrijf met boom-

kwekerij gevestigd. Op het perceel zijn enkele oude eiken te vinden. 

In het recente verleden zijn door de eigenaar diverse groenelementen 

toegevoegd zoals knotbomen en hagen.  

Het gebied rondom Achterveld is te typeren als kampenlandschap. 

Het kampenlandschap bestaat uit kleinschalige individuele akkers en 

weilanden. De boerenbedrijven voeren een gemengde bedrijfsvoe-

ring, een combinatie van akkerbouw en veeteelt. Ieder kamp bestaat 

uit akkers op de hoger gelegen dekzandrug, grasland langs de beken 

tussen de ruggen en het boerenerf er tussen in op de flanken van de 

rug. Omdat de grond vaak arm was, brachten de boeren mest en hei-

deplaggen als bemesting op het land. Om de gewassen te bescher-

men tegen wildvraat en wind, werden ze omgeven met houtwallen en 

houtsingels. Wegen volgden de hogere delen in het landschap en 

hadden hierdoor vaak een bochtig verloop.  

Op de afbeeldingen hierna worden verschillende tijdsbeelden / tijds-

perioden afgebeeld. Deze afbeeldingen laten zien dat in vroeger tij-

den meer kleinschalige landschapselementen aanwezig waren op en 

rond het perceel.  
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Topografische kaart 1839—1859 Topografische kaart 1905 
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Luchtfoto 24 mei 1989 Luchtfoto 29 mei 2003 
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Bodemkaart van het gebied: 

De bodem ter plaatse van Emelaarseweg 24 wordt aangeduid als 

leem-arm en zwak lemig fijn zand.  
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Plan aanleg houtsingels 
 

Ter hoogte van Emelaarseweg 24 is het plan om twee houtsingels te 

realiseren. Een houtsingel ten noorden van de woning (circa 50 me-

ter lengte) en een houtsingel ten westen van de werkschuur / kwe-

kerij (circa 140 meter lengte). 

 

Een houtsingel is een brede landschappelijk waardevolle afscheiding, 

vaak tussen weilanden, die bestaat uit bomen en struiken. Een hout-

singel is een lijnvormig landschapselement.  

Houtsingels zijn voor de planten- en dierenwereld van groot ecolo-

gisch belang. In dit biotoop voelen veel dieren en planten zich thuis, 

het is een paradijs voor insecten, amfibieën, reptielen en kleine 

zoogdieren. Houtsingels leveren voedsel, nestgelegenheid en dek-

king. Kwetsbare dieren zoals de vos, ree en de das hebben het klein-

schalige landschap hard nodig om te kunnen overleven. Maar behal-

ve als leefgebied kunnen lijnvormige landschapselementen nog een 

belangrijke taak vervullen. Ze kunnen dienen als verbindingswegen. 

Dieren gebruiken ze voor hun dagelijkse voedseltrek en maken er 

dankbaar gebruik van als ze op zoek zijn naar een nieuw leefgebied.  

 

De houtsingels ter hoogte van de Emelaarseweg 24 zullen bestaan 

uit inlandse (inheemse) boom– en heestersoorten. Het beheer is 

gericht op hakhout met enkele boomvormers. Periodiek zal de 

“heesterlaag” worden verjongt door de dikste takken weg te zagen. 

Belangrijk is te vermelden dat de aanwezige boombeplanting ge-

handhaafd zal worden.  

 

Gegeven de bodemopbouw en grondwaterstand (zie bodemkaart) 

wordt de volgende beplanting opgenomen (zie volgende pagina). 
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De houtsingels bestaan uit: 

 

 Alnus glutinosa (zwarte els) 

 Betula pendula (ruwe berk) 

 Salix alba (wilg) 

 

 Corylus avellana (Hazelaar)  

 Amelanchier lamarkii (Krentenboompje) 

 Acer campestre (veldesdoorn) 

 Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn) 

 Viburnum opulus (Gelderse roos) 

 Sambucus nigra (gewone vlier)  

Het plangebied  

De houtsingels zullen een breedte krijgen van 6 meter. De heesterbe-

planting zal in rijen worden aangeplant met een tussenafstand van 1,5 

meter tot elkaar en met een afstand van 1 meter tot de erfgrens. De be-

planting zal in driehoek verband worden aangebracht. De bomen zullen 

tussen de heesters worden aangeplant op minimaal 2,5 meter van de 

erfgrens. 

 

Voor de aanplant zijn benodigd: 

 

Bomen 

8 stuks Alnus glutinosa (zwarte els) 

8 stuks Betula pendula (ruwe berk) 

8 stuks Salix alba (wilg) 

 

Heesters / bosplantsoen 

120 stuks Corylus avellana (Hazelaar)  

80 stuks Amelanchier lamarkii (Krentenboompje) 

80 stuks Acer campestre (veldesdoorn) 

80 stuks Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn) 

60stuks Viburnum opulus (Gelderse roos) 

60 stuks Sambucus nigra (gewone vlier)  
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'Stop met zonneparken en leg zonnepanelen 

op daken'

HH | KEES VAN DE VEEN



Hein Hansen

verslaggever

·

 Stuur een email naar Hein Hansen

 Stuur een email naar Hein Hansen

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. 

Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Op 

slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen.

"Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en de komende jaren nog 

eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de 

grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen."

Rijksadviseur Veldhuis is in januari voor vier jaar aangesteld. Hij mag gevraagd en 

ongevraagd advies geven aan de regering. "Miljarden euro's subsidie gaan naar de 

zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken", zegt hij.

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit daarvoor. Door de hoge 

subsidies is het volgens hem begrijpelijk dat boeren voor een zonnepark kiezen. 

"Een boer verdient al gauw zo'n vijfduizend euro per jaar aan één hectare grond 

met panelen. Dat verdient een stuk beter dan een weiland met gras."

Klimaatdoelstelling

Verandering is nodig, want vooralsnog gebeurt er nog maar weinig op de daken, 

ziet Rotmans. "Bedrijfsdaken, woningdaken: ze zijn nog nauwelijks bedekt met 

panelen. En wat doen we: we gooien ze massaal in de weilanden. Daarbij verdienen 

op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel 

onwenselijk allemaal."

https://nos.nl/nieuws/binnenland/
mailto:Hein.Hansen@nieuwsuur.nl
mailto:Hein.Hansen@nieuwsuur.nl


Volgens Rotmans is er in Nederland 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak. 

Hij noemt bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van 

Rotterdam. De hoogleraar betoogt dat met slechts de helft van die 2,5 miljard 

vierkante meter hard oppervlak Nederland de klimaatdoelstelling kan halen.

Ook op het Hilversumse Media Park liggen nog weinig panelen. "Wat hier gebeurt, 

is exemplarisch voor Nederland", zegt Rotmans op het dak:

0:59

Ook op het NOS-gebouw liggen nog amper zonnepanelen

De zonneparken zijn bovendien vaak niet goed voor de biodiversiteit, zegt Friso 

van der Zee, ecoloog van de Universiteit Wageningen. Hij deed onderzoek naar de 

biodiversiteit in 25 zonneparken en slechts drie voldeden aan de maatstaven.

Van der Zee ziet dat de beheerders van de parken te weinig aandacht besteden aan 

het onderhoud. Daarnaast staan de panelen vaak te dicht bij elkaar. "Ik vind geld 

verdienen prima, maar ik zou graag een betere balans zien tussen geld verdienen en 

biodiversiteit."

Geen wettelijke mogelijkheden

Ook in Amersfoort wordt binnenkort een groot zonnepark in een weiland gebouwd. 

Volgens wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen is er geen andere keuze. "Ook in 

onze gemeente liggen maar op weinig daken panelen, een doorn in m'n oog. Ik heb 

helaas geen wettelijke mogelijkheden om de eigenaren te dwingen. Dat is heel 

frustrerend en eigenlijk niet uit te leggen aan de bewoners van Amersfoort."

Een wetswijziging waarmee gemeenten dakeigenaren wel kunnen dwingen om 

panelen te plaatsen, komt eraan. De verwachting is echter dat die nog zeker een jaar 

duurt. "Ondertussen bouwen we elk jaar ongeveer drie miljoen vierkante meter 

nieuw industriedak", zegt Rotmans. "En daar ligt dan weer nauwelijks een paneel 

op."

Bekijk ook



'Maak plannen voor wind- en zonneparken visueel inzichtelijk'



https://nos.nl/artikel/2366879-maak-plannen-voor-wind-en-zonneparken-visueel-inzichtelijk.html
https://nos.nl/artikel/2366879-maak-plannen-voor-wind-en-zonneparken-visueel-inzichtelijk.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275542-het-bedreigde-landschap-de-weerstand-tegen-zonneparken-groeit.html


Het bedreigde landschap: de weerstand tegen zonneparken groeit

 Bij NPO Kennis lees je meer over zonne-energie. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275542-het-bedreigde-landschap-de-weerstand-tegen-zonneparken-groeit.html
https://npokennis.nl/longread/7524/waarom-zetten-we-nederland-niet-vol-windmolens-en-zonnepanelen
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