Gebiedstabel Kansrijkheid Zonnevelden in Stichtse Vecht – conceptversie 21 oktober 2020
Bijlage bij concept Beleidsvisie Zonnevelden www.zonneveldenstichtsevecht.nl

Gebiedsnaam

Gebied
Kansrijk?

Oppervlakte
buitengebied

Kansrijkheid wordt mede bepaald door onderstaande speciale belangen in dit gebied.
Uitgebreidere beschrijvingen in beeldend beleidsplan onder ‘gebieden’

Nigtevecht

Rood

170 ha

NHW (Nieuwe Hollandse Waterlinie), deel weidevogels, enkele parken/buitenplaatsen langs de vecht, twee forten

Polder Garsten

Groen

370 ha

Agrarisch gebied, afstemming andere bedrijven noodzakelijk.

Hoekerpolder

Oranje (rood)

Cultuurhistorische zone

Harde As Noord

Groen/Oranje
/Rood

Harde As Zuid
Nieuwer ter Aa

Groen/
oranje/ rood
Oranje

Oranje: 196 ha
Rood: 30 ha
Groen: 80 ha
Oranje: 180 ha
Rood: 70 ha
Groen: 70 ha
Oranje: 7 ha
220 ha

Rond Kortrijk

Groen/ oranje

Veenweide West

Rood

Groen: 73 ha
Oranje: 217 ha
2664 ha

Veenweide Oost/
Bethunepolder
Vecht/rivierdorpen
landgoederen/
Waterlinie

Rood

n.v.t

Rood

n.v.t

Rood

n.v.t.

Noord en West van
Loenen
West van
Nieuwersluis
Tussen Maarssen
en Breukelen
Polder Binnenweg
en Polder
Buitenweg

Groen/Oranje
Rood

Groen: 200 ha
Oranje: 105 ha
n.v.t.

Oranje

270 ha

Rood

118 ha

Kleur
kansenkaart

Omvang totale
buitengebied

Bij de afweging of zonneveld is toegestaan en bij eventuele inpassing is extra aandacht nodig voor:

Kring rond Fort Nieuwersluis (rood), Biotopenzone (oranje), landbouw (groen). Ook hier zijn enkele kavels met
weidevogels. Liefst 300 m afstand houden of in weidevogelkerngebied gebeid verbeteren
Afstand tot Ecol Verbindingszone, zichtbaarheid oost-west verbinding
Natuur en recreatie: afstand 100m tot Oukoper wetering en tot Aa en Angstel. Liefst aansluiten aan snelweg, ofwel
kavel volgen ofwel snelweg volgen. Afstand tot molens (overleg molenbiotoop).
Afstand tot weidevogelkerngebied/randzone, Afstand Ecol Verbindingszone en rekening houden met zichtbare open
oost-west verbinding
Natuur: met name weidevogels. Landschap: open en uniek. Landbouwgebied. Wel kansrijk: nabij dorpskernen,
coöperatief zonneveld. Eventueel veld: min 300 meter afstand van (gunstige) broedplaats en verplicht onderzoek
impact weidevogels
Natura2000 en NNN. Alleen een beperkt zonneveld buiten N2000 op kavels waar je natuurwaarden juist verder kunt
versterken
deels beschermd natuurgebied, verder vooral cultuurhistorie (buitenplaatszone) en NHW. Enige mogelijkheden voor
beperkt aantal panelen nabij bebouwing, uit zicht van Vecht en recreatie, bijvoorbeeld voor klimaatneutraal landgoed.
Alleen een zonneveld afgestemd op NHW . Zie kanttekeningen in rapport Heritage Impact Assessment dec 2018,
vroegtijdig overleg Provincie noodzakelijk
Oostelijke deel is cultuurhistorische zone. Evt zonneveld liefst nabij kanaal. Zuidelijke deel: beschermd dorpsgezicht
Nieuwersluis en NHW. Let op, hectares zijn inclusief golfbaan (waar mogelijkheden wellicht beperkt zijn)
NHW/Unescolocatie (kringen rond fort) + beschermd dorpsgezicht noordzijde Nieuwersluis
Buitenplaatszône = cultuurhistorische langs Vechtzone. Evt zonneveld: liefst aan zijde ARK, west van
Otterspoorbroek.
NHW/Unesco en deels natura2000, recreatieve verbinding met. Als in huidige situatie aantasting kernwaarden
Wereld Erfgoed dan kan zonneveld juist zorgen voor beperking van aantasting.

