
Samenvatting Ruimtelijk Plan en Landschapsinrichting 
Plan Zonnepark Steenbergen Waterhoefke 
ten behoeve van de Raad van Steenbergen

Samenvatting
Op het eerste gezicht lijkt het een idyllisch en open agrarisch landschap. Het plan-
gebied is echter al minstens 60 jaar intensief in gebruik als agrarisch productieland. 
Het grootste deel van de gronden bestaat uit raaigras waarop soms koeien van 
Lauwerijssen grazen (ca 23 ha) en op een ander deel ervan wordt intensief aardap-
pelen verbouwd (ca. 11. ha). De natuurwaarde en de biodiversiteit van het plangebied 
is beperkt door de al decennia durende stikstofdepositie en bemesting en de daaruit 
komende voedselrijkdom. 

De ontwikkeling van het Zonnepark Waterhoefke biedt de gemeente Steenbergen de 
unieke kans om het noordelijk deel van het Oudland te transformeren naar een biodi-
vers, natuurlijk en recreatief aantrekkelijk gebied waar iedereen, binnen en buiten de 
gemeente, baat bij heeft. De verbinding tussen het noordelijk deel (agrarisch gebied) en 
het zuidelijk deel (natuurgebied) van het Oudland wordt daarbij verbeterd. Bovendien 
zullen de omwonenden, de inwoners en de gemeente er financieel baat bij hebben.

Op persoonlijk vlak biedt deze ontwikkeling de grondeigenaar, familie Lauwerijssen, 
perspectief op een duurzame toekomst. De familie zal na realisering van het zonne-
park stoppen met hun veehouderij en hun kinderen willen een zorgboerderij beginnen.

Familie Lauwerijssen

Zorgboerderij
Het echtpaar Lauwerijssen wil een duurzaam toekomstperspectief bieden aan hun 
dochters (25 en 27 jaar). In de bestaande kalverenschuur zal een zorgboerderij gereali-
seerd worden voor onder meer Steenbergse kinderen met een beperking. Het schrap-
pen van het zonnepark zal ingrijpende gevolgen hebben voor toekomst van familie 
Lauwerijssen. 

Einde veehouderij
De grondeigenaar, familie Lauwerijs-
sen, is een echte Steenbergse familie 
die al zo’n 60 jaar op de gronden 
boert. Na realisering van het zonne-
park wil de familie hun veehouderij 
stopzetten. De grote koeienstal en 
de ligboxstal zullen worden afgebro-
ken, alsook de mestsilo en voersilo’s 
op het erf. Dit komt de ruimtelijke 
kwaliteit en de verschijningsvorm van 
Waterhoefke zekere ten goede.



Kenmerken plan zonnepark Waterhoefke

Bijdrage energie transitie 
Zonnepark Waterhoefke kan ca. 12.000 huishoudens op jaarbasis van duurzame stroom 
voorzien en levert daarmee een significante bijdrage aan de transitie duurzame energie 
van de gemeente Steenbergen.

Gevarieerd groen 
De hoeveelheid groen in en rondom het zonnepark omvat circa 32% van het bruto 
oppervlakte (totaal 10,7 ha groen). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de doel-
stellingen zoals vastgelegd in de gedragscode Zon Op Land (minimaal 25% groen). 
Rond het park is een groenstrook aangebracht van minstens 10 meter. Deze varieert in 
hoogte (bomen en struiken) en breedte en wordt gevarieerd aangeplant met diverse 
inheemse planten.

Verrijkte biodiversiteit 
Door de decennia lange zware bemesting van het agrarisch gebied zal de voedsel-
rijkdom pas na circa 25 jaar uit de grond verdwenen zijn. Pas na die 25 jaar kan de

Groene ontwikkeling
Dankzij de beëindiging van de veehouderij vindt er geen stikstofdepositie meer 
plaats en ontstaat de kans het gebied te ontwikkelen op het gebied van biodiversiteit, 
recreatie en natuur.

Geen zonnepark, geen verbetering
Het is zonneklaar dat de veehouderij zal worden voortgezet wanneer het zonnepark 
geen doorgang vindt. Met de voortzetting van deze agrarische activiteiten blijft alles 
zoals het is: de verbetering van de biodiversiteit, de natuurwaarde en de recreatieve 
mogelijkheden van het Oudland verdwijnt. Bovendien moeten er maatregelen worden 
genomen om de bestaande stallen te renoveren. De werkgroep (en de gemeente) 
pleiten voor verbetering van de biodiversiteit, natuurwaarde en recreatieve mogelijk-
heden. Echter, door te stemmen tegen het zonnepark worden de bovenstaande 
verbeteringen juist niet gerealiseerd. De familie ziet althans niet in hoe de werkgroep 
de gewenste verbeteringen op een andere wijze denkt te realiseren. 

Onjuiste informatie werkgroep
De familie is van mening dat de werkgroep de publieke opinie op het verkeerde been 
heeft gezet door de suggestie te wekken dat hun agrarische gronden natuur zijn, en 
beelden te presenteren die niet overeenkomen met hun gebied.

Bodem
De gronden zijn volgens de familie gemiddeld geschikt voor landbouwactiviteiten. 
De landerijen die voor het zonnepark beoogd zijn hebben de eigenschap gedurende 
de zomer te verdrogen. Door de gewijzigde klimatologische omstandigheden speelt 
verdroging de laatste jaren een steeds grotere rol. Ten opzichte van kleigronden wordt 
in droge zomers een lagere hectare-opbrengst gerealiseerd hetgeen kostenverhogend. 
In de winterperiode blijft op een aantal plekken in het gebied water staan. Kortom, de 
gronden zijn als landbouwgronden niet als bijzonder aan te merken. Op basis hiervan 
kan voorzichtig gesteld worden dat hier zonneladder niveau 5 van toepassing is.



natuurlijke balans in voldoende mate hersteld zijn (bron: SBB). Met de beëindiging 
van bemesting en pesticiden gebruik en door het aanbrengen van de nieuwe groen-
elementen wordt er een aanzienlijke verbetering bereikt van de biodiversiteit en de 
ecologische situatie. 

Passende beplanting 
Rond Zonnepark Waterhoefke wordt afwisselende beplanting aangeplant (in de vorm 
van houtsingels, struweel hagen, bramen wallen en graslanden). De keuze van de 
beplanting sluit aan bij bestaande en historische landschapskenmerken van het gebied 
en is mede gebaseerd op input door SBB, IVN en een ecoloog (Petra van der Wiel) met 
kennis over de lokale situatie.
 
Bestemming deel gebied Natuur 
In overleg met de gemeente zal na realisatie van het zonnepark worden bekeken welke 
landschapselementen bestemd kunnen worden als natuur.

Ecologische verbinding 
In overleg met het Waterschap Brabantse Delta wordt de A-watergang, gelegen in 
het midden van het projectgebied, aangelegd als een plas-dras zone met rietkragen 
en boomgroepen met een flauwer talud aan de noordzijde. In deze strook wordt een 
openbaar wandelpad/onderhoudspad aangelegd. De zone heeft de provinciale maat
voor de ecologische verbindingszone van 25 meter en levert hiermee een versterking



aan de NNN / Ecologische verbindingszone Oudlandse bossen en De Ligne of 
Bergsche Water. Deze A-watergang was vroeger een kreek, en die uitstraling willen 
wij weer terugbrengen. Het zou mooi zijn om deze opzet van de A-watergang door te 
zetten naar de richting van de Moerstraatseweg en naar De Ligne. Die ontwikkeling zou 
gefinancierd kunnen worden door inzet van bijvoorbeeld het Duurzaamheidsfonds 
(zie financiële participatie).
 
Dempen B watergangen 
Volgens advies van het Waterschap Brabantse Delta worden de aanwezige B-water-
gangen binnen het projectgebied gedempt om water in het gebied vast te houden en 
vernatting van het gebied te vergroten. 
 
Hekwerk 
Het deel van het zonnepark waarop de de zonnepanelen staan kan vanwege veilig-
heidsredenen niet openbaar toegankelijk zijn. De afstand van de panelen tot het 
hekwerk zal circa 3 meter bedragen. Het hekwerk zelf is maximaal 2 meter hoog en 
zal diervriendelijk en passend in het landschap (gaas met houten palen) worden uit-
gevoerd. Het hekwerk zal aan de binnenkant tussen de panelen en de groenstrook 
worden geplaatst en is daardoor grotendeels onzichtbaar. 

Inrichting deel gebied zonnepanelen 
De zonnepanelen zullen worden aangelegd in een oost-west opstelling. De panelen in-
clusief de stellingen kunnen een hoogte hebben tot 2,5 meter. In de praktijk worden de 
panelen niet hoger dan 2 meter. Door de beplanting en een minimale groenstrook van 
10 meter rond het gebied (voorwaarde gemeente) zal het zicht op de panelen beperkt 
zijn, dan wel zullen de panelen niet zichtbaar zijn. Transformatorstations zullen binnen de 
grenzen van het zonnepark worden aangelegd langs één centrale lijn en op onderling 
gelijke afstand. Het onderhoudspad naar de transformatoren wordt uitgevoerd in gravel.

Nieuw wandelpad 
Het recreatief medegebruik van het Oudland wordt verstevigd door de aanleg van 
een openbaar wandelpad rondom en door het zonnepark. Door de groenstrook die 
het park omzoomt zal een openbaar wandelpad worden aangelegd. Zo ontstaat er een 
ommetje (Hoogstraat – Moerstraatseweg en Oudlandsdijkje – Moerstraatseweg). Het pad 
langs de A-Watergang en door het noordelijk en zuidelijk deel van het park is openbaar 
toegankelijk. Langs de Moerstraatseweg zal tevens een groengebied worden ingericht 
met daarin een openbaar wandelpad. Het wandelpad zorgt ervoor dat wandelaars geen 
gebruik hoeven te maken van dat deel van de Moerstraatseweg. Dit zal de verkeersveilig-
heid ten goede komen. Het zonnepark is vanuit de Moerstraatseweg niet zichtbaar. 
Hiermee is getracht te voldoen aan de wensen van de direct omliggende omwonenden. 

De inrichting van Zonnepark Waterhoefke biedt de voorwaarden en 
mogelijkheden voor een structurele verbetering en uitbreiding van 
de biodiversiteit, natuur- en recreatieve waarde van zowel het plan-
gebied als de bredere omgeving van het Oudland. 

Zonnepark Waterhoefke kan dan ook gezien worden als het vliegwiel 
naar een blijvende en positieve verandering. Zonder de komst van het 
zonnepark zal alles bij het oude blijven en worden de beleidswensen 
van de Raad en de wensen van de werkgroep niet gerealiseerd.



Participaties

Procesparticipatie
 
Er hebben twee participatiemomenten voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens 
deze participatiemomenten hebben direct omwonenden de mogelijkheid gekregen 
hun vragen, opmerkingen, adviezen en meningen te delen. Per brief van 22 december 
2020 zijn de omwonenden opnieuw uitgenodigd om suggesties en aanbevelingen te 
geven over de landschappelijke inpassing en de financiële participatie. 

Wat hebben wij met de opmerkingen gedaan? Aan Moerstraatseweg is een groen-
strook met openbaar wandelpad voor gebruik door de omwonenden opgenomen. 
Verder is het potentiële gebied van het te ontwikkelen zonnepark aan het Oudelands-
dijkje een stuk naar het zuiden geschoven. Overigens hebben wij weinig input 
gekregen doordat de werkgroep weigerde met ons inhoudelijk in gesprek te gaan en 
er verder ook weinig suggesties door de omgeving zijn gedaan. 

Waterschap, Staatsbosbeheer, IVN Groene Zoom en ecoloog

Naast de participatiemomenten met de directe omgeving hebben wij (op verzoek 
van de gemeente) overleg gevoerd met een aantal organisaties over het landschaps-
inrichting plan.

• Waterschap Brabantse Delta  Het Waterschap wil graag een flauwer talud aan de 
noordoever van de A-watergang oost-west. Dit ten behoeve van de migratie van 
plant en dier. In het inpassingsplan wordt de A-watergang meer natuurlijk vormge-
geven, waarbij de totale maat overeenkomt met de breedte van een ecologische 
verbindingszone: minimaal 25 meter. De B-watergangen worden gedempt.

• Staatsbosbeheer  Aangegeven is dat de aanwezige stikstofdepositie (ontstaan   
door het landgebruik) pas na 25 jaar zal verdwijnen. Het planten van grotere bomen 
heeft volgens SBB niet direct zin. De adviezen van Staatsbosbeheer zijn overge-
nomen in het planontwerp.

• IVN Groene Zoom (in samenwerking met Namiro, Benegora en de Stichting de 
Brabantse Wal)  De adviezen van de betrokken partijen hebben geleid tot een 
aantal suggesties voor de inrichting van de A-watergang (doortrekken tot de Ligne), 
handhaving van de aan te brengen landschapselementen en het ontwikkelen van 
natuurwaarden. 

• Ecoloog Van der Wiel  De plaatselijk bekende ecoloog mevrouw Petra van der Wiel 
heeft geadviseerd over de beplanting. Deze adviezen zijn verwerkt in het ontwerp.



Financiële participatie
 
Het is ons standpunt dat iedereen in de gemeente baat moet kunnen hebben bij het 
zonnepark. De volgende financiële voorstellen zijn in het plan opgenomen:

Bijdrage verduurzaming voor direct omwonenden 
Voor de direct omwonenden willen wij een speciale omwonenden-regeling 
opzetten. Verder willen wij de inwoners van de gemeente de mogelijkheid 
bieden om de stroom uit het zonneveld af te nemen.

Duurzaamheidsfonds 
Het duurzaamheidsfonds wordt beheerd door een onafhankelijke instelling, 
zoals een buurtvereniging, of door de gemeente. De inkomsten zijn gekoppeld 
aan de jaarlijkse opbrengst van het zonnepark. Het duurzaamheidsfonds zou 
kunnen worden ingezet om een directe verbinding met De Ligne te maken en/
of het ontwerp van de A-watergang naar de Moerstraatseweg door te zetten.

Certificaten/Crowdfunding
Wij gaan de financiële participatie mogelijk maken voor alle inwoners van de 
gemeente Steenbergen om mee te investeren in het project, waarbij de direct 
omwonenden als eersten deze kans krijgen.
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