
Ontwerpprincipes
1)  aanvullen bomenrij Spanjaardweg 
2)  aanleggen nieuwe (natuurvriendelijke) sloot
3)  sloten voorzien van rietkragen
4)  ontwikkeling bloem- en kruidenrijkgrasland langs  
 de randen;
5)  grond familie (geen zonnepanelen)
6)  realiseren wandelroute 

Beleidskaders
A) Dubbelbestemming ‘Waterstaat - 
 Waterkering
B) EVZ omgevingsverordening

Handvatten vanuit beleid

Landschapstype
De jonge zeekleipolders lenen zich door hun rationele 
en grootschalige opzet goed voor zonnevelden.

Als ontwerpprincipe geldt dat de openheid van de 
jonge zeekleipolders gehandhaafd moet blijven, dus 
een lage opstelling.

Landschapsinvesteringen
- Agrarisch natuurbeheer langs de flanken 
 van de kreken;
-  Herstel van kreken en natuurlijke oevers;
-  Ontwikkeling van natte graslanden, 
 poelen, inheems struweel en bloemrijke 
 weilanden,
- Uitbreiden van wandel- en fietsnetwerk.

(Energieverkenning Voorne - Putten)

Gebiedsperspectief Seggelant - 
Ondernemingspolder
-  Verlengen en/of vernatten van de 
 oever;
- Zichtlijnen vanaf de N57 richting 
 Brielle en het open landschap 
 maken / versterken ten behoeve van 
 de beleving van de eiland entree.
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Waterstaat - Waterkering 

zonnepanelen indicatief
ca. 14,5 ha 

 in zuidopstelling (ca. 2m hoog)
overhoeken ecologisch inrichten  
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Landschappelijke inpassing 
Zonnepark Seggelant  
Gemeente Brielle
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ontwikkeling natte natuur 
met struweel groepen en 

natte laagtes ca. 28 meter

berm langs de 
Spanjaardsweg 

rijbaansloot

sloot met 
rietkragen
ca. 6 meter

bouwland
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ca. 5 meter
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Principe profielen  
Zonnepark Seggelant  
Gemeente Brielle
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