
 

Zonnepark Maria Hoop 

Multifunctioneel ruimtegebruik 
 

Bij het plan voor Zonnepark Maria Hoop wordt multifunctioneel ruimtegebruik toegepast. 

 

1. Biodiversiteit (natuur-inclusief) 

Zoals in het inrichtingsplan opgenomen wordt, naast het opwekken van duurzame energie, met name ingezet op 

het versterken van de biodiversiteit (natuur-inclusief). Het zonnepark gaat een significante en blijvende 

meerwaarde betekenen voor de biodiversiteit.  

De biodiversiteit in Nederland staat meer dan ooit tevoren onder druk. Grootschalige insectensterfte, gebruik 

van gifstoffen, meststoffen en de effecten van klimaatverandering leiden tot een toenemende zorg voor het 

behoud van de groene waarden om ons heen. De landbouw zal ingrijpend moeten veranderen en de overtuiging 

groeit dat we toe moeten naar een natuurinclusieve samenleving. Het schrikbeeld van een dode lente zonder 

het gezoem van bijen en de zang van vogels willen we inruilen voor een wereld waarin volop valt te genieten en 

te beleven, met een vanzelfsprekende rijkdom aan wilde planten en bloemen. In dit verband is bij een groot 

aantal mensen en organisaties het plan gerezen om te komen tot een ambitieus programma dat op beide zaken 

inspeelt: het behoud van onze biodiversiteit en de vernieuwde belangstelling bij een breed publiek voor natuur 

in het algemeen en planten in het bijzonder. Planten staan aan de basis van ecosystemen en veel van hun 

functies, of het nu gaat om voedsel, bouwmaterialen, veiligheid of simpelweg beleving en inspiratie, zijn erg 

belangrijk voor ons. Hiertoe is een programma opgezet welke wordt aangestuurd door de Stichting Het Levend 

Archief. Doel van de stichting is het opzetten van een zadencollectie om de genetische diversiteit van wilde 

planten veilig te stellen. Dit wordt bewerkstellig door zaden te verzamelen van alle inheemse plantensoorten, te 

beginnen met de meest bedreigde soorten, en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Wanneer een 

soort achteruit dreigt te gaan kunnen de zaden uit de Nationale Zadencollectie worden gebruikt voor 

populatieherstel. Zo kunnen kleine populaties worden versterkt met genetisch materiaal dat eerder is verzameld 

in dezelfde populatie of in de regio.  

In samenwerking met de Stichting Het Levend Archief en andere stakeholders wordt de bodem van Zonnepark 

Maria Hoop (o.a. de beheerpaden) ingezaaid met inheems zaad (bloem- en/of kruidenrijk mengsel). Dit wordt 

vervolgens jaarlijks geoogst wat een landbouwproduct met marktwaarde betreft. Middels informatiepanelen in 

het zonnepark wordt uitleg gegeven, wat goed is voor het toerisme, educatie en publieke betrokkenheid. 

Daarnaast wordt minimaal één zaadhofje gerealiseerd, voor de kweek van bedreigde soorten. Deze methode lijkt 

op het jaarlijks oogsten van specifieke inheemse zaden, echter gaat het hier om bedreigde soorten. Hiervoor zijn 

de standplaatseisen hoger. Daarnaast vereist het beheer, de monitoring en het onderzoek meer betreding en is 

de exploitatiewaarde beperkt. Echter is de bijdrage aan de landelijk biodiversiteit zeer relevant. De 

samenwerking met wetenschappers en natuurbeschermers biedt hierbij nieuwe kansen. Deze vorm kan op kleine 

schaal al nuttig zijn en zou ook buiten de hekken uitgevoerd kunnen worden. 

 

2. Recreatie en educatie 

Het plan speelt in op het bevorderen van recreatie en educatie. Langs de bestaande wandelroute worden 

informatiepanelen gerealiseerd met informatie over de bijdrage van het zonnepark aan de doelstelling m.b.t. het 

opwekken van duurzame energie en aan de doelstelling m.b.t. biodiversiteit (met informatie over Het Levend 

Archief). Ook worden er vruchtdragende landschapselementen aan randen van het zonnepark toegevoegd, mede 

ook in aansluiting op een voedselbos welke wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van het plangebied. 

Omwonenden en recreanten kunnen dit fruit plukken. 
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3. Thema in Omgevingsproces 

Het thema multifunctioneel ruimtegebruik is als nadrukkelijk thema geselecteerd in het uit te voeren 

omgevingsproces. Met o.a. belangenorganisaties en een omwonenden is het thema landschap en natuur 

uitgediept, wat vertaald is in het inrichtingsplan. Resultaat van het omgevingsproces is ook dat er  

vruchtdragende landschapselementen aan randen van het zonnepark worden toegevoegd, mede ook in 

aansluiting op een voedselbos welke wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van het plangebied (buiten het 

plangebied). 


