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De stand van zaken in Buren 

Inpassing zon 

Specificeren zoekgebied 

 



De stand van zaken 1 

Klimaatvisie Buren 
RES bod 
Zon- en windbeleid Buren (jan 2021)  
- Grootschalige ontwikkelingen zon en wind 
Voorkeur bij snelwegen  en bedrijventerrein. 

- Lokale / innovatieve ontwikkelingen (zon) 
- Verdere ontwikkelingen: 

- Pilots kleine windmolen (bedrijven en woningen) 
- Zon in de tuin en op het erf 
- Mogelijkheden bij monumenten 

 

 



Stand van zaken 2 

We werken nu aan: 

- Ruimtelijke kaders                Direct hierna 
- Inpassing zon en wind 

- Specificeren zoekgebieden 

- Participatiekader                   Na de pauze 
- Participatie inwoners 

- Lokaal rendement 

In juni in de raad! 

Met RES 1.0 

 

 



 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/nl/63458523/stock-photo-fun-sun-with-question-mark.html&psig=AOvVaw2KsevDK_yu9poETevvuPwD&ust=1594741142762000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDw2-zHyuoCFQAAAAAdAAAAABAE


Het ruimtelijke kader 

Het stellen van randvoorwaarden voor de plaatsing en 
inpassing van zon in Buren op de grond.  
 

Duidelijkheid voor (lokale) initiatiefnemers, inwoners en 
anderen over criteria en voorwaarden voor initiatieven.  
 

Het plan moet het uitgewerkt worden met participatie. 
 

Inpassing 

Specificeren zoekgebieden 

 



Inpassingsbeleid zon 

 Ontwikkelingen en situering rekening houdend met: 

• Komgronden/oeverwal 

• Cultuur historie 

• Natuur, landschap en biodiversiteit 

• Ook “objecten” en afstanden 

• 25%  natuurlijke elementen 

 
Voorstel in ontwikkeling 

Enige verschillen tussen zoekgebieden en daar buiten 

 



Zon in de kom 

 

 

• Stelling: toepassen  



Inpassingsmogelijkheden 

- Brede zones (vochtig) kruidenrijk grasland of water met 
rietstroken op glooiende taluds met gras begroeiing. 

- Een begroeid dijkje of wal tot maximaal de kruin van de 
panelen.  

- Het aanbrengen van twee rijen grienden die jaar om jaar 
geoogst worden, of knotbomen als afscherming  

- Een gebiedseigen knip- en  

     scheerhaag (meidoorn)  



Zon in de oeverwallen 



Inpassingsmogelijkheden 

In “omzoomde groene kamers” met streekeigen hoog 
opgaande beplanting als: 

– een houtwal met gebiedseigen beplanting (o.a. hazelaar, 
sleedoorn, els, eik); 

– een windsingel (sleedoorn, els); 

– een gebiedseigen knip-en scheer-heg of struweelhaag; 

– Aanvullend met de aanleg van greppels met natuurlijke 
kruidenvegetatie. 

 



Het toepassen van wind. 
 

Sterk afhankelijk van:  
– Hoogte van de windmolens 
– Overeenkomsten met eigenaren/bewoners 
– Aanwezige en afstand tot bebouwing, bedrijvigheid 

infra, en dergelijke. 
Maatwerk ten aanzien van inpassingsmogelijkheden: 

– Op lijn 
– Wolk 
– Etc. 

 

Een ruimtelijk onderbouwde en samenhangende opstelling. 



Vraag 1:   (voor zo meteen) 

Heeft u nog ideeën of suggesties voor de 
inpassing van zon? 



 
Specificering grootschalige 

zoekgebieden  
  

Het beleidskader zon en wind geeft aan: 

- A15 

– Oost  

– West 

- Energiedriehoek  (Medel) 

 

Specificering heeft betrekking op A15 

Op straatniveau 
 



Kaartje 1 

 
A15 oost 

A15 west 



Specificering 
 

A15 oost: 
-     Sluit aan op bestaande windmolens Buren 
- Sluit aan op zoekgebied Neder-Betuwe 
- Onderdeel RES-bod 
 
A15 west: 
-    Niet genoemd in het RES-bod op ruimtelijke  
     overwegingen 
- Zichtlijnen als venster (nog) openhouden 
- Lingelandschap sterker ontwikkeld 
- Wat meer bebouwing 
 
Voorstel: Inzetten op A15 oost en A15 west wordt in “reserve” gehouden. 
Grootschalige zoekgebieden zon en wind vragen om ruimte. 



A15 oost op straatniveau 



Breakout rooms 
 2 vragen: 

 

• Heeft u nog ideeën of suggesties voor de 
inpassing van zon? 

 

• Wat is uw reactie bij de argumenten om de 
zoekgebieden te specificeren? 

 

=> Duurzaamheid@buren.nl 


