
Zonnewei de Raak 
 
Informatieblad voor omwonenden 
5 mei 2020 
 
Wim van Hooft uit Maarheeze heeft het voornemen een zonneweide aan te leggen. Op 13 
januari 2020 is hierover een eerste bijeenkomst georganiseerd. Hier kwamen veel mensen 
op af. Er ontstond een levendig gesprek over het hoe en wat van zo’n zonneweide en wat 
dat voor de buurt kan beteken. Door de Corona-uitbraak kon de geplande tweede bijeen-
komst niet doorgaan. In de tussentijd moesten we wel een principeverzoek bij de gemeente 
indienen om in aanmerking te komen voor een vergunningsaanvraag. Voordat de gemeente 
hierover beslist, willen we jullie informeren over de plannen zoals die er nu liggen. Dit doen 
we zoveel mogelijk via internet. Maar bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Ontwerp 
 

De locatie van de zonneweide ligt aan de rand Maarheeze, 
aan de overkant van het spoor. Hier komen drie ‘ruimtelijke 
sferen’ bij elkaar: de dorpsrand (1), de strook langs het spoor 
(2) en de grootschaliger ontginning naar het noorden (3). Dit 
verwerken we in het landschappelijk ontwerp van de zonne-
weide. De zonneweide krijgt daardoor drie delen, met hun ei-
gen uitstraling en ontwerp. Door het midden leggen we een 
ruime boomsingel en groenstrook aan voor mountainbikers 
en wandelaars. Zo ontstaan nieuwe recreatieve routes, in 
aanvulling op de al bestaande. 
 

 
 
Doordat de percelen lager liggen dan de 
omliggende wegen, kun je vanuit ieder 
standpunt over de zonnepanelen heen kij-
ken. Door het versterken van de groen-
structuur aan de randen, is er altijd sprake 
van een samenhangend, groen landschap-
pelijk beeld.  
 

 
 



 
De zonnepanelen worden 
zo geplaatst dat er genoeg 
ruimte en licht is voor een 
ecologische begroeiing 
rond en onder de panelen, 
met veel bloemen en krui-
den. Dit verbetert de na-
tuurwaarden van het ge-
bied. Voor de percelen het 
dichtst bij het dorp is 
ruimte voor een eigen in-
vulling, indien de omge-
ving zelf een deel van de 
zonneweide zou willen 
ontwikkelen. 
 

 
 
Participatie 
Op basis van de eerste bijeenkomst willen we twee concrete voorstellen doen voor financi-
ele participatie: 1) zonnepanelen voor buurtbewoners op een apart perceel of dak in een 
zgn. ‘postcoderoosproject’. 2) de mogelijkheid om financieel in te leggen tegen een aantrek-
kelijke rente.  
Hoewel er nog geen concreet initiatief in de omgeving is om een deel van de zonneweide 
zelf te ontwikkelen, houden we ook deze optie open voor latere uitwerking. 
 
 
Hoe verder: online bijeenkomst op 14 mei, 20.00 uur 
Door de regels omtrent de Corona-uitbraak kunnen we nu geen tweede bijeenkomst organi-
seren. We willen bovenstaande plannen dus toelichten in een presentatie via internet op 
donderdagavond 14 mei. Op de website www.zonneweideraak.nl staat precies hoe dat 
werkt, en hoe je hieraan kunt deelnemen. Mocht je vooraf al concrete vragen of suggesties 
hebben, of graag in een persoonlijk gesprek van gedachten willen wisselen, neem dan con-
tact op met Wim. 
 
 
Op basis van jullie vragen en reacties zullen we de plannen voor de 
vergunningaanvraag verder uitwerken, en is er gelegenheid via een 
korte enquête concreet aan te geven wat je mening hierover is.  

2  De visie: 

 een goed geplaatst plan 

Bestaande singel behouden en aan-

vullen met bomen. Verbreden met 

struweel en kruidenrijkgrasland

Zonneweides ingezaaid met 

kruidenrijkgrasland

Hekken rond de zonneweides

Nieuwe paden maken

Aansluiten op bestaande routesAanplant van hagen daar waar het 

nodig is om het zicht op de panelen te 

verminderen

Dorpse ruimte

Plangrens
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