
Welkom op deze digitale
participatiebijeenkomst. We starten
om 20.00 uur

Goed om te weten: 

• Uw microfoon staat tijdens het plenaire deel standaard uit. 

• Heeft u vragen tijdens het plenaire deel, gebruik hiervoor de  
chat-functie. We zullen tijdens de avond gelegenheid geven om vragen te 
beantwoorden. 

• Tijdens de presentatie kunt u de video-beelden van de  
deelnemers verkleinen en op een andere positie zetten, zodat u 
de presentatie beter kunt volgen. 

• Deze meeting wordt opgenomen tbv het maken van het verslag. 
Nadien wordt het digitale bestand vernietigd. We streven 
ernaar de presentatie en het verslag binnen een week met u te 
delen. 

• Heeft u technische problemen, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met Faya Jansen: 010-2018521



AGENDA

1. Welkom

2. Wat is er opgehaald afgelopen weken

3. Concept landschappelijke inpassing

4. Financiële participatie

5. Afsluiting 

 



2 PARTICIPATIE BIJEENKOMSTEN EN 1 WERKGROEP

Participatiebijeenkomst 4 november  

• Aan de zijde van Zwanenburg zoveel mogelijk groen 
 

• Het groen eventueel combineren met wandelpaden, 
fietspaden en het versterken van biodiversiteit 

• Langs de IJweg geen industriebeeld creëren 

• Toevoegen van pluktuin, boomgaard en 
speelgelegenheid kan uitnodigend zijn

Participatiebijeenkomst 11 november  

• Aan de zijde van Zwanenburg zoveel mogelijk groen 
 

• Het park mag op sommige plekken zichtbaar zijn, 
zo ontstaat er een afwisselend beeld 

• Langs de IJweg een groene zone van 125 meter 
breed 

• Functies die toegevoegd kunnen worden zijn 
pluktuin, fietspad, honden-uitlaatplek en speelplek 

Werkgroep landschap 18 november  

• Geen extra fietspad; investeer liever in de 
landschappelijke inpassing dat het zicht ontneemt  

• Recreatieve en educatieve functies langs 
Bottelierspad 

• Bewaar openheid langs de IJweg 

• Olifantsgras is een goede optie; groene rand maar 
niet te massief 

• De biodiversiteit versterken 



CONCEPT LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

- Vanaf Bottelierspad geen zicht op de panelen
- Schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren
- Inheemse soorten 

Blijft beschikbaar voor akkerbouw; 
125 meter vrij uitzicht

- Recreatief rustpunt met pluktuin en speelgelegenheid 
- Ruimte voor educatieve en informatieve functies 

Olifantsgras; gefaseerd 
maaien kan zorgen voor een 
afwisselend beeld

Bloemrijkgrasland versterkt de 
biodiversiteit

- 35 meter vrije zone met een groene wand 
bestaande uit Olifantsgras en struweel
- Bewaar de openheid van het gebied
- Eerste 20 meter beschikbaar voor 
bloemrijkgrasland; Bijenweide  



ZIJDE IJWEG 

Zicht en openheid

• Openheid bewaren door zone van 125 in te zetten voor 

akkerbouw

• Openheid bewaren door 35 meter vrije zone aan zijde 

waterzuivering

 Ecologie

• Bloemrijkgrasland versterkt biodiversiteit

• Bloemrijkgrasland biedt kansen voor bijenweide 

• Struweel biedt schuilplaats voor kleine zoogdieren en 

vogels

- 35 meter vrije zone met een groene wand 
bestaande uit Olifantsgras en struweel
- Bewaar de openheid van het gebied
- Eerste 20 meter beschikbaar voor 
bloemrijkgrasland; Bijenweide  

Combinatie struweel en 
Olifantsgras  

Blijft beschikbaar voor 
akkerbouw

Olifantsgras

Versterken biodiversiteit door 
bijenweide 



ZIJDE ZWANENBURG

Zicht en openheid

• Op Bottelierspad vanaf Zwanenburg geen zicht op 

zonnepark

• Vanuit rand Zwanenburg geen zicht op zonnepark

 Ecologie

• Olifantsgras biedt in de winter schuilplaats voor 

kleine zoogdieren en vogels 

• Struweel biedt schuilplaats voor kleine 

zoogdieren en vogels

 Recreatie en educatie

• Educatie voor scholieren; veilige plek voor ommetje 

met klas

• Langs bestaand wandelpad
• Ruimte voor pluktuin en zitgelegenheid 

Rustpunt met recreatieve en 
educatieve funties

Struweel

Olifantsgras
Olifantsgras



ZIJDE KROMME SPIERINGWEG 

Zicht en openheid

• Vanaf Kromme Spieringsweg is het zonnepark zichtbaar

• Vanaf de rand van Zwanenburg is het meest noordelijke 

deel niet zichtbaar

 Ecologie

• Bloemrijkgrasland versterkt biodiversiteit

• Olifantsgras biedt in de winter schuilplaats voor kleine 

zoogdieren en vogels
Olifantsgras

Bloemrijkgrasland



FINANCIELE PARTICIPATIE

Belangrijke data
• 16 december werkgroep financieel (er zijn nog enkele plekken vrij)
• Februari 2021 concreet voorstel




