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Gronden die beschikbaar komen

voor Dairy Campus

Gronden van Dairy Campus
worden onderzoeksdeel van
zonneparkini�a�ef

Beschikbare gronden
voor zonneparkini�a�ef



onderzoeksveld

onderzoeksveld

onderzoeksveld

onderzoeksveld

Ecologische oever langs de watergangen buitenrand,  
gelegen aan de zijde van het zonnepark

Grondwal en ecologische oever aan de buitenzijde van
de zuidoostrand

struweelzone langs het spoor en de onderzoeksvelden

Extensief weidebeheer

Doorzichten vanuit de trein over watergangen, waardoor 
hoofdstructuur van bestaande blokverkaveling wordt 
behouden, met kruidenrijke akkerranden

De Kempenaersreed blij� openbaar toegankelijk als 
fiets- en wandelroute en wordt informa�ef ingericht als 
energiestraat

Rich�ng panelenrijen
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Ecologische oever aan de binnenzijde watergang

Ecologische oever aan buitenzijde watergang

Struweelzone

Hekwerk

Panelenveld op minimaal 10 meter van de watergang

Nieuwe watergang

Te verwijderen watergang
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Ecologische oever aan de binnenzijde watergang,
inclusief kleine verbreding watergang

Ecologische oever aan buitenzijde watergang

Struweel aanbrengen

Grondwal aanleggen

Hekwerk

Panelenveld op minimaal 10 meter van de watergang

Nieuwe watergang

Te verwijderen watergang

Extensief beheren, inzaaien kruidenmengsels,
plaatsen paaltjes, etc.
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Panelenveld waarbinnen panelen en sta�ons komen

Panelen (indica�ef voor de conven�onele opstelling)

Hekwerk

Struweelzone

Ecologische oever

Extensief weidebeheer

Gebouwen

Bestaande bomen
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