Testopstelling ivm zicht op het park van omwonenden
18 juli 2019
Op verzoek van een aantal inwoners van Hernen heeft Zonel op 17 juli 2019 een
testopstelling geplaatst op de beoogde zonneparklocatie van de familie Burgers aan de
Kampbroek 5 in Hernen.
De testopstelling is exact op de juiste oriëntatie gepositioneerd. De hoogte was ongeveer 15
cm hoger dan de uiteindelijk opstelling zal worden (dit om aan de veilige kant te zitten).

Met een platte wagen met hooibalen is vervolgens een afscherming gesimuleerd. Dit om te
bepalen hoe hoog de begroeide zandwal met groenblijvende planten nu uiteindelijk zou
moeten worden om het park aan het oog te onttrekken voor de dorpsbewoners.

Er was een onafhankelijke landmeter aanwezig van Brandsma Digitaal Meten uit Bolsward om
tekst en uitleg over de verschillende hoogtes van het terrein te geven. Tevens heeft hij bij een
aantal bewoners de hoogte van hun woningen gemeten.
Het linker gedeelte van de locatie ligt beduidend hoger dan het rechter gedeelte van het
terrein. Links ligt het hoogste punt op ongeveer 9 m +NAP, het rechter gedeelte op ongeveer
6,7m+NAP.
Vanuit het dorp waren de volgende personen aanwezig:
Rob Arts
Bernard Toonen
Marc Peters
Wiet van der Wielen
Joop Blokland
Toon Janssen
Proefondervindelijk is vastgesteld dat bij een hoogte van het terrein van circa 7m+NAP, de
afscherming van het terrein circa 4 ,5 meter hoog moet zijn aan de zuidzijde. Hiermee zal er
geen zicht meer op het park zijn vanaf de zuidzijde.
Het voorstel is deze afscherming uit te voeren als een begroeide grondwal van 3,5 meter
hoog, met daarbovenop groenblijvende beplanting van 1- 1,5 meter.
Daarnaast zal het linker gedeelte van het terrein worden afgegraven tot een hoogte van 7 m
+NAP. Het rechter gedeelte wordt niet afgegraven of opgehoogd.

Daarnaast is gevraagd een groenblijvende haag achter op het erf van de familie Burgers te
plaatsen.
Zonel is graag bereid bovenstaande uit te voeren. Kan de gemeente hiermee instemmen?

