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Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

        
www.vwgzkl.nl 

 

 

               Haarlem, 12 juni 2020 

 

 

Inspraakreactie Haarlemse raadscommissie beheer betreffend 

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid    

         

Geachte raadsleden, geachte wethouder, 

 

In de raadscommissie van 18 juni staat de Regionale Energie Strategie op de agenda. Voor 

Haarlem relevant is met name het voorstel om onderzoek te doen naar zonne-energie op drie 

Haarlemse plassen: Meerwijkplas, Molenplas en Schouwbroekerplas.  

 

Prioriteit voor zonnepanelen op daken 

In het algemeen achten wij het plaatsen van zonnepanelen op deze plassen in het stedelijk 

gebied ongewenst. Alle drie de plassen hebben of een recreatieve of een natuurfunctie (of 

allebei). Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en KNNV Haarlem e.o. zijn van mening dat het 

plaatsen van zonnepanelen op daken verreweg prioriteit heeft. Er is in de stad nog op talloze 

daken – ook op gemeentelijke gebouwen – meer dan genoeg ruimte beschikbaar voor het 

plaatsen van zonnepanelen.  

 

Meerwijkplas vanwege natuurfunctie niet geschikt voor zonnepanelen 

In ieder geval verzoeken wij geen zonnepanelen op de Meerwijkplas toe te staan vanwege 

strijdigheid met het gemeentelijke beleid. Vanwege zijn bijzondere natuurwaarden is de 

Meerwijkplas inclusief het groen eromheen in het Ecologisch Beleidsplan aangewezen als een 

van de hotspots van de Haarlemse ecologische structuur. De oevers en de aangrenzende 

schrale graslanden zijn uit oogpunt van ecologie zeer waardevol. Maar ook het water heeft 

een belangrijke ecologische functie. Onder meer dient de plas als foerageer- en rustplaats 

voor flinke aantallen vogels. In de winterperiode zijn dat er altijd honderden, waaronder ook 

relatief bijzondere en rode lijstsoorten als slobeend, tafeleend, brilduiker, grote zaagbek en 

smient. Door de aanwijzing als hotspot is de Meerwijkplas in het Ecologisch Beleidsplan als 

even waardevol beoordeeld als bijvoorbeeld de Hekslootpolder. Ook in het geldende 

bestemmingsplan Meerwijk uit 2016 is de natuurfunctie van de Meerwijkplas daarom centraal 

gesteld. 

 

http://www.vwgzkl.nl/
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Aanleg van een zonnepaneleneiland op het water van de plas is volgens het bestemmingsplan 

niet toegestaan en achten wij in strijd met de aanwezig natuurwaarden. Een 

zonnepaneleneiland zal leiden tot verstoring van kwetsbare soorten. Bovendien zullen de 

aalscholvers die in redelijke aantallen in de plas foerageren de zonnepanelen gebruiken als 

rust- en vleugeldroogplaats; de uitwerpselen van de vogels zullen nadelige effecten hebben 

op de energieopbrengst van de panelen.  

 

 

 Met vriendelijke groeten, 

 

 Namens de besturen van  

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

 

Chris Brunner 

Bestuurslid/coördinator natuurbescherming 

KNNV Vereniging voor veldbiologie 

Haarlem e.o. 

 

Piet Veel, voorzitter 

 


