
Inspraakavond gemeente Woerden – Leo Lievaart – 1 juli 2021 
“Zonneweide uit het zicht van de omgeving”  
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de kans voor een zonneweide uit het zicht van de 
omgeving en binnen de grenzen van de boomgaard van Lievaart Fruit. Daarnaast is de tekst en de plaat 
die Leo Lievaart heeft gepresenteerd tijdens de inspraakavond onderaan bijgevoegd.   
 
Samenvatting met aanvullingen naar aanleiding van de inspraakavond op 1 juli 2021:  
 
Het verzoek aan de Raad is iets aangepast naar aanleiding van de vragen die tijdens de inspraakavond 
door de verschillende partijen zijn gesteld. Het verzoek aan de Raad is om alle zonneweide initiatieven 
die zich binnen bestaande groenstructuren van gebied D bevinden de kans te bieden om een plan in 
te dienen. Bestaande groenstructuren zijn reeds lange tijd aanwezige beplanting en bomen, waardoor 
het plaatsen van zonnepanelen buiten het zicht is van direct omwonenden en geen impact heeft op 
het open landschap van het Groene Hart. Gebied D is het gebied dat in het beleidsvoorstel van het 
College volgt op gebied J (Reijerscop). Wanneer deze project initiatieven de kans wordt geboden hun 
plan in te dienen kunnen deze beoordeeld worden langs de vereisten van het afwegingskader.  
 
De boomgaard van Lievaart Fruit is een bijzonder geschikte locatie voor het ontwikkelen van een 
zonneweide omdat deze volledig uit het zicht ligt van de omgeving. Het betreft een win-win-win 
situatie om de volgende redenen:  
 
1. De gemeente wordt in staat gesteld om 25% van de gestelde duurzaamheidsambitie in te vullen 
zonder lokale weerstand (10 hectare van de in totaal 40 hectare).  
 
2. Voor de direct omwonenden verandert er niets. Aan de Barwoutswaarder zien zij als vanouds de 
bloesems in het voorjaar en vanuit andere hoeken ziet men de wind- en emissiehaag. De elzenhaag, 
met daar doorheen allerlei andere soorten, gelegen aan de west- en zuid-westzijde van de percelen 
staat er al ruim 50 jaar en is volledig dichtgegroeid. De beukenhaag gelegen aan de oostzijde is 
bladhoudend en is daarmee ook volledig dicht. Voor de direct omwonenden is er geen verschil met of 
zonder zonnepanelen. We hebben direct omwonenden reeds benaderd middels een brief. Ook hebben 
we de direct omwonenden waarvan we het telefoonnummer hadden gebeld. Dit leverde veel positieve 
reacties op.  
 
3. Leo Lievaart heeft geen bedrijfsopvolging voor zijn fruitteeltbedrijf. Dit project initiatief stelt de 
familie Lievaart in staat om op een andere manier een bron van inkomsten te genereren en de grond 
in familiehanden te houden. De zonnepanelen zijn tijdelijk en na een periode van 25 jaar kan de grond 
weer een agrarische functie krijgen. Dit zou goed kunnen aansluiten bij de volgende generatie die hier 
wellicht wel interesse in heeft. In de tussentijd kan de familie Lievaart haar steentje bijdragen aan de 
verduurzaming van Woerden.    
 
  



Tekst inspraakavond, donderdag 1 juli 2021:  
 
Beste raadsleden,  
 
Mijn naam is Leo Lievaart en ik ben samen met mijn echtgenote eigenaar van Lievaart Fruit, een 
fruitteeltbedrijf dat gelegen is tussen de Barwoutswaarder en de spoorlijn Leiden-Utrecht. Wij zijn 
enthousiast over de duurzaamheidsplannen van de gemeente Woerden. Wij hebben begrepen dat het 
College wil voorstellen om 40 hectare aan grootschalige zonneweides te laten ontwikkelen binnen de 
gemeentegrenzen van Woerden tot aan 2030. Wij zouden graag met een gedeelte van onze grond, 
rond de 10 hectare, een steentje bijdragen aan de verduurzaming van Woerden. 
 
Wij hebben een bijzonder geschikte locatie voor het ontwikkelen van een zonneweide omdat deze uit 
het zicht zal worden genomen voor de omgeving door de 3 meter hoge wind- en emissiehaag die op 
dit moment al rondom de boomgaard staat. Deze zal behouden blijven en daardoor zal er voor de 
omgeving niets veranderen na het plaatsen van zonnepanelen. In de huidige locatievoorstellen van het 
College is er echter geen ruimte om op onze grond een zonneweide te gaan ontwikkelen voor 2030. 
Dat is een gemiste kans. Daarom vragen we de Raad om onze specifieke locatie toe te voegen aan de 
mogelijk te ontwikkelen locaties voor 2030 en niet op slot te zetten tot aan 2040.  
 
Aan de hand van de volgende plaat wil ik graag laten zien waarom onze locatie zo bijzonder geschikt is 
voor het ontwikkelen van een zonneweide. Dit betreft een eerste grove schets en we willen 
benadrukken dat we onze directe omgeving zullen vragen om mee te denken.  
 
Van de in totaal 12,5 hectare willen we 10 hectare grond gebruiken voor het ontwikkelen van de 
zonneweide. Dit is 25% van de door het College voorgestelde ambitie voor grootschalige zonneweides 
tot aan 2030. Aan de noordzijde, bekeken vanaf de Barwoutswaarder, blijft er zicht op de mooie 
boomgaard. Het donkergroene gedeelte op de plaat blijft in tact. Dit behouden gedeelte is ongeveer 
2,5 hectare groot. Vanaf de Barwoutswaarder gezien blijft er ruim 200 meter van de boomgaard 
behouden. Dit zorgt ervoor dat onze buren nog steeds kunnen genieten van de bloesems in het 
voorjaar. In het geel is de 3 meter hoge wind- en emissiehaag te zien die rondom de boomgaard staat. 
Deze blijft behouden waardoor de zonneweide uit het zicht van de omgeving wordt genomen. Voor de 
omgeving van Lievaart Fruit verandert er dus niets. Aan de noordzijde is nog steeds de boomgaard te 
zien en vanuit andere hoeken ziet men nog steeds de haag. Het ziet er hetzelfde uit zowel voor als na 
het plaatsen van zonnepanelen. Onze locatie is daarmee bij uitsteek geschikt voor het ontwikkelen van 
een zonneweide. Er verandert niets.   
 
Ter afsluiting, wil ik de gemeenteraad verzoeken om onze boomgaard als specifieke locatie toe te 
voegen aan de mogelijk te ontwikkelen locaties voor grootschalige zonneweides voor 2030. Op die 
manier wordt ons een eerlijke kans geboden om voor 2030 een omgevingsvergunningtraject te 
doorlopen. Wij stellen de gemeente daarmee in staat om, zonder de buurt daarmee te belasten en 
zonder de kernwaarden van het Groene Hart aan te tasten, in een keer 25% van de 
duurzaamheidsambities in te vullen. En wij kunnen zo ons steentje bijdragen aan een duurzamer 
Woerden. Een win-win-win situatie.  
 



  


