
RUIMTELIJK-ECONOMISCHE GEBIEDSVISIE 
VOOR EEN ENERGIEL ANDSCHAP IN HE T GEBIED RILL AND-OOST

VERSL AG 2E THEMABIJEENKOMST: 
8 JULI 2021

22 JULI  2021



DEELGEBIED WEST



Subzone A 

 

Maarten De Witte Gespreksleider (Kuiper Compagnons) Interessante combinaties: 

• Zon op water bassins, mogelijk in combinatie met 
aquathermie. 

• Energie opslag om pieken op te vangen (koude-warmte 
opslag, zoutwater batterijen, grootschalige batterijen). 

• Educatie rondom duurzame energie en voedsel productie. 
Aandachtspunt: Besmetting risico met publieke toegang 
tot kassen – moet beperkt blijven, bijvoorbeeld een klein 
deel van de kas vrijstellen als bezoekerscentrum. 

• Wandelpad door gebied. 

No-go combinaties: 

• Zon op kassen – gaat ten koste van gewassen daaronder 
(zonlicht is belangrijk). 

• Grote windturbines – niet noodzakelijk bij de kassen (geen 
interesse, niet nodig voor businesscase). 

• Algen biobrandstof in de kassen. 
• Waterstof nu nog geen optie. 

Andere opmerkingen: 

• Huidige bassins hebben genoeg capaciteit, nu nog geen 
behoefte om extra water te realiseren. 

Xiaoyu Xu Ondersteuner Miro (Kuiper Compagnons) 
Ben Sandee Gemeentelijk Projectteam 
Catrineke Van den Dikkenberg Gemeente 
Erik Roosch Werkgroep Rilland 
Erwin Dek Werkgroep Bath 
Frits Van Dijkman Glastuinbouw Nederland 
Han De Leeuw Werkgroep Rilland 
Huib Bouwman Raadslid CU 
Kees Hoogendoorn Tuinderij Hoogendoorn 
Liane Stork Evides 
Stijn Weijns Agro Care Glastuinbouw 
Tamara Koeman ZonXP 
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Subzone B 

 

Wouter Vos 
Gespreksleider (Kuiper 
Compagnons) 

Interessante combinaties: 

• Bloemendijken, vooral tussen bewoners Zuidhof en Tennet station 
(groene buffer). 

• Waterstof fabriek (heeft wel gevolgen voor gas- of elektra-
infrastructuur), maar niet ten koste van landbouw grond of kwaliteit van 
gebied. Warmte kan met warmte buffer (water) voor kassen worden 
gebruikt. Optie voor modulaire containers (ipv grote fabriek) uitzoeken. 
Niet in beeld voorzijde Zuidhof. Maat en schaal van belang. 

• Fruitteelt in noord-oost hoek, als groene inpassing van transformator 
station, te combineren met zon 

• Andere vormen van teelt ten noorden van Zuidhof waarbij 
energievoorzieningen/infra kan worden ‘ingepakt’. Te denken valt aan 
notenteelt, strokenteelt, kringlooplandbouw, etc.  

• Combineren van zonnepanelen en geluidscherm langs zuidkant van A58. 
• Water opvang in oostelijke deel – te combineren met natuur of zon? 

Andere opmerkingen: 

• Houd rekening met kabels en leidingen die door het gebied lopen 
(bijvoorbeeld zonnepanelen naast leidingen kan riskant zijn), extra 
ruimte reserveren voor nieuwe K+L voor energietransport. 

• Openheid van zuid-westen van het gebied behouden. 
• Agrarische open functie zuid van buurtschap Zuidhof behouden. 
• Openheid vanaf A58 naar zuiden behouden. 

Jort Verhoeven Ondersteuner Miro (Antea) 

Johan Van de Heijning 
Gemeentelijk Projectteam 
(Antea) 

Adriaan Rijk Rijk Taxateurs namens Meijer 
Arnout Hoek ZonXP 
Coen Bertijn Waterschap Scheldestromen 
Davy De Bruin Dow 
Frank Seitzinger Gasunie 
Frank Zilverentant Werkgroep Zuidhof 
Hendrik en 
Elisabeth De Koning Gans Werkgroep Rilland 
Huib Van den Durpel Werkgroep Rilland 
Johanna Breuning TenneT 
Piet Weijler Werkgroep Bath 
Rien Sinke Raadslid SGP 
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Subzone C 

 

Maarten Van Vuurde Gespreksleider (Kuiper Compagnons) Interessante combinaties: 

• Strook zonnepanelen onder huidige windturbines 
(cable-pooling) mogelijk te combineren met 
verrijking van recreatieve route langs kanaal 
(bloemenweides, groene buffer, fiets en 
wandelpaden). 

• Toepassen van carbon farming in agrarische kavels 
(gebeurt al). 

• Natuurinclusieve, natte landbouw naast 
natuurgebied, met oude dijk als overgang (naar 
open landbouw). 

• Combinatie met 8-van-Bath (wandelcircuit). 

No-go combinaties: 

• Zon en fruitteelt. 
• Zonne panelen op spuikom storend voor bewoners, 

fietsers en wandelaars (weerspiegeling) – spuikom 
zonnepaneel vrij? Ook impact op visserij. 

Andere opmerkingen: 

• Neem crossbaan mee in gesprek (moment om het te 
verplaatsen?). 

Kate Unsworth Ondersteuner Miro (Kuiper Compagnons) 
Martijn Vermunt Gemeentelijk Projectteam 
Bas Dirven Sportvisserij ZWN 
Ewoud Kuin Rijkswaterstaat 
Hetty Van Voorden-Oorschot Waterschap Scheldestromen 
Itha Buijsse Werkgroep Zuidhof 
Marijn Van de Glind Erfgoed Zeeland 
Louis Engelbert Provincie Zeeland 
Maarten Haentjens-Dekker Werkgroep Bath 
Martijn Hamelink Enduris / Stedin 
Melissa Ernst Zeeuwse Milieufederatie 
Nusin Higazi RVB 
Wim en 
Maaike Van Gorsel Werkgroep Rilland 
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DEELGEBIED OOST



Subzone G 

Wouter Vos Gespreksleider (Kuiper Compagnons) Interessante combinaties: 

• Verdiencapaciteit van energie opwek ergens anders benutten bijv. 
om innovatieve landbouw te ondersteunen. 

• Kansen voor productie waterstof, zo dicht mogelijk bij afname, 
overschot in elektriciteit productie opvangen. Invoeren in 
waterstofnetwerk van Gasunie. 

• Betrekken van midden strook (tussen kanalen) in recreatie 
netwerk – verrijken van groen middenstrook en aansluiten bij 
ZonXP in het noorden met uitkijkpunt?  

• Nieuwe oost-west verbinding voor langzaam verkeer? 
• Recreatie mogelijkheden (fietsen, wandelen, rustplekken) in 

gebied uitbreiden langs historische elementen (dijken) – wegen 
zijn nu niet geschikt vanwege landbouwbezigheden. 

• Educatief bezoekers centrum in het landschap (samenwerking 
met Zeeuwind) – combineren met grote windturbines. 

• Bufferbekkens op agrarische percelen langs kanaal. 

Andere opmerkingen: 

• Openheid is fijn voor wind en zon, verdichting niet te intensief 
(wens vanuit agrariërs om geen bomen te planten ivm 
randwerking teelt en potentieel zonnepanelen). 

• Rekening houden met/ruimte vrijmaken voor leidingen. 

Jort Verhoeven Ondersteuner Miro (Antea) 
Martijn Vermunt Gemeentelijk Projectteam 
Andre Zwijnenburg Inwoner Volkerpolder 
Clarissa Geelhoed Gemeente RO Buitengebied 
Dirk Minnema Provincie Zeeland 
Dre Van Dongen  Landeigenaar / Scheldewind 
Frank Seitzinger Gasunie 
Gijs Van Dongen Landeigenaar Mts van Dongen 
Leo en 
Marianne Louws Landeigenaar  
Maarten Haentjens-Dekker Werkgroep Bath 
Marco Spaans WM Projects namens Hopmans 
Martijn Hamelink Enduris / Stedin 
Monique Van Dongen Landeigenaar / initiatiefnemer 
Nusin Higazi RVB 
Raymond Berger Eneco 
Rogier Polderman Zeeuwind 
Tamara Koeman ZonXP 
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Subzone H 

Maarten Van Vuurde Gespreksleider (Kuiper Compagnons) Interessante combinaties: 

• Huidige verbinding onder Kreekrakbrug verbeteren voor 
voetgangers en fietsers, ipv nieuwe verbinding zoeken richting 
Hogerwaardpolder. 

• Qua recreatie, gebied vooral aanhaken op grotere netwerk 
met verhaal over geschiedenis van het hele gebied (als 
zelfstandig gebied beperkt interessant) en grotere routes 
(vanaf Kreekraksluizen richting Woensdrecht, via parkeerplek 
bij bufferbekken). 

• Oude dijken als brede stroken met zonne panelen aan beide 
kanten, ruimte in het midden voor groen (bomen? 
Bloemenweides?) en recreatieve routes. Separate (fiets)paden 
zijn wel wenselijk gezien smalle wegen in het gebied. 

• Waterschap al bezig met opgave om watergang door gebied te 
verbreden en natuurvriendelijke oevers aan te leggen (meer 
afvoer vanuit Brabantse Wal en Kader Richtlijn Water). 
Mogelijkheid om dit te combineren met wandelpaden 
daarnaast? Kans om extra water op te slaan (waterschap bezig 
met studie naar hoeveel)? 

Andere opmerkingen: 

• Water berging in dit gebied is minder logisch want hier is er 
geen behoefte aan zoet water. Water berging of in het 
westelijke gebied, of onder de Brabantse Wal in combinatie 
met ‘natte natuur’. 

• Afval van recreanten is een aandachtspunt. 

Kate Unsworth Ondersteuner Miro (Kuiper Compagnons) 
Ben Sandee Gemeentelijk Projectteam 
Arnout Hoek ZonXP 
Bart Kuijpers Zeeuwind 
Frank Van Lakwijk Landeigenaar / initiatiefnemer 
Gaston Michielsens Landeigenaar / initiatiefnemer 
Han Hopmans Landeigenaar / initiatiefnemer 

Hetty 
Van Voorden-
Oorschot Waterschap Scheldestromen 

Jacco Van Iwaarde Waterschap Scheldestromen 
Jan-Kees Wielard Raadslid Leefbaar Reimerswaal 
Johanna Breuning TenneT 
Marijn Van de Glind Erfgoed Zeeland 
Peter Driesprong Rijkswaterstaat 
Piet Weijler Werkgroep Bath 
Pieter en 
Debbie Oerlemans Landeigenaar Oost 
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Sub-zone I 

Maarten De Witte Gespreksleider (Kuiper Compagnons) Interessante combinaties: 

• Verbreden van watergang(en), buffering, opslag en biodiversiteit 
– netwerk van waterplassen voor bestaande bedrijven? (meer 
aan westzijde?) Zoetwater voorzieningen tegen verzilting. 

• Kleinschalige parkje in combinatie met natuur (goed ingepast). 
• Voorzieningen voor recreanten (verblijfsrecreatie, fiets- en 

wandelpaden, horeca). 
• Mogelijkheid met centrale batterij en cable-pooling. 
• Waterstof centrale koppelen met energie opslag. 
• Bedrijf ontwikkeling in toekomst koppelen aan duurzame 

energie. 

No-go combinaties: 

• Postzegellandschap door diverse zonnevelden – 
landbouwstructuur aantasten (goed landbouwstructuur juist 
goed voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, bodembeheer en 
koolstofvastlegging). 

• Nog meer zonnepanelen. 

Andere opmerkingen: 

• Last van afval van recreanten. 
• Proefboerderij Rusthoeve goede voorbeeld voor strokenteelt. 

Xiaoyu Xu Ondersteuner Miro (Kuiper Compagnons) 
Johan Van de Heijning Gemeentelijk Projectteam (Antea) 
Davy De Bruin Dow 
Gino Jacobs-Migielsen Landeigenaar grens Woensdrecht 
Hendrik en 
Elisabeth De Koning Gans Werkgroep Rilland 
Marianne Goense-Kuijper Goense Kuijper agrarisch 
Marijn Van Son FoodDelta Zeeland 
Marnix Van Driel Provincie Zeeland 
Melissa Ernst Zeeuwse Milieufederatie 
Sander Hoogewoning Rijkswaterstaat 
Ton Van Korven ZLTO 
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DEELGEBIED CENTRAAL



Subzone D 

Maarten De Witte Gespreksleider (Kuiper Compagnons) Interessante combinaties: 

• Recreatie in de eerste plaats – functies toevoegen 
en beweging in het gebied creeren. Bijvoorbeeld 
oefen locatie voor windsurfen, uitkijkpunt, info 
punt/bezoekerscentrum (in leeg kantoorgebouw), 
horeca, fiets- en wandelverbinding over sluizen, 
onderdoorgang bij kreekrakbrug verbeteren. 

• Natuur en landschap waarde toevoegen. 
• Waterstof een lange termijn optie – kans om 

bewoners aan te sluiten op waterstof net? Ruimte 
voor het transporten en opslag van waterstof? 

Andere opmerkingen: 

• Cable-pooling is moeilijk (opmerking van Zeeuwind - 
nog niet vaak bewezen dat het werkt en nog niet 
vaak uitgevoerd). 

• Nog geen concrete visie voor dit gebied maar wel 
mogelijkheden. 

• Gebied als geheel bekijken, qua business case en 
ook recreatie netwerk en bijvoorbeeld locaties voor 
vissen. 

• Drijvende zonnepanelen op bufferbekken max 50% - 
geef ook ruimte voor vissers en recreatie. 

Xiaoyu Xu Ondersteuner Miro (Kuiper Compagnons) 
Johan Van de Heijning Gemeentelijk Projectteam (Antea) 
Cor Dijk van  Werkgroep Rilland 
Ewoud Kuin Rijkswaterstaat 
Frank Zilverentant Werkgroep Zuidhof 
Kees Laban Raadslid VVd 
Mark Vissenberg LSNED 
Martijn Hamelink Enduris / Stedin 
Paul Bevers Hengelsportver. 't Spanjooltje 
Rogier Polderman Zeeuwind 
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Subzone E 

Maarten Van Vuurde 
Gespreksleider (Kuiper 
Compagnons) 

Interessante combinaties: 

• Natuurinclusieve en/of natte landbouw, mits business case uitkomt. 
• Uitkijkpunt en informatie punt om gebied van een afstand te beleven – te 

combineren met huidige uitkijk locatie in oosten van gebied? Te combineren 
met kleinschalig horeca voorziening langs huidige knooppuntroute? Te 
combineren met initiatief door boer voor een kleine boederij winkel? Te 
combineren met aanpak van huidige probleem locatie bij bufferbekken? 

• Huidige project van Brabantse Landschap voor kreekherstel in het oosten. 
• Ecologische verbinding richting het zuiden in onderzoek. 
• Zonne panelen langs A58 aan zuid kant (huidige gesprekken over 

mogelijkheden langs hele A58 zijn nu in gang tussen RWS, Provincie en 
Gemeente). 

No-go combinaties: 

• Zonne panelen of andere energie opwek. 
• Recreatieve toegang tot dijk langs Markiezaat. 
• Doorbreken van dijk richting Markiezaaat (water kwaliteit in polder veel 

beter dan in Markiezaat). 
• Meer recreatie in het gebied (inclusief verblijfsrecreatie) – rust als 

uitgangspunt van het gebied. 

Andere opmerkingen: 

• Beperkt zoet water dus opslag/bufferen is niet echt mogelijk. 
• Loslopende honden en afval van recreanten leveren problemen op. 
• Maak gebruik van buisleidingen? 

Kate Unsworth 
Ondersteuner Miro (Kuiper 
Compagnons) 

Ben Sandee Gemeentelijk Projectteam 
Erik De Jonge Brabants Landschap  
Hendrik en 
Elisabeth De Koning Gans Werkgroep Rilland 
Marijn Van de Glind Erfgoed Zeeland 
Marianne en 
Lauran Goense-Kuijper Goense Kuijper agrarisch 
Marjolein Sinke Raadslid PvdA 
Melissa Ernst Zeeuwse Milieufederatie 
Merijn Schooleman ZLTO 
Piet Weijler Werkgroep Bath 
Sander Hoogewoning Rijkswaterstaat 
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Subzone F 

Wouter Vos 
Gespreksleider (Kuiper 
Compagnons) 

Interessante combinaties: 

• Spuikanaal intensiveren: 
o Bloemrijke stroken op/onder de kabel- en leidingstroken voor het 

vergroten van de biodiversiteit. 
o Toevoegen van bomen. 
o Middenstrook beter benutten: Energie aan koppelen? Recreatie met 

(fiets)paden, rust-/schuilplekken. Houd rekening met 
hoogspanningsverbinding die er loopt. Nagaan wat hier mag en kan. 

o Zon op water in Spuikanaal – verspreid (als waterlelies?) en in combinatie 
met recreatie. Houd rekening met belang van sportvisserij. 

o Spuikanaal gebruiken als verbindingsroute pleziervaart tussen Wester- en 
Oosterschelde? (waterrecreatie). Wat is hiervoor nodig? Sluizen? 

o Uitkijkpunt met energie opwek op toren. 
o Nieuwe oost-west verbinding voor langzaam verkeer. 

• Zonnepanelen op westoever Schelde-Rijnkanaal? (wordt ook op gevist – houd er 
rekening mee). 

• Grootschalig energie opwek juist interessant voor recreatie en educatie 
(herkenbaar en kan hiermee ook een grote slag slaan). 

• Energie neutrale pompstations. 

No-go combinaties: 

• Verblijfsrecreatie op midden strook is te veel gevraagd. 

Andere opmerkingen: 

• Mooie fietsroutes nu, druk, zeker op zondag. BBQ plek wordt ook drukbezocht. 

Jort Verhoeven Ondersteuner Miro (Antea) 
Martijn Vermunt Gemeentelijk Projectteam 
Bart Kuijpers Zeeuwind 
Bas Dirven Sportvisserij ZWN 

Catrineke 
Van den 
Dikkenberg Gemeente 

Frank Seitzinger Gasunie 

Hetty 
Van Voorden-
Oorschot Waterschap Scheldestromen 

Itha Buijsse Werkgroep Zuidhof 
Liane Stork Evides 

Maarten 
Haentjens-
Dekker Werkgroep Bath 

Peter Driesprong Rijkswaterstaat 
Ramon Kemperman TenneT 
Rien (of 
vervanger) Sinke Raadslid SGP 
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