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Wij hebben kennis genomen van de voorgenomen plannen om langs de A37 ter plaatse van het 
traject "viaduct Erica" tot het Van der Valk Hotel (afslag Nieuw -Amsterdam) de bouw van een zeer 
hoge zonnewand mogelijk te maken. 

Wij zijn enorm van deze plannen geschrokken en willen daarover onze zienswijzen bij u kenbaar 
maken. Alhoewel wij een enorme voorstander zijn van duurzame energie (en daar zelf ook een 
bijdrage aan leveren), zijn wij van mening dat met name de zonnewand op deze locatie een zeer 

groot nadelig effect zal hebben op het dorp Erica en dan met name het noordelijke deel van het 
dorp. 

• Een hoge zonnewand op deze locatie versnippert en doorbreekt het open landschap die zo
kenmerkend, bepalend en karakteristiek is voor het buitengebied van Erica.

• Wij maken ons daarnaast ook zeer grote zorgen over toename van geluidemissies richting
Erica, afkomstig van verkeer van de A37. Dit omdat de zonnewand aan de noordkant van de
A37 is gepland. Veel inwoners in Erica, waaronder wijzelf, ondervinden op dit moment ook al
vaak geluidoverlast, afkomstig van de A37. Dit wordt o.a. veroorzaakt door vrachtverkeer 's

avonds en 's nachts. De hoeveelheid geluidhinder is op dit moment al erg storend en wij
vrezen dat de komst van de zonnewand resulteert in een toename van geluidhinder door o.a.
weerkaatsing van geluid in de richting van Erica.

• Wij vinden dat in grote mate sprake is van landschapsvervuiling, het uitzicht op de landerijen
wordt verstoord door het enorm hoge en lange bouwwerk. Dit doet inbreuk aan het woon
leef- en recreatiegenot van vele inwoners van Erica.

• Vele inwoners van Erica (waaronder wijzelf) maken veelvuldig gebruik van de "grote ronde"
in Erica, om te recreëren. De "grote ronde" loopt langs de Veenschapswijk, de Veldhuizerwijk
Westzijde en Veldhuizerweg Oostzijde en is gelegen direct naast de A37. Hierbij gaat het om
vele wandelaars, fietsers, hardlopers, vissers, mensen die de hond uitlaten etc. Een hoge
zonnewand zal enorm inbreuk doen aan het uitzicht en het recreatieve genot.

• Wij maken ons ook zorgen over het wild dat in het gebied leeft, zoals de reeën, dassen,
zoogdieren, vogels en andere dieren. De geplande zonnewand komt dwars door het
leefgebied van deze dieren, zoals bijvoorbeeld reeën. Door de komst van de zonnewand
kunnen zijn niet meer goed de A37 over steken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor
laagvliegende vogelsoorten, zoals patrijzen, blauwe-reigers en fazanten. Naast dat dit kan
zorgen voor een toename van verkeersslachtoffers onder de dieren, kan dit ook gevaarlijke
situaties opleveren voor het verkeer dat over de A37 rijdt.






