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01 inleiding en werkwijze
Rijkswegen als zoekgebied voor energieopwekking, dat vonden bezoekers van
de energieateliers die eind 2017 in Twente zijn georganiseerd de beste keuze.
Daarom is er een project gestart als onderdeel van de uitvoeringsagenda 2018
Milieu en Duurzaamheid. Dit project levert een volwaardige bouwsteen voor de
Energiestrategie Twente en is de uitkomst van een voor-gedefinieerd zoekgebied
om de kansen in kaart te brengen voor grootschalige opwek langs Rijkswegen.
Onderzocht is hoe de eigendommen van het Rijk en decentrale overheden benut
kunnen worden voor energieopwekking via zon en wind.
Werkwijze
Vanuit de keuze om te concentreren langs de hoofdinfrastructuur van
Rijkswegen is gekeken wat het technisch maximaal opwekpotentieel is en
hoe de energietransitie ruimtelijk kan worden ingepast. Het gehanteerde
zoekgebied is een zone van 500 meter aan weerszijden van de Rijkswegen,
waarin nog sprake is van een ruimtelijk-visuele relatie met de weg.
Bij de verkenning voor zonne-energie is gekeken naar de mogelijkheden
voor het realiseren van zonnevelden op gronden van het Rijk en
decentrale overheden binnen het zoekgebied. Daarbij zijn in een
energieatelier de wensen en eisen van de gebiedspartners (gemeenten,
provincie, waterschap en Rijkswaterstaat (RWS)) opgehaald en is een
selectie gemaakt van overheidsgronden die geschikt geacht worden
voor de realisatie van zonnevelden. Ook zijn koppelkansen van bekende
(particuliere) initiatieven toegevoegd aan de verkenning.

Vanuit de technisch maximale varianten van de verkenningen voor zon
en wind is vervolgens gekeken naar de manier waarop het opwekken van
duurzame energie rondom de rijkswegen ruimtelijk past in de regio Twente,
maar ook binnen het landschap. Hiervoor is een ruimtelijke visie opgesteld
voor zowel zon als wind. De ruimtelijke visie bouwt voort op de ruimtelijke
visie die is opgesteld voor de Duurzaamheidsroute A35. Dit is het pilotproject
van het ministerie van EZK, waar RWS samen met de gemeenten Wierden,
Almelo, Borne, Hengelo en Enschede, Provincie Overijssel, Enexis, RVB en RVO
de mogelijkheden in detail heeft verkend. Middels een voorverkenning en
verkenning is de ruimtelijke visie voor de Duurzaamheidsroute A35 tot stand
gekomen. In energieateliers is met alle bovengenoemde partners gezocht
naar maximale bedrijfseconomische- én maatschappelijke haalbaarheid van
een mogelijk energieproject. Daarnaast heeft ook met RWS en de gemeenten
afzonderlijk afstemming plaatsgevonden. In tegenstelling tot voorliggend
project lag in het pilotproject de aandacht vooral op zonne-energie.

De mogelijkheden voor wind zijn verkend voor grotere en kleinere
windturbines op basis van het handboek risicozonering (niet in Nationaal
Landschap, niet in Natura2000 gebieden en met zachte (ruime) buffer
rond woningen). Daarbij is ook gekeken welke mogelijkheden ontstaan
als de beperkingen van Nationaal Landschap en NNN-gebieden
(Natuurnetwerk Nederland) worden losgelaten en de buffer rond
woningen wordt verkleind.

Leeswijzer
Deze rapportage start in hoofdstuk 2 met de uitgangspunten en verkenning
van de grootschalige energieopgave voor zon en wind. Om vervolgens
onderbouwde keuzes te kunnen maken met betrekking tot de gewenste
ruimtelijke kwaliteit van het zoekgebied, is in hoofdstuk 3 het landschap rond
de rijkswegen geanalyseerd. Op basis van deze informatie zijn de keuzes voor
de ruimtelijke visie gemaakt, welke in hoofdstuk 4 wordt gepresenteerd.
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02 uitgangspunten + verkenning opgave
Als eerste stap in de verkenning naar het opwekpotentieel van duurzame
energie binnen het projectgebied van de RES-bouwsteen Rijkswegen is een
technisch maximale variant (techmax) opgesteld. De techmax laat zien
welke mogelijkheden aanwezig zijn voor de ontwikkeling van zonne-energie
op kansrijke overheidsgronden en windenergie op basis van de standaard
risicozonering. Binnen deze verkenning is aanvullend onderzocht wat er
gebeurt met de potentiële opwek als randvoorwaarden gewijzigd worden
en bekende initiatieven worden meegenomen. Het al dan niet wijzigen van
randvoorwaarden en de daaruit resulterende uitkomsten zijn nadrukkelijk
input voor ruimtelijke en bestuurlijke keuzes.
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Legenda
Open ruimte
Gesloten ruimte - stedelijk gebied
Gesloten ruimte - bos en natuur
Water

Verkenning zonpotentie
Als start van de verkenning van de zonpotentie is een GIS-kaart opgesteld
van alle open ruimtes in de regio Twente. Als het huidig gebruik en
beperkingen buiten beschouwing worden gelaten, zijn deze ruimtes in
potentie geschikt voor de opwek van zonne-energie. Een deel van de
geschikte ruimte wordt kleiner door de schaduw die veroorzaakt wordt
door de bomen in het Twentse landschap, maar het kaartbeeld toont dat
behoorlijk grote delen van het landschap kansen biedt voor zonnevelden.
In het zoekgebied van 500m aan weerszijden van de rijkswegen van
Twente is 7388 ha ‘open ruimte’ aanwezig; goed voor een theoretische
opwek van circa 6 TWh.
Belangrijk bij deze vorm van energieopwekking is te beseffen dat de
technische innovaties nog steeds snel gaan; de techniek van zonnepanelen
gaat dermate snel vooruit dat de potentie voor zonnevelden ook
snel verandert. Locaties die nu wellicht door technische beperkingen
onrendabel zijn, kunnen over een aantal jaren alsnog interessant zijn voor
het plaatsen van zonnepanelen.
Van deze zeer theoretische benadering wordt als volgende stap
in de verkenning naar de mogelijkheden van zonne-energie op de
volgende pagina’s dieper ingegaan op de locaties en manieren waarop
zonnepanelen opgesteld kunnen worden. Door middel van een zogeheten
technisch maximale variant (techmax) wordt gekeken welke hoeveelheid
energie geproduceerd zou kunnen worden. Hierbij is een uitgangspunt
genomen voor de dichtheid van de zonnepanelen op het land. Dit betekent
dat in RES-verband nog gekozen kan worden om ‘op minder hectare meer
panelen plaatsen’ of op ‘meer hectare minder panelen te plaatsen’.
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Verkenning dichtheden zonnepanelen
Bij de zoektocht hoe het Twentse landschap zonne-energie het beste aankan,
is de dichtheid van de panelen in een park een bepalende factor. Op welke
plekken is een zo optimaal mogelijk monofunctioneel park het beste en op
welke plekken heeft een ruimere opstelling die zorgvuldig landschappelijk is
ingepast, de voorkeur mogelijk in combinatie met ander functies? Om een
gevoel te krijgen voor de mogelijke dichtheden en effecten is in onderstaande
vingeroefening de dichtheid en het bijbehorende grondgebruik verkend. Al
deze varianten zijn theoretische benaderingen.

Maximale variant
De maximale variant gaat uit van een zonneveld
van 100 ha, wat met optimale dichtheid
wordt bedekt met zonnepanelen in een oostwest-opstelling; hiermee wordt de hoogste
energie-opbrengst per ha behaald. Dit zou
een energieopbrengst van 135 MW opleveren.
De bedekkingsgraad van de oppervlakte met
panelen is 75%. Dit is tevens het nadeel aan deze
opstelling, omdat het effect van deze opstelling op
het bodemleven door de hoge bedekkingsgraad
van de bodem nog onvoldoende duidelijk is.

Biodiverse variant
In de biodiverse variant wordt gekozen voor
een zuid-opstelling, waarbij in verband
met schaduwwerking, ruimte tussen de
zonnepanelen aanwezig is, waardoor er
tegelijkertijd ruimte is voor biodiversiteit op het
perceel. Omdat de dichtheid van zonnepanelen
lager wordt, is er echter een groter perceel nodig
om dezelfde energie-opbrengst te realiseren. Om
dezelfde 135 MW te behalen is in dit geval een
zonneveld van 135 ha nodig. De bedekkingsgraad
van de oppervlakte met panelen is 50%.

8

135 MW = 100 ha

135 MW = 135 ha

Maximale variant met landschappelijke randen
Deze variant bouwt voort op de maximale variant, waarbij het perceel
grotendeels wordt dichtgelegd met zonnepanelen in oost-west-opstelling.
De randen worden echter vrijgehouden, zodat een goede landschappelijke
inpassing gerealiseerd kan worden. Hiermee treedt een verlies op van
gemiddeld 12-25% van het perceel aan randinpassing, wat inhoudt dat een
perceel van 115-130 ha nodig is om dezelfde 135 MW energie op te brengen.
Kanttekening bij deze variant is dat de relatieve
grootte van de randinpassing sterk afhankelijk is
van het formaat en vorm van het zonneveld. Een
rand van bijvoorbeeld 20 meter breed heeft op
een groot zonneveld een veel kleinere impact dan
bij een klein zonneveld. Bij een langwerpig veld
zijn de verhoudingen heel anders, bij een zelfde
randbreedte van 20 meter is de ruimte die nog
resteert voor panelen in verhouding veel kleiner.
Voor de ruimtelijke visie op rijkswegen van
Twente is dit belangrijke informatie; het RWSareaal is langs wegen vrijwel altijd langgerekt
en het gemiddelde Twentse landschap is
karakteristiek door kleinschalige kavels.
135 MW = 115-130 ha

Variant landschappelijke randen
Deze laatste variant combineert voorgaande
varianten en bestaat uit een zonneveld met een lage
dichtheid aan zonnepanelen in een zuidopstelling
met daaromheen een randinpassing. Dit leidt
logischerwijs tot het meeste verlies aan nuttig
oppervlak voor energieproductie, maar biedt wel
mogelijkheden voor bijvoorbeeld het versterken
van de landschappelijke structuur of realiseren van
recreatiepaden. Door het meervoudig ruimtegebruik
is een perceel van 155-175 ha nodig om 135 MW
135 MW = 155-175 ha
energie op te wekken.

Gedragscode zon op land
Op 13 november 2019 hebben negen partijen (waaronder de
brancheorganisatie Holland Solar) de ‘Gedragscode Zon op Land’ getekend.
Met deze code zetten de partijen zich in voor meer zonnepanelen op land,
maar dan wel volgens een paar principes die zorgen voor maatschappelijk
draagvlak, natuurbehoud en goed ruimtegebruik. De partijen van deze
gedragscode hanteren een ondergrens van 25% onbedekt oppervlak van
het gebied van het project (van boven af gezien). Afwijking van deze norm
kan op terreinen waar het oppervlak reeds bedekt of verhard was, op
terreinen die bestemd zijn als bedrijventerrein of op uitdrukkelijk verzoek
van het bevoegd gezag.

Dichtheid in deze verkenning
In de verkenning van de technisch maximale variant wordt uitgegaan
van een maximale bedekkingsgraad van 65%, waarbij rijen van 6 panelen
in horizontale positie zijn ingetekend tot 6 meter diep, welke worden
opgevolgd door een vrije strook grond van 3 meter diep. Dit is het meest
gangbare ontwerp voor grondgebaseerde zonne-energievelden.

Dichtheden op Rijksgronden
In overleg met RWS zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten
voor de voorverkenning van zonne-energievelden langs de
‘Duurzaamheidsroute A35’. Deze worden ook in de verkenning voor de
RES-bouwsteen Rijkswegen gebruikt. Langs de A35 zijn de zonnepanelen
georiënteerd met de horizontale zijde (ofwel de lange zijde) richting
de weg, waarmee de zonnepanelen de contouren van de weg volgen.
Hiermee varieert de oriëntatie grofweg tussen Oost Zuid Oost (OZO, 110
graden), en West Zuid West (WZW 250 graden). Voor zonnepanelen op
geluidswallen geldt hetzelfde uitgangspunt, waarbij er maximaal 1 rij
panelen op bestaande geluidswallen is ingetekend. Voor knooppunten
met grotere oppervlakten zijn de zonnepanelen op zuid-orientatie (180
graden) ingetekend voor maximale opwek, waarbij er is uitgegaan
van 1 meter hoge stellingen waarop de zonnepanelen gemonteerd
zijn. Dit leidt tot een maximale bedekkingsgraad van 65%, die voor de
gemeentelijke gronden is gehanteerd. De geluidschermen vormen daar
de uitzondering op.
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Legenda
Eigendom de Staat
Eigendom Provincie Overijssel
Eigendom Waterschap Vechtstromen
Eigendom Gem. Almelo
Eigendom Gem. Borne
Eigendom Gem. Dinkelland
Eigendom Gem. Enschede
Eigendom Gem. Haaksbergen
Eigendom Gem. Hellendoorn
Eigendom Gem. Hengelo
Eigendom Gem. Hof van Twente
Eigendom Gem. Losser
Eigendom Gem. Oldenzaal
Eigendom Gem. Rijssen-Holten
Eigendom Gem. Twenterand
Eigendom Gem. Wierden

Eigendommen en aansluitingen
Basis voor de verkenning van de RES-bouwsteen Rijkswegen is het
onderzoek naar de mogelijkheden om zonne-energie te realiseren
op gronden van zowel het Rijk als gemeentegronden. Dit gebeurt
in navolging van de voorverkenningen die zijn uitgevoerd voor de
‘Duurzaamsheidsroute A35’. In de kaart hiernaast zijn de publieke gronden
aansluitend op het RWS-areaal en in een zone van 500 meter rond de
Rijkswegen weergegeven. In een ontwerpatelier is met de gemeenten
afgestemd welke van deze gronden geschikt zouden kunnen zijn voor de
ontwikkeling van zonne-energie.
De hoofdaansluitpunten op het electriciteitsnetwerk zijn ook op de kaart
weergegeven. Bij het ontwerpen en plannen van zonne-energievelden
vormen de aansluitmogelijkheden op het net een cruciale factor. Het
maximale vermogen (piekvermogen) dat een park kan leveren bepaalt op
welk type station van het elektriciteitsnetwerk kan worden aangesloten.
De afstand tot de netaansluiting heeft een grote invloed op de lengte
van de bekabeling en daarmee op de business case van het park. Vooral
bij grote parken met een langgerekte vorm (zoals langs bestaande
infrastructuur) leiden extra transformatoren en langere interne
bekabeling snel tot hogere kosten. Om tot een succesvolle ontwikkeling
van zonneparken te komen is het daarom cruciaal dat de verschillende
overheden samenwerken om tot goede business cases te kunnen komen.
Op deze manier kan de potentie van de gronden van de gemeenten,
provincie, waterschap en rijk optimaal benut worden.

Hoofdstation
Distributieverdeelstation
Transportverdeelstation
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Legenda
RWS-areaal langs de rijkswegen
Overige overheidsgronden met potentie
Meekoppelkansen

Kaart techmax voor zon
Van alle potentiële gebieden zijn op de kaart hiernaast de locaties
weergegeven, waarvan de gemeenten in een voor deze RES-bouwsteen
georganiseerde ontwerpaterlier aangegeven hebben dat deze geschikt
kunnen zijn voor de mogelijke ontwikkeling van zonne-energie. Tevens
zijn bekende initiatieven weergegeven, die ook in het ontwerpatelier
zijn opgehaald. Deze kunnen als koppelkans meegenomen worden in de
nadere uitwerking. Voor de helderheid van het kaartbeeld is het RWSareaal als geheel weergegeven, dus ook delen waarop geen zonne-energie
gerealiseerd kan worden. In de berekening van de potentiële opwek is op
RWS-areaal een percentage gehanteerd, zodat er wel een reëel potentieel
wordt berekend. Een meer gedetailleerde kaart is te raadplegen via de
weblink naar de GIS-viewer.
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OVERHEIDGRONDEN

ha

percentage

TJ/ha Twente

veld

277

1

2,9

op dak

102

0,4

2,9

veld (RWS)

914

0,2

2,9

KOPPELKANSEN

ha

percentage

TJ/ha Twente

veld

219

1

2,9

dak

449

0,4

2,9

water

52

0,8

2,9

totaal

totaal
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overzicht potentiële opbrengsten techmax zonne-energie

Techmax opwek zonne-energie
De berekening van de potentie van de opwek van zonne-energie is gedaan
op basis van de oppervlakte van de locatie. Bij het intekenen van de locaties
voor de opwek van zonne-energie is uitgegaan van een bedekkingsgraad
van de veldopstellingen van 65%. Dit leidt in het zonklimaat van Twente
tot een opwek van 2,9 TJ per hectare. In de bedekkingsgraad is nog te
variëren. Dit betekent dat in RES-verband de keuze gemaakt kan worden
om bij een gelijke opwek ‘op minder hectare meer panelen plaatsen’ of op
‘meer hectare minder panelen plaatsen’.
Voor de locaties met zon op dak is een factor 0,4 voor de oppervlakte
toegepast, omdat het beschikbare oppervlak niet geheel uit dak bestaat.
De locaties met zon op water hebben een compensatie factor van 0,8 voor
de oppervlakte omdat de dichtheid van de veldopstelling hier niet gehaald
kan worden.

aantal TJ

aantal TWh

803,3
118,32
530,12
1451,74

aantal TJ

0,40

aantal TWh

635,1
520,84
120,64
1276,58

0,35

De locaties op het RWS-areaal en de gemeentelijke gronden langs de
A35 zijn verder uitgewerkt en doorgerekend in de voorverkenning van de
‘Duurzaamheidsroute A35’. Deze werd tegelijkertijd opgesteld met de
verkenning van de RES-bouwsteen Rijkswegen. Uit het vergelijk tussen
de twee verkenningen bleek dat de hiernaast gepresenteerde resultaten
realistisch zijn. De haalbaarheidsonderzoeken van de locaties lieten zien
dat met name de locaties tussen de steden in en de meer langgerekte
locaties moeilijker financieel haalbaar te krijgen zijn. Bij het clusteren van
meerdere locaties van verschillende overheden bleek de haalbaarheid
beter te worden. Om de potentie van de verschillende overheden
maximaal te benutten is samenwerking dus cruciaal. Door de informatie
die voorverkenning heeft opgeleverd kan gesteld worden dat 75% van de
opstellingen op overheidsgronden (technisch) haalbaar zou kunnen zijn.
Een ander aandachtpunt richting de realisatie is de mogelijkheid voor
het aansluiten van de zonne-energievelden op het energienetwerk.
De netbeheerder heeft wel een aansluitplicht voor de parken maar
geen “afnameplicht”. Dit betekent dat wanneer er geen capaciteit
meer aanwezig is op het beoogde aansluitstation dit station eerst
moet worden uitgebreid om vervolgens de opgewekte stroom ook te
kunnen distribueren. De doorlooptijd voor de realisatie van een zonneenergiepark neemt daardoor toe.
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Object/gebied

Afstandsbuffer hard > nee-gebieden

Afstandsbuffer zacht > nee tenzij gebieden

Tiphoogte windturbine 150m (200m)

Tiphoogte windturbine 150m (200m)

Aaneengesloten woonbebouwing

400 m (500 m)

Woningen buitengebied

150 m (200 m)

Beperkt kwetsbare objecten (overige beb.)

50 m (75 m)

Buisleidingstraten en hogedruk gasleidingen

150 m (200 m)

Hoogspanningsleidingen

150 m (200 m)

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen

150 m (200 m)

Spoorwegen

60 m (80 m)

Rijkswegen

50 m (75 m)

Natuurnetwerk Nederland

nee, tenzij

Natura2000

uitgesloten

Laagvliegroute defensie en straalpaden

uitgesloten

Nationaal landschap Noordoost Twente

nee, tenzij

overzicht van de gehanteerde risicozones [bron: Handboek Risicozonering, RVO, 2014]

200m

150m

100m

50m

maaiveld

windturbine
tiphoogte 150m

windturbine
tiphoogte 200m

schematische weergave van de afmetingen van de windturbines, die in de verkenning gehanteerd zijn
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400 m (500 m)

Verkenning windpotentie uitgangspunten
De GIS-verkenning van de potentie voor windenergie binnen de zone
van 500 meter rond de Rijkswegen van Twente, is gedaan op basis van
technische haalbaarheid en houdt dus géén rekening met gemeentelijk/
provinciaal beleid, draagvlak, lokale initiatieven of ruimtelijke kwaliteit. Voor
de technische haalbaarheid is het handboek risicozonering gebruikt voor
de veiligheids- en hinderzones die vastgesteld zijn rondom windturbines zie de tabel hiernaast voor de afstanden van de zones. Op de basis van de
risicozonering kunnen drie zones worden onderscheiden:
• Nee-gebieden, geen ontwikkeling van windenergie mogelijk;
• Nee tenzij-gebieden, onder voorwaarden kan windenergie toch mogelijk
zijn;
• Ja mits-gebieden, op basis van de risicozonering zijn mogelijkheden
aanwezig. Nadere onderzoeken moeten nog wel uitwijzen of het
daadwerkelijk mogelijk is om windenergie te ontwikkelen.

Gebruikte data voor de risicozonering:
Woningen en gebouwen [bron: BAG, Kadaster, 2018]
Buisleidingen [bron: Risicokaart.nl, 2019]
Hoogspanning [bron: TOP10NL, Kadaster, 2018]
Gevaarlijke stoffen [bron: Risicokaart.nl, 2019]
Spoorwegen [bron: TOP10NL, Kadaster, 2018]
Rijkswegen [bron: Nwb, RWS, 2017]
NNN [bron: provincie Overijssel, 2018]
Natura2000 [bron: Ministerie van LNV, Directie Natuur, 2014]
Nationaal Landschap Noordoost Twente [bron: geoportaal Overijssel, 2012]

In de GIS-verkenning zijn van het projectgebied van de RES-bouwsteen Rijkswegen
eerst de gebieden verwijderd waarvoor de harde belemmeringen gelden. Daarna
zijn de gebieden gegenereerd waarvoor de zachte belemmeringen gelden. De
gebieden die overblijven zijn geschikt voor de opwek van windenergie.
De afstanden van de risicozones zijn afhankelijk van de afmeting van de
windturbines. Voor de verkenning van windpotentie is uitgegaan van twee
afmetingen om daarmee de verschillen in beeld te kunnen brengen. Het is
een windturbine met een ashoogte van 100 meter en een tiphoogte van 150
meter en een turbine met een ashoogte van 125 meter en een tiphoogte van
200 meter. Dit zijn de meest courante afmetingen en ook noodzakelijk door
het milde windklimaat in Twente .
De technisch beschikbare ruimte is daarna maximaal ingericht met
windturbines, waarbij geen rekening is gehouden met ruimtelijke kwaliteit
en inpassing in het landschap. Om dit te kunnen doen zijn contouren rond
de windturbines getekend met de minimale afstand tot een volgende
windturbine. Deze minimale afstand zorgt er voor dat de energieproductie
van windturbines in een grotere opstelling elkaar niet negatief beïnvloeden.
De standaardafstanden zijn 5 maal de ashoogte in overheersende zuidwestnoordoost windrichting en 4 maal de ashoogte voor de overige windrichtingen.
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Legenda
Windenergie; ja mits
Windenergie; nee tenzij
Windenergie; nee
Turbinelocatie in ja mits gebied
Turbinelocatie in nee tenzij gebied
Rijkswegen
Overige wegen

Windpotentie tiphoogte 150m
Van alle potentiële gebieden zijn op de kaart hiernaast de locaties
maximaal ingevuld met windturbines. Hierbij is geen rekening gehouden
met de huidige aanwezige elementen in het landschap. Van alle
windturbines op de kaart zijn de windturbines in de gebieden zonder
risicozonering nadrukkelijker weergegeven. De contouren rond de locaties
geven de minimale afstanden tussen de windturbines onderling aan.

Bebouwde kom
Bedrijventerrein
NNN-gebied
Nationaal landschap Noordoost Twente

Het verschil tussen het aantal potentiële locaties in de ‘ja mits-gebieden’
en de ‘nee tenzij-gebieden’ is groot. Het aantal potentiële locaties neemt
toe van 40 naar 307. Vrijwel alle extra potentiele locaties ontstaan in de
ruimere zone rond de woningen in het buitengebied. 16 locaties ontstaan
‘alleen’ door het opheffen van de beperkingen van het bouwen in NNNgebieden. Van de in totaal 267 extra locaties liggen 96 in NNN-gebieden en
48 in het Nationale Landschap Noordoost Twente. 50 van de extra potentiële
locaties zijn op overheidsgronden.
Opvallend is dat door de maximale invulling van de vorm van het
projectgebied en de ovale contouren rond de afzonderlijke windturbines,
kralensnoeren ontstaan van windturbines langs de verschillende
rijkswegen.

aantal turbines
ja mits gebied

40

nee tenzij gebied

+267

nee tenzij gebied

251(267)

(in ruimere zone rond woningen)
nee tenzij gebied

96(267)

(NNN-gebied)

nee tenzij gebied
(Nationaal Landschap)
overzichtstabel aantallen turbines in verschillende zones

48 (267)
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Legenda
Windenergie; ja mits
Windenergie; nee tenzij
Windenergie; nee
Turbinelocatie in ja mits gebied
Turbinelocatie in nee tenzij gebied
Rijkswegen
Overige wegen

Windpotentie tiphoogte 200m
Van alle potentiële gebieden zijn op de kaart hiernaast de locaties
maximaal ingevuld met windturbines. Hierbij is geen rekening gehouden
met de huidige aanwezige elementen in het landschap. Van alle
windturbines op de kaart zijn de windturbines in de gebieden zonder
risicozonering nadrukkelijker weergegeven. De contouren rond de locaties
geven de minimale afstanden tussen de windturbines onderling aan.

Bebouwde kom
Bedrijventerrein
NNN-gebied
Nationaal landschap Noordoost Twente

Het verschil tussen het aantal potentiele locaties in de ‘ja mits-gebieden’
en de ‘nee tenzij-gebieden’ is groot. Het aantal potentiële locaties neemt
toe van 10 naar 151. Alle extra potentiele locaties ontstaan in de ruimere
zone rond de woningen in het buitengebied. Van deze extra 141 extra
locaties liggen 61 in NNN-gebieden en 21 in het Nationale Landschap
Noordoost Twente. 16 de extra potentiële locaties zijn op overheidsgronden.
Opvallend is dat door de maximale invulling van de vorm van het
projectgebied en de ovale contouren rond de afzonderlijke windturbines,
kralensnoeren ontstaan van windturbines langs de verschillende
rijkswegen.

aantal turbines
ja mits gebied

10

nee tenzij gebied

+141

nee tenzij gebied

141 (141)

(in ruimere zone rond woningen)
nee tenzij gebied

61 (141)

(NNN-gebied)

nee tenzij gebied
(Nationaal Landschap)
overzichtstabel aantallen turbines in verschillende zones

21 (141)
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aantal turbines

TJ/turbines in

aantal TJ

aantal TWh

Twente
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150 m tiphoogte - max belemmering

40

28

1120

0,31

150 m tiphoogte - min natuur en krappere zone buiten bebouwde kom

307

28

8596

2,39

200 m tiphoogte - max belemmering

10

45

450

0,13

200 m tiphoogte - min natuur en krappere zone buiten bebouwde kom

151

45

6795

1,89

bekende initiatieven

15

28

420

0,12

Techmax opwek windenergie
De berekening van de potentie van de opwek van windenergie is gedaan
op basis van kentallen voor de verschillende windturbines. De grootste
windturbine met een tiphoogte van 200 meter levert in het Twentse
windklimaat 45 TJ per windturbine. De kleinere turbine met een tiphoogte
van 150 meter levert 28 TJ per windturbine.
Wat opvalt op de kaarten op de voorgaande pagina’s is dat het aantal
windturbines met een tiphoogte van 200 meter die in het projectgebied
past veel lager is dan het aantal windturbines met een tiphoogte van 150
meter. Dit is te verklaren doordat grotere windturbines een grotere afstand
tot elkaar moeten hebben en het beschikbare gebied door de risicozonering
kleiner is. Daar staat wel tegenover dat grotere windturbines meer energie
per turbines opbrengen. Uiteindelijk is de potentiële opbrengst van de
kleinere windturbines toch groter dan die van de grotere windturbines.
Evenals bij zonne-energie is de mogelijke aansluiting op het
electricisteitsnet een aandachtpunt richting de realisatie; het is
onder andere een voorwaarde voor de verlening van de SDE+ subsidie.
Vergunning en procedures voor de realisatie van een windturbine zijn
kostbaar en hebben vaak een lange doorlooptijd. Dit zorgt ervoor dat
van de techmax varianten in de ja mits gebieden, alleen de locaties waar
twee of meer turbines bij elkaar staan als haalbaar worden beschouwd.
Hier kunnen de projectkosten gedeeld worden. Voor de overige locaties
geldt dat voor het ruimer hanteren van de risicozonering een politieke
keuze noodzakelijk is. De gepresenteerde opbrengst is een theoretische
maximale potentie.

inschatting van potentiële haalbaarheid

50%
politieke keuze leidend

Als onderdeel van het opstellen van de RES-bouwsteen Rijkswegen is in
een ontwerpatelier ook een aantal bij de gemeente bekende initiatieven
geïdentificeerd in het projectgebied. De bekende initiatieven leveren de
meest realistische potentie voor de RES-bouwsteen Rijkswegen.

50%
politieke keuze leidend
80%
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03 landschappelijke analyse
Om vanuit het perspectief van ruimtelijke kwaliteit onderbouwde
keuzes in de ordening van de productie van duurzame energie
te kunnen maken, is het van belang om de karakteristieken en
kwaliteiten van het Twentse landschap in beeld te hebben. In dit
hoofdstuk worden daarom niet alleen de rijkswegen en de directe
omgeving, maar vooral ook de (stedelijke) landschappen waar
de rijkswegen doorheen gaan geanalyseerd. De landschappelijke
karakteristieken en kwaliteiten van de rijkswegen en haar omgeving
kunnen een goede basis vormen voor de ruimtelijke inpassing van
duurzame energie langs en in de directe omgeving van de rijkswegen.
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Legenda
Maten en flierenlandschap
Essenlandschap
Jong ontginningslandschap
Kampenlandschap
Landschap van buitenplaatsen
Hoogveenontginningslandschap
Veenkoloniaal landschap
Kraggenlandschap

Huidige kenmerken en kwaliteiten van
de landschappen van Twente
Een goed startpunt voor de landschappelijke analyse van Twente is de
Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel (provincie Overijssel, april 2017).
Deze beschrijft de karakteristieken en kenmerken van alle gebieden in
de provincie Overijssel, die ze met de Omgevingsvisie willen versterken
en vernieuwen. Om ruimtelijke kwaliteit te waarborgen spelen de
verschillende landschappen en hun eigenschappen een belangrijke rol.

Nationaal Landschap Noordoost Twente
Rijkswegen
Overige wegen
Bebouwde kom
Bedrijventerrein

Ook voor de inpassing van duurzame energie in de bestaande
landschappen langs de Rijkswegen is het waardevol om te weten
welke kenmerken en kwaliteiten het landschap kent. Het Twentse
landschap waar de wegen doorheen lopen biedt een aantal verschillende
landschapstypen, die elk hun eigen karakter hebben. Vanuit die eigen
karakteristiek kan de duurzame energie als nieuwe laag worden
toegevoegd. De verspreiding van deze landschapstypen is op de kaart
hiernaast te zien. Het projectgebied van de RES-bouwsteen Rijkswegen
bevat alle landschapstypen die in Twente voorkomen. Op de kaart is in
een arcering het Nationale Landschap Noordoost-Twente weergegeven,
omdat deze een rol spelen in de discussie over de allocatie van zonne- en
windenergie.

27

28

Legenda
Wal
Talud
Geluidsscherm
Open boomsingel
Gesloten boomsingel
A35
Overige wegen
Bebouwde kom
Bedrijventerrein
NNN-gebieden

Kenmerken en kwaliteiten van het
landschap van de rijkswegen
De kenmerken en kwaliteiten van de rijkswegen van Twente onderscheiden
zich van elkaar. De A35 meandert door het zandlandschap van Twente.
De weg bestaat uit grote boogstralen met een ruim dwarsprofiel,
wat het landschappelijk karakter benadrukt. Langs de snelweg zijn
bedrijventerreinen nadrukkelijk zichtbaar en de woongebieden van
de steden gaan schuil achter grondwallen en geluidsschermen. De
knooppunten Azelo en Buren hebben een sterk landschappelijk karakter.
Het aansluitende tracé van de nieuwe N35 tussen Wierden West en
Nijverdal wordt op dezelfde manier ingevuld, waardoor ook hier de
kleinschalige landschappelijke setting benadrukt wordt.
De inpassing van de N36 vormt een contrast met de A35. De N36 kent geen
weidse bochten en landschappelijke uitzichten, maar is juist met een zeer
krap profiel tussen de stedelijke zones van Almelo en Wierden heen gelegd.
Aansluitingen langs deze weg zijn krap opgezet, met uitzondering van
de aansluiting Wierden. Zodra de N36 ten noorden van Almelo door het
hoogveenontginningslandschap snijdt wordt het landschap en daarmee
de weginrichting, weer ruimer van opzet.
De inpassing van de A1 is nog ruimer dan die van de A35. Het Twentse deel
van de A1 ten westen van knooppunt Azelo is als een parkway ontworpen
en snijdt met heel ruime obstakelvrije bermen door de landschappelijke
structuur. De landschappelijke beleving vanaf de weg is een leidmotief
geweest bij het ontwerp, de aanleg en verbreding van de A1. Het deel ten
oosten van knooppunt Buren tot de Duitse grens is wat krapper van opzet,
maar snijdt op een vergelijkbare manier door het landschap. Net als bij
de A35 domineren de bedrijventerreinen het beeld bij Borne/Hengelo en
Oldenzaal en gaan de woongebieden schuil achter beplante wallen en taluds.
De N18 is de jongste rijksweg van Twente en is in 2018 opgeleverd. Deze
nieuwe weg ligt als een scherpe snede in het landschap zonder begeleidende
beplanting. De beplanting in de omgeving is de beplantings van de
landschapsstructuur.
Samenvattend: groene Twentse rijkswegen met landschappelijke beleving,
met zichbaarheid van de Netwerkstad Twente door de bedrijventerreinen.
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windturbine als baken/landmark

lijnopstelling van windturbines als goed herkenbare
benadrukking van een lijnelement in het landschap

regelmatige clusteropstelling van windturbines als aanduiding
van een zone of gebied in een landschap

onregelmatige opstelling/zwerm van windturbines als
aanduiding van een zone of gebied in een landschap

200m

150m

100m

50m

volwassen eik
25m
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Alphatoren
109m

windturbine
tiphoogte 150m

referentie van afmetingen windturbines

windturbine
tiphoogte 200m

maaiveld

Potenties voor ontwerp met windturbines in het landschap van Twente
In het huidige Twentse landschap is recent de eerste windturbine in gebruik
genomen. De daarna dichtsbijzijnde turbines staan net over de grens in
Duitsland. De verkenning van de windenergiepotentie liet al zien dat door
het milde windklimaat in deze regio, alleen de grotere/hogere windturbines
rendabel zijn. Deze hoge elementen hebben een nadrukkelijke impact op het
landschap.
Het bijzondere van windturbines in het landschap is dat de impact van het
grondgebruik relatief beperkt is. Eén mast heeft een ‘voet’ van ongeveer
20 meter bij 20 meter. Een windturbine heeft door zijn grote hoogte
vooral een effect op de beleving van de schaal van het landschap. Dit komt
doordat de windturbines niet zo zeer als groter worden ervaren, maar als
dichterbij staand. Het toevoegen van grote elementen aan het landschap
zorgt ervoor dat het landschap als kleiner wordt ervaren. Dit effect is het
sterkst in heel open landschappen.
Windturbines hebben een zodanig andere schaal dan de elementen in
het omringende landschap, dat ze als het ware een nieuwe laag boven
het landschap vormen. Deze nieuwe laag heeft op zichzelf een patroon
en vorm. De herkenbaarheid van het patroon en opstellingsvorm heeft
een landschappelijke waarde. Een windpark kan door de locatiekeuze en
vorm een betekenisvolle oriënterende landschappelijke waarde krijgen
(landmark). Betekenisverlening heeft te maken met de associaties die
mensen hebben bij windturbines. Windturbines kunnen bijvoorbeeld
geassocieerd worden met techniek en industrie, of met windrijke meer
open plekken, maar er kunnen ook nieuwe associaties ontstaan; een
windpark als nieuw herkenningspunt.

Een enkele turbine of een lijn zijn als opstellingsvorm het beste
herkenbaar. Een dubbele lijnopstelling is ook nog herkenbaar maar vooral
in de dwarsrichting vermindert de herkenbaarheid. Bij meer dan twee
lijnen achter elkaar ontstaat een clusteropstelling. Een clusteropstelling
met een regelmatige afstand tussen de windturbines is op een beperkt
aantal plekken herkenbaar. In het cluster zijn dan de lijnen herkenbaar
waaruit deze is opgebouwd. Een zwermopstelling is een clusteropstelling
zonder regelmatig patroon. De zwermopstelling is dus het minst
herkenbaar. Het is onduidelijk welke windturbines bij welk park horen en
waar het park begint en eindigt. Wel kan zo’n zwerm bij een gebied horen;
bijvoorbeeld als de turbines in een bos geplaatst worden.
Randvoorwaarde bij herkenbaarheid en samenhang, is dat de afzonderlijke
windparken als zelfstandig windpark herkend kunnen worden. Wanneer
op enkele kilometers afstand een ander windpark staat, zal vanaf sommige
plekken in het landschap interferentie tussen de windparken optreden. Dit
is het fenomeen dat van de windparken niet langer duidelijk is waar het
ene windpark begint en het andere eindigt en welk ordeningsprincipe de
windparken hebben. De windparken lijken dan één onherkenbaar groot
windpark te gaan vormen.
De techmax variant voor wind, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is een
technische exercitie en voldoet niet aan de randvoorwaarde om tot een
herkenbaar en samenhangend ruimtelijk beeld te komen. In het volgende
hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop windturbines ruimtelijk
kunnen worden ingepast en welk ‘verhaal’ zij kunnen gaan vertellen langs
de Rijkswegen in het Twentse landschap.
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04 ruimtelijke visie >
van techmax naar ruimtelijk ontwerp
Bij de koppeling van de energieopgave aan de rijkswegen van Twente
met zijn kenmerken en kwaliteiten, kan een karakteristiek nieuw
snelweglandschap ontstaan. Dit biedt volop kansen voor de branding
van de Netwerkstad Twente als betekenisvolle duurzame energiecorridor en een start van de ontwikkeling van een karakteristiek Twents
Energie Landschap. De ruimtelijke visie biedt handvaten voor keuzes
in de allocatie en vormgeving van duurzame energie potentie die in de
technisch maximale varianten zijn verkend. Dit gaat ten koste van de
hoeveelheid opwek, maar levert een grote ruimtelijke meerwaarde.

Referentiebeelden voor een windbaken langs de snelweg, een windbos in het landschap, een zonnewal en een landschappelijk zonne-energieveld
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Legenda

landschappelijke zonne-energievelden ontwikkelen volgens landschapstypering;
bij ligging aan de rijkswegen kunnen de bermen benut worden voor extra opwek

Duurzame Netwerkstad Twente
De rijkswegen van Twente hebben geen samenhangende eigen vormtaal
en reageren op de kwaliteiten van de landschappen. Waar de rijkswegen
door of langs stedelijke gebieden gaan, worden deze gemarkeerd door een
visuele versmalling in het landschap, gevormd door wallen, schermen en
beplantingen.

in de stedelijke omgevingen vormen zonnevelden de een begeleiding van de weg;
samen ontwikkelt met de stedelijke zonnevelden op gemeentelijke gronden

in de aansluitingen vormen zonnevelden een karakteristiek schouwspel;
de heuvels met panelen aan één zijde zijn daarbij tevens van meerwaarde
voor de biodiversiteit

Het Twentse landschap en zijn karakteristiek langs de wegen vormen
in de ruimtelijke visie voor de RES-bouwsteen Rijkswegen de basis
voor het ontwikkelen van zonne-energie. Bij de afschermende
voorzieningen bij het stedelijk landschap langs de Twentse rijkswegen
wordt nadrukkelijk een relatie gelegd tussen weg en energieopwekking
met zonnepanelen. Hiervoor dient een typologie ontwikkeld te
worden, die bij de hoofdinfrastructuur van de Netwerkstad Twente
past en een krachtige, constante en eigen identiteit krijgt. Ook in de
aansluitingen van de rijkswegen op het onderliggend wegennet wordt
een eigen Twentse typologie ontworpen. Op overige delen langs de
rijkswegen is het landschappelijk patroon leidend voor de uitwerking
van zonne-energie. De zonnevelden worden vormgegeven vanuit de
omgevingskenmerken van het landschapstype waarin de zonnevelden
liggen1. Deze landschappelijke parken lopen vervolgens tot aan de rand
van de rijksweg.
De ruimtelijke visie biedt voldoende aanknopingspunten om een heel
groot deel van de potenties te benutten, die in de techmax-verkenning
zijn geïdentificeerd. De delen van het RWS techmax-areaal die in het
landschap tussen de steden liggen kunnen vanuit de visie alleen ingezet
worden als ook op aangrenzende gronden in het landschap een park
wordt ontwikkeld.
Het kan ook zo zijn dat wanneer in RES-verband gekozen wordt om de
bouwsteen rijkswegen op te nemen in het bod, dat ook op particuliere
gronden initiatieven ontstaan in het projectgebied. Op deze wijze
ontstaat voor zonne-energie een clustering langs de rijkswegen en kan
de potentie van de bermen van de rijkswegen verder benut worden.
Een andere mogelijke denklijn is de keuze voor het alleen ontwikkelen
van zonne-energievelden in bepaalde landschapstypes. Dit heeft
dan consequenties voor de potentie in het projectgebied van de RESbouwsteen Rijkswegen.
voor de vormgevingsprincipe voor de landschappelijke zonnevelden, zie de ruimtelijke

1

visie voor de ‘Duurzaamheidsroute A35’( januari 2020)
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Windenergie langs de rijkswegen
van Twente
In de voorgaande ruimtelijke analyse voor windenergie werd al duidelijk
dat het ontwerpen met windturbines op een andere manier gebeurt door
de grootte en daarmee de impact van de windturbines. Vanuit het aspect
ruimtelijke kwaliteit wordt bij het plaatsen van windturbines gezocht naar
locaties met een passende opstellingsvorm; enkele turbines bij een bijzondere
plek in het landschap, een lijn van turbines bij een lijn in het landschap of een
concentratie aan turbines bij een gebied.
Vanuit de ruimtelijke visie op zonne-energie in het projectgebied van de
RES-bouwsteen Rijkswegen krijgt het stedelijk landschap van Twente door de
realisatie van zonnevelden een betekenisvolle duurzame energie-corridor. In
aanvulling daarop zou een aantal windturbines op de bedrijventerreinen de
duurzame branding van Netwerkstad kunnen versterken. De turbineclusters
vormen windbakens van de steden. Dit sluit ook goed aan bij de bestaande
initiatieven die in het ontwerpatelier van de RES-bouwsteen Rijkswegen
zijn geïdentificeerd. Een aantal van deze locaties komt ook in de techmaxverkenning naar voren.

Om tot betekenisvolle opstellingen te komen, moet eerder aansluiting
gezocht worden bij de kenmerken en karakteristieken van de landschapstypen
van Twente. In de studie ‘Energie-opwekking in de landschappen van
Overijssel’ (april 2019) worden daar suggesties voor gegeven. Deze manier
van ontwerpen met windturbines overstijgt het projectgebied van de RESbouwsteen Rijkswegen en kijkt naar heel Twente. De techmax verkenning laat
daarbij wel zien dat veel ruimte ontstaat bij het loslaten van de belemmering
van het niet bouwen in natuurgebieden. De windbossen van Twente zouden
bijvoorbeeld een nieuwe RES-bouwsteen kunnen worden.
Wind langs de rijkswegen moet daarom zorgvuldig worden afgewogen
met andere bouwstenen voor wind omdat ze elkaar negatief kunnen
beïnvloeden en een rommelig beeld kunnen opleveren. Vanuit de ruimtelijke
visie is voldoende aanleiding om de clusters van windturbines op de
bedrijventerreinen van de grote steden van Twente te willen realiseren. Voor
overige windparken met ruimtelijke kwaliteit moet buiten het projectgebied
van de RES-bouwsteen Rijkswegen gezocht worden.

Vanuit de verkenning van loslaten van de belemmering van niet bouwen in de
natuur, Nationaal Landschap en het aanhouden van een minimale zone rond
de woonbebouwing lijk een gedeeltelijke begeleiding van de rijkswegen met
lijnopstelling mogelijk te worden. Dit levert een zeer grote mogelijkheid van
windproductie op. Doordat heel veel turbines niet op overheidgrond staan,
is het uitermate onzeker of het kans van slagen heeft een continue lijn langs
de rijkswegen te realiseren. Daarbij sluiten de lijnen niet aan bij het Twentse
fijnmazige landschap.
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05 Overzicht RES-bouwsteen Rijkswegen
De techmax verkenning en ruimtelijke visie laten zien dat er een groot
verschil bestaat tussen de kansen voor de realisatie van zon en wind.
De geïdentificeerde potentie van de techmax voor zonne-energie op
overheidsgronden lijkt realistisch. Van de techmax van 0,40 TWh is 50%
tot 75% als kansrijk te bestempelen. Vanuit de ruimtelijke visie kan 95%
van de totale techmax een karakteristiek ruimtelijk beeld opleveren,
mits de inrichtingsprincipes zorgvuldig worden toegepast. Zonne- en
windenergie hoeven daarbij niet samen ontwikkeld te worden, alhoewel
dit voor de aansluiting op het netwerk meerwaarde zou kunnen bieden.
Een inschatting van de realisatiekans van de meekoppelkansen voor zonneenergie is moeilijker te geven. Op basis van expert judgement van de
voorstellen en de gesprekken in het ontwerpatelier met de gemeenten, lijkt
25% tot 50% van de 0,35 TWh haalbaar. De techmax zonne-energie voor
zowel de overheidsgronden als de meekoppelkansen kunnen samen tussen
0,28 en 0,46 TWh leveren.
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totale opwek

inschatting

ruimtelijke

bandbreedte

bandbreedte

techmax [TWh]

realisatiekans

visie

totale opwek [TWh]

[TWh]

Zon op overheidsgronden

0,40

50% tot 75%

95%

0,19 - 0,29

Zon meekoppelkansen

0,35

25% tot 50%

100%

0,09 - 0,18

0,28 - 0,46

De potentie van windenergie in het projectgebied van de rijkswegen
is lastiger in te schatten. De techmax verkenning laat zien dat veel
mogelijk is als de randvoorwaarden minder streng worden toegepast.
In het projectgebied van de rijkswegen, gaat het bij vrijwel alle extra
potentiële locaties om de toegestane afstand van windturbines tot
woonbebouwing. Het hanteren van kortere afstanden tot woningen
leidt tot juridische bezwaren en hoe hier mee om te gaan vraagt om
politieke keuzes. Vanuit deze verkenning kan daar geen inschatting
voor gegeven worden. Vanuit de ruimtelijke visie bezien sluiten de
geïdentificeerde mogelijkheden in de techmax varianten beperkt aan
bij een gewenst beeld van windbakens in de Netwerkstad Twente. De
in het ontwerpatelier benoemde lopende initiatieven leveren de meest
realistische potentie op voor de RES-bouwsteen Rijkswegen en passen
ook het best in de ruimtelijke visie. De initiatieven en de techmax
varianten leveren samen tussen 0,10 en 0,18 TWh.

totale opwek

inschatting

ruimtelijke

inschatting

bandbreedte

techmax [TWh]

realisatiekans

visie

totale opwek [TWh]

[TWh]

150m tiphoogte - ja mits

0,31

50%

50%

0,08

200m tiphoogte - ja mits

0,13

50%

50%

0,03

bekende initiatieven

0,12

80%

100%

0,10

0,10 - 0,18

39

40

bronvermelding
Catalogus Gebiedskenmerken Omgevingsvisie Overijssel, Provincie
Overijssel, 2017
Duurzaamheidsroute A35, RHDHV iov Rijkswaterstaat, januari 2020
Energie-opwekking in de landschappen van Overijssel, H+N+S
Landschapsarchitecten, april 2019
Handboek risicozonering Windturbines, RVO, september 2014
Handreiking Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen,
Rijkswaterstaat, 2013
Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden, Ruimte voor zonnepanelen
in de Groene Omgeving, Provincie Overijssel, vastgesteld door GS op 28
februari 2017
Opwekking duurzame energie op rijksgronden,
College van Rijksadviseurs, Maart 2018

Data voor Gis-verkenning en overige kaarten
Woningen en gebouwen [bron: BAG, Kadaster, 2018]
Buisleidingen [bron: Risicokaart.nl, 2019]
Hoogspanning [bron: TOP10NL, Kadaster, 2018]
Gevaarlijke stoffen [bron: Risicokaart.nl, 2019]
Spoorwegen [bron: TOP10NL, Kadaster, 2018]
Rijkswegen [bron: Nwb, RWS, 2017]
NNN [bron: provincie Overijssel, 2018]
Natura2000 [bron: Ministerie van LNV, Directie Natuur, 2014]
Nationaal Landschap Noordoost Twente [bron: geoportaal Overijssel, 2012]
Eigendomskaart_alle_overheden_Twente_zoekgebied1km.shp [bron:
Kadaster, 2019]

41

