4. ENERGIECONCEPTEN
IN DE LANDSCHAPPEN
Dit hoofdstuk laat zien hoe de energieconcepten van hoofdstuk 3 kunnen
worden toegepast in de landschappen van Overijssel uit hoofdstuk 2. De
energieconcepten zijn ontwikkeld op basis van fictieve kaartstudies, in
samenwerking met de provicie Overijssel en afgestemd met ambtelijke
experts van de twee RES regio's.
De volgende landschapstypes zijn onderzocht:
Zand
• Jonge heide en broekontginningen
• Essen- en oude hoevelandschap
• Esdorpen
Veen
• Laagveenontginning
• Hoogveenontginningen en veenkoloniaal landschap
Klei
• Zeekleigebieden
• Rivierkleigebieden bestaande uit rivier en uiterwaarden, oeverwallen en
komgronden
Voor elk landschapstype worden achtereenvolgens een korte kenschets
gegeven, de mogelijk toe te passen energieconcepten toegelicht en de
kansen voor andere ruimtelijke opgaves geschetst. Een uitgebreide
beschrijving van de verschillende energieconcepten is te vinden in
hoofdstuk 3.
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JONGE HEIDE EN BROEKONTGINNINGEN
OMSCHRIJVING
Jonge heide- en broekontginningen
vormen grootschalige landschappen
met open ruimtes, relatief rechte
blokverkavelingen, (productie)boscomplexen
en laanbeplantingen. Wegen kennen lange
rechtstanden (lange rechte lijnen), en vormen
sterke geometrische vormen. Erven liggen als
blokken aan deze wegen

jonge veldontginningen

optioneel

1.zonne-kavel / -cluster
met windlijn

optioneel

ENERGIE-CONCEPTEN
1. zonnevelden op een of enkele aaneengeschakelde
kavels (concept zonne-kavel of zonne-cluster)
binnen het blokverband. De velden volgen in vorm en
omvang de kavelstructuur. Daarmee hebben ze een
omvang van ongeveer 10 tot 40 hectare. Het maximaal
aantal clusters per gebied zal per gebied verschillen.
Landschapsstructuren worden versterkt. Optioneel kan
een windlijn worden ontwikkeld aansluitend op een
dominante lijn in het landschap.
2. zonnevelden op een of enkele aaneengeschakelde
kavels binnen het blokverband (concept zonnekavel of zonne-cluster). De velden volgen in vorm
en omvang de kavelstructuur. Daarmee hebben
ze een omvang van ongeveer 10 tot 40 hectare.
Landschapsstructuren worden versterkt. Optioneel kan
een windcluster worden ontwikkeld aansluitend op
rechtlijnige verkaveling van de jonge ontginning

2.zonne-kavel / -cluster
met windcluster
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JONGE HEIDE EN BROEKONTGINNINGEN

jonge veldontginningen

ENERGIE-CONCEPTEN
3. Ontwikkeling van een grootschalig energielandschap
in de vorm van gebiedsontwikkeling bestaande uit
een concentratie van zonnevelden en een cluster
van windturbines. Er worden grootschalige nieuwe
landschapsstructuren geïntroduceerd, waterstructuur
verbeterd, recreatieve doelen bereikt en duurzame
landbouw ingepast. Een uitgebreid gebiedsproces ligt
hieraan ten grondslag. Er ontstaat een nieuw robuust
landschap met eigen kwaliteiten.
4. Ontwikkeling van een grootschalige energielandschap
in de vorm van structuurontwikkeling. In een gebied
kunnen grootschalige zonnevelden en een lijn van
windturbines gekoppeld worden aan een versterkte of
nieuwe groenblauwe structuur. Hieraan worden ook
doelen voor verduurzaming landbouw, waterberging en
kwaliteit en recreatie gekoppeld. Er ontstaat een nieuw
robuust landschap met eigen kwaliteiten.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Verduurzaming en realiseren toekomstbestendige
landbouw
• Ruilverkaveling met agrariërs zonder opvolging
• Ontwikkeling landschapsstructuren
• Verbetering waterkwaliteit en waterberging
• Verdrogingsmaatregelen
• Ecologische en recreatieve verbindingen
3.grootschalig
energielandschap
gebiedsontwikkeling

4.grootschalig
energielandschap
structuurontwikkeling
24
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IMPRESSIE VAN EEN GROOTSCHALIG ENERGIELANDSCHAP IN DE VORM VAN EEN STRUCTUURONTWIKKELING IN DE JONGE HEIDE EN BROEKONTGINNING

ESSEN- EN OUDE HOEVELANDSCHAP

OMSCHRIJVING
Essen- en oude hoevelandschap met
historische escomplexen, kampen, erven en
boerderijen, onregelmatige verkavelingen
met gekromde wegen, bossen op hogere
zandgronden, heide-restanten, houtwallen en
eikenhakhoutbosjes. De oude ontginningen
grenzen vaak aan de beekdalen.

essenlandschap
oude ontginningen

ENERGIE-CONCEPTEN
1. de ontwikkeling van zonnevelden op 1 (zonne-kavel)
of enkele aangrenzende kavels (zonne-cluster) binnen
één landschapskamer, rekening houdend met de
historische erven. De vorm van het veld sluit aan bij
de verkaveling en bepaalt de maximale omvang van
het veld (ongeveer 3 tot 10 hectare). Houtwallen en
bossen worden versterkt omwille van de inpassing.
De escomplexen zelf zijn uitgesloten. Daarnaast
ontwikkeling van een energieleverend erf waarbij een
windbaken en zonne-erf worden gecombineerd.
2. de ontwikkeling van extensieve multifunctionele
zonnevelden waarbij meerdere doelen binnen 1 of
enkele kavels worden gerealiseerd. Dit kan aansluiten
bij het beheertype ‘ondernemen met natuur’. Het veld
sluit aan bij de verkaveling en bepaalt de maximale
omvang van het veld (ongeveer 3 tot 10 hectare).
Houtwallen en bossen worden versterkt omwille van
de inpassing. De escomplexen zelf zijn uitgesloten.
Daarnaast ontwikkeling van een energieleverend
erf waarbij een windbaken en zonne-erf worden
gecombineerd.

1.zonne-kavel / -cluster
met zonne-erf en erf-molens

2.extensieve zonnevelden
met zonne-erf en erf-molens

KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Extensivering / verduurzaming van landbouw en
ontwikkeling ‘ondernemen met natuur’;
• Herstel historische landschapsstructuren en esranden;
• Ontwikkeling recreatieve routes;
• Uitbreiding natuur netwerken, kruidenrijke
akkerranden en ecologische verbindingen;
• Waterkwaliteit en -berging, verdrogingsmaatregelen en
natuurvriendelijke oevers.
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ESDORPEN

OMSCHRIJVING
Esdorpen betreffen alle dorpen gelegen in
het oude zandlandschap. Een groot deel
van deze dorpen heeft zijn oorsprong in
relatie tot de ontwikkeling van essen en vrije
informele groeperingen van hoeven, huizen
en voorzieningen. Enkele dorpen zijn sterk
gegroeid na de tweede wereldoorlog.

esdorpen

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Dorpen zijn apart uitgelicht omdat dorpen tot 10.000
inwoners grotendeels in staat zijn in hun eigen
energiebehoefte te voorzien of energieleverend te
worden voor steden in hun omgeving. Dit kan door
het realiseren van een of enkele dorpsmolens welke
als baken van het dorp fungeren. Aanvullend kan een
zonneveld ingepast worden in de rand van het dorp.
Uitgangspunt is dat het energieleverend dorp gedragen
en mede ontwikkeld wordt door de inwoners van het
dorp zodat iedereen kan meeprofiteren. Dit zou in
samenwerking met een energie leverancier of lokale
energie cooperatie kunnen. Dit vraagt een uitgebreid
proces met een ‘dorpenconsulent’.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Herstel, ontwikkeling en vergroening van dorpsranden;
• Financiële bijdrage vanuit de energiewinsten voor het
instant houden van dorpsfuncties via een dorpenfonds
of gebiedsfonds;
• Natuurherstel of landschapsherstel rondom dorpen.

1.zonne-kavel met dorp-molens
27
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IMPRESSIE VAN WINDBAKEN BIJ EEN ESDORP

LAAGVEENONTGINNING

OMSCHRIJVING
Open, nat en laag landschap ontgonnen
vanuit ontginningsassen. In dit gebied
kunnen twee vormen onderscheiden worden.
Kleinschalig slagenlandschap met elzenen wilgensingels op de kavelgrenzen, en
zeer open veenlandschap zonder opgaande
beplanting. Boerderijen liggen langs vaarten
en wegen.

laagveenontginningen

ENERGIE-CONCEPTEN
1. De onwikkeling van zonnevelden volgens het
concept zonne-kavels binnen het kleinschalige
slagenlandschap. De zonne-kavels volgen in vorm
en omvang de verkaveling. Aaneenschakeling van
velden is niet wenselijk in verband met de doorzichten
tussen de kavels. Hierdoor zijn velden tussen de 3 en 6
hectare groot. Ontwikkeling van velden gaat gepaard
met versterking van de groenstructuur. Ontwikkeling
van zonnevelden in het open veenlandschap is niet
wenselijk in verband met weidevogeldoelstellingen en
de enorme openheid.
2. De ontwikkeling van zonne-erven binnen de
erfstructuur in het kleinschalige slagenlandschap
en het open veenlandschap. Dit gaat gepaard met
versterking van de erfstructuur en het meekoppelen
van weidevogeldoelstellingen.
Beide concepten kunnen gecombineerd
worden. Ontwikkeling van wind is in het gehele
laagveenontginningslandschap niet wenselijk in verband
met de grote kwaliteiten van het gebied, de openheid en
kwetsbaarheid voor weidevogels.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Ontwikkeling weidevogeldoelstellingen
• Versterking en herstel landschapstructuren
• Ontwikkeling van recreatieve routes en struinpaden
• Doelstellingen waterkwaliteit, vernatting en
waterberging en daarmee reductie van CO2 emissie en
inklinking veenbodem
• Ecologische oevers en verbindingen
1.zonne-kavels

2.zonne-erven
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HOOGVEENONTGINNINGEN EN
VEENKOLONIAAL LANDSCHAP
OMSCHRIJVING
Vanuit linten werd het hoogveengebied
via strokenverkaveling ontgonnen. Wijken
werden gegraven voor ontwatering. Een
deel van de hoogveengebieden is later
afgegraven voor landbouwdoeleinden.
Er is een duidelijk onderscheid tussen
een fijnmazige ontginningsstructuur en
grotere blokverkaveling ontstaan door de
ruilverkaveling. Bomen en elzensingels op
kavelgrenzen en langs vaarten en wegen
doorbreken de grote openheid.

hoogveen koloniaallandschap

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Zonne-energie rond erven aan de linten en windenergie
in een lijnopstelling parallel aan de ontginningslijnen.
De windturbines staan hierbij op afstand van de
bebouwingslinten. De linten worden landschappelijk
versterkt door de inpassingsmaatregelen rondom de
erven.
2. Zonne-energie rond erven aan de linten en windenergie
in een lijnopstelling haaks op de ontginningslijnen.
Vooral hoogveenlandschappen, die door ruilverkaveling
een sterke schaalvergroting hebben doorgemaakt,
komen hiervoor in aanmerking. Dit vanwege de schaal
en de lange lijnen tussen de linten. De windturbines
staan tussen de nieuwe wegstructuur op afstand van
de boerderijen. Oude linten worden versterkt door
inpassingsmaatregelen rond de erven.

1.zonne-erven
en windlijn parallel achter lint

2.zonne-erven
en windlijnen haaks tussen lint
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HOOGVEENONTGINNINGEN EN
VEENKOLONIAAL LANDSCHAP

hoogveen koloniaallandschap

ENERGIE-CONCEPTEN
3. Ontwikkeling van een grootschalige energielandschap
in de vorm van een structuurontwikkeling tussen
de linten. Het bestaat uit een lijnopstelling van
windmolens en lineaire opstelling van zonnevelden.
De ontwikkeling van het energielandschap gaat
gecombineerd met ontwikkeling op het vlak van
waterberging en waterkwaliteit, recreatie, ecologie en
landschap. Grootschalige nieuwe beplantingstructuren
zijn niet wenselijk omdat dit niet past in het
hoogveenlandschap.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Herstel oude linten en beplantingsstructuren;
• Verduurzaming en toekomstbestendigheid van de
landbouw;
• Recreatieve routes op kavelgrenzen;
• Natuurlijke verbindingen en biodiversiteitsdoelen
• Verbetering waterkwaliteit en waterberging.

3.energielandschap van zon
en wind als structuurverbetering
achter of tussen de linten
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IMPRESSIE VAN WINDLIJN OPSTELLING IN HET HOOGVEEN EN VEENKOLONIALE LANDSCHAP IN DE VRIJE RUIMTE TUSSEN LINTEN

ZEEKLEIGEBIEDEN

OMSCHRIJVING
Open landschap langs de voormalige
Zuiderzeekust. Het Kampereiland bestaat uit
een terpenlandschap met oude boerderijen.
Langs de voormalige Zuiderzeedijk liggen
dijkboerderijen en dijkdorpen. Beplanting is
gekoppeld aan de dijken, erven en dorpen.

dorpen
zeeklei gebieden

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Langs de dijk en de dijkdorpen kunnen zonne-kavels
ontwikkeld worden. De vorm van de kavel bepaald de
vorm en omvang van het zonneveld. In combinatie
met dorpen kunnen wind-bakens ontwikkeld worden.
Hiermee krijgt elk zeekleidorp een extra oriëntatie aan
de dijk. Zo is het mogelijk een energieleverend dorp te
ontwikkelen. Uitgangspunt is dat het energieleverend
dorp gedragen en ontwikkeld wordt door de
inwoners van het dorp. Iedereen zou moeten kunnen
meeprofiteren. Dit vraagt een uitgebreid proces met
een ‘dorpenconsulent’.
2. Boerderijen op terpen kunnen worden voorzien van
een wind-baken: een kleine windmolen passend bij
de schaal van het erf. Een erfturbine draagt bij aan
de zelfredzaamheid van oude erven ten tijde van
hoogwater. Er is geen ruimte voor de ontwikkeling van
een zonne-erf (wel zonne-daken) omdat dit niet past
op de kleine schaal van de terp.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Versterking en herstel erfbeplanting, beplanting langs
dijken en beplanting dorpsranden.

1.zonne-kavel en windbaken
bij dijkdorpen

2.erf-molens
bij terpen

33

RIVIERKLEIGEBIEDEN

OMSCHRIJVING
Rivierenlandschap met uiterwaarden, zomeren winterdijk. Oeverwallen met wegdorpen
en handelssteden, grillige verkaveling,
gevarieerde beplanting en enkele kwekers.
Kleiige komgronden met rechte wegen,
enkele verspreide boerderijen, enkele
productiebossen en grote leegtes.
dorpen
oeverwallen
komgronden
rivier en uiterwaarden

optioneel

1.zonne-kavels en -cluster met
bakens bij dorpen en steden aan de rivier

optioneel

2.zonne-kavels en -cluster met
windlijnen in de komgronden

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Zonne-energie in de vorm van zonne-kavels, zonneerven en multifunctionele zonnevelden. De velden
volgen de vorm van de kavels en zijn qua omvang
ongeveer 3 tot 10 hectare. In de komgronden is
het wenselijk de velden laag te houden (onder
ooghoogte) en vrij te houden van hoge beplanting,
vanwege de openheid in deze gebieden. Daarnaast
wordt met de ontwikkeling van zonnevelden de
landschapsstructuur op de oeverwallen versterkt.
Uiterwaarden blijven vrij van zonnevelden. Voor wind
worden windbakens toegepast langs de rivier. Dit
zijn bakens bij rivierkruisingen (bruggen en ponden),
steden en dorpen. Hiermee krijgen ze extra markante
oriëntatiepunten langs de rivier, vergelijkbaar met
molens bij Zutphen of Kampen.
2. Zonne-energie is vergelijkbaar met concept 1. Voor
windenergie worden in de komgronden windlijnen
toegepast. Er kunnen dan geen wind-bakens langs de
rivier geplaatst worden omdat beide concepten te dicht
op elkaar liggen. De hoofdwetering in de komgrond
vormt aanleiding voor de lijn van windmolens.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Versterking historische landschapsstructuren op de
oeverwallen;
• Verduurzaming en toekomstbestendigheid van
landbouw;
• Ooibossen en natte productiebossen in de uiterwaarden.
Voorkomen moet worden dat de doorstroming van
IJssel of Vecht in het geding komt;
• Waterberging en reserveringen voor toekomstige
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rivierverruiming;
• Recreatieve routes en struinpaden;
• Ecologische verbindingen en biodiversiteitsdoelen.

5. ENERGIECONCEPTEN VOOR
LANDGEBRUIK
Dit hoofdstuk laat zien hoe de energieconcepten van hoofdstuk 3 kunnen worden
toegepast in de verschillende vormen van landgebruik uit hoofdstuk 2.
De energieconcepten zijn ontwikkeld op basis van fictieve kaartstudies, in
samenwerking met de provincie Overijssel en afgestemd met ambtelijke experts
van de twee RES regio's.
De volgende landgebruiksvormen zijn onderzocht:
Natuur en natuurontwikkeling
• Kraggenlandschap en laagveenrestant
• Hoogveenrestanten
• Maten en flierenlandschap
• Bosgebieden en stuwwallen
Bedrijventerreinen
Grote waterplassen
Landgoederen
Infrastructuur
Stadsranden
Stortplaatsen
Voor elke vorm van landgebruik worden achtereenvolgens een korte kenschets
gegeven, de mogelijk toe te passen energieconcepten toegelicht en de kansen
voor andere ruimtelijke opgaves geschetst. Een uitgebreide beschrijving van de
verschillende energieconcepten is te vinden in hoofdstuk 3.
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N AT U U R O NT W I K K E L I N G
K R AG G E N L A N D S C H A P E N L A AG V E E N R E S TA NT E N

OMSCHRIJVING
Dit betreft de laagveenrestanten,
veenmoerassen en arealen weidevogelnatuur.
Kenmerkend zijn de wilgen- en elzensingels
en bossen, open water, oude boezemwaters
of watergangen. Deze gebieden zijn zeer
relevant voor natuur, CO2 vastlegging maar
ook voor recreatie en watersport.

laagveenrestanten

ENERGIE-CONCEPTEN
In deze gebieden is het niet wenselijk om energieopwekking te realiseren. Uitbreiding van natuur gaat
gepaard met extreme vernatting waardoor realisatie van
zonnevelden niet wenselijk en mogelijk is. Windmolens
zijn niet passend in deze waardevolle en kwetsbare
omgeving.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
-

geen energie-opwekking
wenselijk
37

N AT U U R O NT W I K K E L I N G
H O O G V E E N R E S TA NT E N

OMSCHRIJVING
Binnen de provincie zijn enkele
hoogveenrestanten gelegen op
waterhuishoudkundig geïsoleerde gebieden.
Er zijn regenwatergevoede hoogveengebieden
ontstaan. De gebieden zijn gekenmerkt door
rechtlijnige structuren, hoge waterstanden en
water- en natuurkwaliteit. Door ontwatering
in de omgeving is risico op verdroging groot.

hoogveenrestanten

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Rondom waardevolle hoogveennatuur kan een
natuurbuffer worden aangelegd. Deze gronden zijn
vaak al aangewezen als te ontwikkelen natuurgebied.
In deze buffer kunnen multifunctionele extensieve
zonnevelden ontwikkeld worden met een zo
hoog mogelijke grondwaterstand. Deze tijdelijke
zonnevelden genereren een deel van de financiering die
nodig is voor de transformatie naar natuur.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Waterberging en buffering van hoogveennatuur
• Natuurontwikkeling
• Recreatieve doelstellingen
• Herstel landschapsstructuren

1.multifunctionele zonnevelden
bij uitbreiding / buffering hoogveennatuur
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N AT U U R O NT W I K K E L I N G
M A T E N E N F L I E R E N L A N D S C H A P,
BEEKDALEN EN BRONGEBIEDEN
OMSCHRIJVING
Het watersysteem in het zandlandschap
bestaat uit brongebieden, beekdalen, natte
laagtes en ontginningen die tot het matenen flierenlandschap hebben geleid. Een deel
van de beken is daarbij gekanaliseerd ten
behoeve van de landbouw. Een deel van het
beeksysteem is onderdeel van het Natuur
Netwerk Nederland. Hakhout en wilgen- en
elzensingels bepalen het kleinschalige beeld
van het maten- en flierenlandschap.
beekdalen

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Bescherming van brongebieden zowel ecologisch
als voor de waterkwaliteit van drinkwaterwinning.
Extensivering van landbouw en ontwikkeling van
natuurkwaliteiten zijn hiervoor belangrijk. De
ontwikkeling van tijdelijke multifunctionele extensieve
zonnevelden (15 tot max 25 jaar) in brongebieden kan
onderdeel van de financiering hiervan vormen.
2. Het waterschap heeft een enorme opgave te gaan met
het vasthouden van regenwater in beeksystemen.
Rechtgetrokken beeksystemen kunnen ontwikkeld
worden tot meanderende groenblauwe structuren.
Onderdeel van deze ontwikkeling zouden tijdenlijke
multifuctionele zonnevelden (15 tot max 25 jaar)
kunnen zijn die daarmee ook bijdragen aan financiering
voor de omvorming.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Bescherming van brongebieden
• Waterberging en waterkwaliteitsdoelen
• Extensivering landbouw in beschermde
drinkwaterwingebieden
• Ontwikkeling natuurlijke verbindingszones en
biodiversiteit
• Landschapsherstel en -ontwikkeling
• Recreatieve doelstellingen

1.multifunctionele zonnevelden
bij brongebieden

2.multifunctionele zonnevelden
bij beekherstel
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N AT U U R O NT W I K K E L I N G
BOSGEBIEDEN EN STUWWALLEN

OMSCHRIJVING
Overijssel kent vele grote bosgebieden,
meestal gelegen op (flanken van) stuwwallen
en zandruggen. Een deel van deze bossen
kent een eenzijdige beplanting. Ambitie is
omvorming en verjongen van deze bossen of
uitbreiding van bosgebieden.

bosgebieden >100 ha
stuwwallen

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Uitbreiding en buffering van bosgebieden (soms
als onderdeel van te realiseren nieuwe natuur) kan
gefaseerd worden ontwikkeld. In die ontwikkeling in
de tijd kunnen tijdelijke extensieve zonnevelden (15
tot max 25 jaar) ingepast worden. Daarmee worden
landbouwgronden geëxtensiveerd en geld gegenereerd
voor een deel van de financiering van de transformatie.
2. Onderdeel van omvorming van grote bosgebieden
zouden windturbines kunnen zijn. Deze vormen een
zogeheten windbos waarbij tijdelijk windturbines
(maximaal 25 jaar) in het bos zijn opgenomen. De
windmolens kunnen zo een deel van de verjonging of
omvorming bekostigen. De turbines vormen met het
bos een eenheid. Zie voor uitgebreidere toelichting en
uitgangspunten Hoofdstuk 3 – energieconcepten.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
•
•
•
•

1.multifunctionele zonnevelden
bij bosuitbreiding of buffering

2.windturbines opgenomen in om
te vormen of nieuw te ontwikkelen bosgebieden

Ontwikkeling natuurnetwerk en versterking
biodiversiteit
Verjonging en omvorming van bosgebieden
Extensivering van landbouw en daarmee buffering van
bosgebieden
Recreatie- en landschapsdoelstellingen
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BEDRIJVENTERREINEN EN INDUSTRIEGEBIEDEN

OMSCHRIJVING
Grote bedrijventerreinen en
industriegebieden kennen meerdere functies
(commerciële terreinen, kantoren, opslag,
industrie, transport). De uitstraling van deze
terreinen verschilt sterk van elkaar. Vaak is er
veel verharding en weinig groen. De meeste
gebieden liggen in de rand van de stad,
direct verbonden met provinciale wegen en
snelwegen.
bedrijventerrein / industrie < 40 ha
bedrijventerrein / industrie > 40 ha

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Concepten op het bedrijventerrein betreffen het
realiseren van zonne-kavels en velden op daken,
parkeerplaatsen en (tijdelijke) braakliggende gebieden.
Onderdeel van herstructurering van bedrijventerreinen
kan het inpassen van windturbines en zonnevelden
zijn. Deze turbines vormen een baken van het terrein
of de stad. De veiligheidszones rondom windmolens
vormen wel een punt van aandacht.
2. Concepten aan de rand van bedrijventerreinen
betreffen het realiseren van een nieuwe rand inclusief
het inpassen van zonne-kavels en enkele windturbines.
Deze vormen een oriëntatiepunt voor het terrein of de
stad. Bij verdere uitbreiding van het bedrijventerrein
worden de turbines en de zonne-kavels (inclusief het
groene raamwerk) onderdeel van het bedrijventerrein.
De veiligheidszones rondom windmolens vormen wel
een punt van aandacht.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Vergroenen en realiseren van waterberging;
• Herstructurering van bedrijventerreinen en verbeteren
uitstraling;
• Ontwikkelen groene rand als overgang naar het
buitengebied;
• Camoufleren van rommelige functies;
• Verduurzaming van de bedrijventerreinen.

1.(ruimte voor) zonnevelden en windbakens meenemen bij herstructurering

2.zonnevelden en windbakens
aan randen bedrijvenparken
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G R OT E WAT E R P L A S S E N

OMSCHRIJVING
Er is een eerste verkenning uitgevoerd
naar waterplassen die geschikt zijn voor
de ontwikkeling van zonne-energie
(Kansenkaart energiepotentie van
oppervlaktewater in Overijssel - Rom3D en
Inenergie – 2018). Uit deze studie blijkt dat
hier minimaal 10 hectare open water voor
nodig is. Waterplassen zijn geschikt wanneer
deze niet de functie van vaar-, recreatie-,
zwem- of natuurwater kennen. Dit betreft
dus spaarbekkens en voormalige of in gebruik
zijnde zandwinplassen.

groot open water zonder natuur-, vaar- of recreatiefunctie.

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Een zonneveld op een waterplas is feitelijk een
drijvende vorm van een zonne-kavel. Voorwaarde
voor deze ontwikkeling is het realiseren van een
brede (natuurvriendelijke) oeverzone van ten minste
20 meter. Daarnaast is een bedekkingsgraad van
maximaal 50% wenselijk om de waterkwaliteit, licht en
zuurstofuitwisseling intact te houden. Dit getal komt
overeen met het de bedekkingsgraad uit onderzoek naar
drijvende woningen. Over deze bedekkingsgraad en
de effecten van zon op water is echter nog vrij weinig
bekend. Nader onderzoek is wenselijk. Hiervoor zou
het uitvoeren van onderzoek als voorwaarde gesteld
kunnen worden bij de realisatie van de eerste drijvende
parken in Overijssel.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• verbetering (eco)kwaliteit oever en water
• recreatieve ontsluiting en potentie oevers
• herstel landschapsstructuren in randen
• waterberging door verhogen waterpeil

1.drijvende velden in zandwinplassen
en retentiebekkens
44

LANDGOEDEREN

OMSCHRIJVING
In Overijssel komen vele landgoederen
(boerenhoeves, buitenplaatsen, kastelen,
landgoederen en nieuwe landgoederen)
voor, vaak in particulier eigendom. Deze zijn
meestal op strategische locaties gelegen. Ze
bevatten hoge landschappelijke waardes,
vormen een ensemble van bos, akker,
weides, water en bebouwing, manifeste
laanbeplanten, waardevolle zichtlijnen en
veel cultuurhistorische elementen. Goed
onderhoud is echter kostbaar en niet voor elk
landgoed weggelegd.

landgoederen

ENERGIE-CONCEPTEN
1. Het zou mogelijk moeten zijn een kleinschalig
multifunctioneel zonneveld op een landgoed te
ontwikkelen. Dit vormt een nieuwe functie in het
ritme van bos, akkers, weides, water en bebouwing.
Uiteraard liggen de zonnevelden buiten de
waardevolle zichtlijnen of de zorgvuldig ontworpen
compositie van landschapspark, lanen en bebouwing.
Toetsing op ruimtelijke kwaliteit is essentieel. De
zonnevelden vormen een extra verdienmodel voor de
instandhouding van het landgoed of buitenplaats.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Herstel historische beplanting en groot onderhoud;
• Extensivering van landbouwfuncties binnen het
landgoed;
• Extra financiële middelen voor beheer van vastgoed en
historische parkaanleg op de landgoederen;
• Vergroten van biodiversiteit en natuurwaardes.

1.multifunctionele velden
op landgoederen en buitenplaatsen
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BEBOUWING

INFRASTRUCTUUR
OMSCHRIJVING
Grote infrastructuur kan een aanleiding vormen voor de ontwikkeling
van energie. Vaak worden deze gebieden als ‘functioneel’ en ‘lelijk’
beschouwd en in een adem genoemd met de opwek van duurzame
energie. Echter is veel grote infrastructuur zorgvuldig ontworpen,
landschappelijk ingepast, kent een grote landschappelijke beleving
voor de gebruiker en is door zijn terughoudendheid nauwelijks
zichtbaar in het landschap. Er kunnen vier typen grootschalige
infrastructuur worden onderscheiden:
•
•
•
•

Snelwegen
Provinciale wegen
Spoorlijnen
Kanalen

ENERGIE-CONCEPTEN
Energie-concepten binnen infrastructuur zijn heel gebiedspecifiek.
Per type infrastructuur kunnen wel een aantal generieke uitspraken
benoemd worden.
• Snelwegen: de A28, A32 en A1 en in mindere mate de A35 zijn
zeer landelijk gelegen en zorgvuldig ontworpen snelwegen.
Zonnevelden in wegbermen en langs de snelweg doet in het
buitengebied afbreuk aan dit beeld. Zonne-energie zou ingepast
kunnen worden in knooppunten en afslagen en in geluidswallen
en restruimtes gerelateerd aan de stad. Voor wind zouden windbakens ingezet kunnen worden om steden en dorpen (en dus
afslagen) te markeren zoals de windturbines bij Deventer.
• Provinciale wegen en spoorwegen: meestal landelijk gelegen met
weinig overmaat in bermen en overhoeken. Zonnevelden zijn niet
passend behalve bij geluidswallen en grotere restruimtes. Deze
zijn meestal rond de stad gelegen (zie stadsrand). Windenergie
doet afbreuk aan het lijnelement. Voorkeur heeft het inzetten
van windbakens bij de stad zoals op bedrijventerreinen (zie
bedrijventerreinen).
• Kanalen: meestal zeer landelijk gelegen waarbij zonnevelden
niet passend zijn. Een lijnopstelling voor windturbines lijkt voor
de hand te liggen, maar benadrukken de nu vaak onzichtbare
kanalen. Vanuit die optiek dus niet wenselijk. Inzet van windbakens ligt meer voor de hand waarbij de turbines gekoppeld zijn
aan de dorpen, steden en industriegebieden aan de kanalen. Denk
aan plaatsen als Goor, Hengelo of Enschede.

spoorlijnen
provinciale wegen

KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Invullen braakliggende restruimtes

autosnelwegen
hoofdvaarwegen
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S TA D S R A N D E N
OMSCHRIJVING
Stadsranden en overgangen tussen de stad en het buitengebied zijn
erg divers. Soms is deze rand abrupt en smal en soms kent het een
rommelige brede overgangszone. Er kunnen vijf types onderscheiden
worden:
• Infrastructuur, bijvoorbeeld een rondweg
• Een woonwijk
• Bedrijventerrein of industriegebied
• Diffuus gebruik van sportvelden, moestuinen, milieustraat, kleine
opstallen, opslag, bedrijfjes of een stadsboerderij
• Groen blauwe structuur of stadspark die een groene verbinding
vormt met het buitengebied.
ENERGIE-CONCEPTEN
Omdat er veel verschil is in stadsranden, types en kwaliteiten zullen
per per stad andere concepten mogelijk zijn. Enkele algemene
overwegingen per type volgen hieronder. Belangrijk (vooral bij
wind rond de stad) is het uitvoeren van 3D skyline studies om de
ruimtelijke impact van het totaal te kunnen bepalen.
• Infrastructuur: alleen ontwikkeling van zonnevelden tussen
de infrastructuur en de stad (niet aan de zijde van het landelijk
gebied) waarbij benutting van een restruimte gunstig is of via
nieuwe groenstructuren kwaliteit wordt toegevoegd. Wanneer
het zonneveld afbreuk doet aan de wegbeleving (bijvoorbeeld bij
een fraai ontworpen stadsrand) is een zonneveld niet wenselijk.
Windenergie zal per stad afzonderlijk onderzocht moeten worden;
• Een woonwijk: alleen een zonneveld wenselijk in een extensieve
vorm wanneer de stadsrand verbetering behoeft en inwoners van
de wijk kunnen meeprofiteren. Wind is ruimtelijk niet wenselijk.
• Bedrijventerrein: zie paragraaf bedrijventerrein
• Diffuse zone: zonnevelden en inpassing kunnen ingezet worden
om een verbetering van groene rand van de stad en overgang naar
het buitengebied te ontwerpen. Wind is eventueel mogelijk als dit
past bij de plek en functies.
• Groenblauwe structuur: zonnevelden kunnen in een extensieve
vorm als onderdeel van een recreatielandschap ontworpen worden
waarbij recreatieve routes, groenstructuren en waterberging
worden versterkt. Voorbeeld vormt de Kwekerij in Hengelo Gld.
Wind is ruimtelijk niet wenselijk.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Verbetering van de stadsrandzone met nieuwe beplanting
• Camouflage van minder fraaie functies in de stadsrand
• Versterken van groene, blauwe en recreatieve verbindingen
tussen de stad en het buitengebied
• Waterbergingsopgaves voor de stad

steden > 10.000 inwoners met een fictieve stadsand
invloedsgebieden van de stad (uit Omgevingsvisie)
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S TO RT P L A ATS E N E N V E RV U I L D E G R O N D
OMSCHRIJVING
Overijssel kent enkele stortplaatsen. Daarnaast zijn er gebieden met
vervuilde grond (niet op kaart). De kwaliteiten en uitstraling van deze
gebieden verschilt sterk van elkaar.
ENERGIE-CONCEPTEN
Op stortplaatsen en vervuilde grond is vaak ruimte voor de
ontwikkeling van een zonneveld omdat er weinig andere functies
mogelijk zijn. Hierdoor ontstaat een meervoudig gebruik. Voor
stortplaatsen vraagt dit een speciale constructie om aantasting van de
afdek- en beschermlagen te voorkomen. Op vervuilde grond kunnen
zonnevelden een tijdelijke invulling vormen wanneer ingezet wordt
op natuurlijke sanering (met micro-organismen) van de grond.
KANSEN VOOR ANDERE OPGAVES
• Natuurlijke sanering van de grond
• Versterking van landschapsstructuren rondom stortplaatsen

beestaande stortplaatsen
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6. AANBEVELINGEN
In de vorige twee hoofdstukken zijn diverse
energieconcepten (zon, wind of energielandschap)
gepresenteerd en vertaald naar de diverse
landschappen en landgebruiksvormen in
Overijssel. Deze concepten bieden een handreiking
voor wat er in bepaalde landschappen of rondom
bepaalde landgebruiksvormen aan energie-opwek
mogelijk is. Deze concepten kunnen echter niet
allemaal naast elkaar bestaan en het maximale
laadvermogen is dan ook niet simpel een optelling
van deze concepten. Daarnaast is een brede
afweging nodig om te bepalen wat wenselijk is op
welke locatie in de provincie.
Op basis van deze studie kunnen een aantal
conclusies getrokken worden. Deze conclusies zijn
opgeschreven in de vorm van 10 aanbevelingen.
Ze geven handvatten binnen het ontwikkelen
van toekomstig omgevingsbeleid en andere
vervolgprocessen en dienen als inspiratie in de
vorming en implementatie van bijvoorbeeld
energiebeleid op gemeentelijk en provinciaal
niveau.
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1.KIES VOOR DUIDELIJKE CONCEPTEN
PER DEELGEBIED EN VOER HIER
STRENGE REGIE OP
De impact van de opwek van zon- en met name windenergie is enorm.
Deze handreiking presenteert heldere inpassing- en vormconcepten.
Om de impact dragelijk te maken is het kiezen voor heldere leesbare
concepten belangrijk. Deze helderheid en daarmee acceptatie kan
onstaan wanneer in een grotere landschappelijke eenheid een gerichte
keuze wordt gemaakt voor één concept en hierop streng regie wordt
gevoerd (vanuit provincie en betrokken gemeentes). Het rommelige
beeld van windturbines in de zuidelijke Flevopolder laat zien wanneer
er geen regie op concepten wordt gevoerd. Hier staan lijnen, bakens
en clusters door elkaar heen wat tot grote verrommeling van het
buitengebied leidt.
Een concept vraagt daarom om ‘lucht’ om zich heen waarmee
interferentie met concepten in andere deelgebieden wordt voorkomen.
Vooral windconcepten zijn vanaf kilometers beleefbaar en vragen dus
ruimte om niet ongeordend of chaotisch over te komen.
Sommige landschapssystemen of landgebruiken zijn beperkt in
omvang of erg versnipperd of vormen een samenhang in een groter
geheel. Bijvoorbeeld Twente en delen van Salland bestaan uit een
fijnmazige afwisselingen van oude hoevenlandschap, essenlandschap,
maten en flierenlandschap, jonge veldontginningen, (es)dorpen,
natuurnetwerken en bosgebieden.
Op de kaart hiernaast is een voorstel gedaan van grotere
landschappelijke eenheden die een samenhangend geheel vormen.
Beschouw dergelijke gebieden als een grotere eenheid en maak keuzes
voor concepten op dit niveau. Doe daarnaast altijd de controle of een
keuze voor een concept in deelgebied A niet conflicteert met een
concept voor aangrenzend deelgebied B.

VOORSTEL VOOR GROTE DEELGEBIEDEN BINNEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL WAARBINNEN VOOR
EEN CONCEPT GEKOZEN ZOU MOETEN WORDEN. DE DEELGEBIEDEN VORMEN EEN SAMENHANGEND
LANDSCHAPPELIJK GEHEEL EN ZIJN DEELS GEBASSEERD OP KWALITEITSAMBITIE 7 'STERKE REGIONALE
I D E N T I E I T E N A L S M E R K E N V O O R O V E R I J S S E L' U I T D E H A N D R E I K I N G K W A L I T E I T S I M P U L S .
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2.VOORKOM ONGEWENSTE WILDGROEI VAN
ZONNEVELDEN EN WINDTURBINES
Er zijn diverse manieren mogelijk om de ontwikkeling van energieopwekkers van de grond te krijgen. Een mogelijkheid is vraag gestuurd
handelen waarin een bevoegd gezag reageert op een verzoek van
marktpartijen tot de ontwikkeling van een energieproject. Het andere
uiterste is het volledig in eigen beheer ontwikkelen van een gebied
door bevoegd gezag, zelf locaties en proces bepalen en de energieopwekking uiteindelijk aanbesteden. De vrije markt strategie kan
echter tot gevolg hebben dat ongewenste locaties en omvang wordt
gerealiseerd en dat er onvoldoende kwaliteitsborging is. Het opzetten
van heldere kaders, inpassingscriteria, maxima aan omvang en
aantallen en kwaliteitseisen zijn van essentieel belang om voldoende
sturing te kunnen geven.

4.DWING MEERVOUDIG GEBRUIK
De tijd van monofunctionele energieprojecten is voorbij. De
businesscase is ruim genoeg om brede inpassing, meervoudig
gebruik en uitgebreide financiële participatie mee te nemen in het
project. Leg hierbij de focus op meervoudig gebruik, het behale van
meerdere gebiedsdoelen of opgaven. In de vorige hoofdstukken is deze
meerwaarde uitgebreid omschreven. Om dit voor elkaar te krijgen is
het nodig af om deze ambitie op meerdere niveaus (gemeentelijk en
provinciaal) af te dwingen en zodoende kwaliteit te kunnen realiseren
binnen de provincie.

5.MAAK ENERGIE-OPWEKKING DE FINANCIELE MOTOR
VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE REGIO
3.NEEM DE TIJD VOOR HET GEBIEDSPROCES EN
GEDEGEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
Niets is zo dodelijk als een te overhaast gebiedsproces om snel enkele
duurzaamheidsdoelen af te kunnen tikken. Een goed plan maken met
maatschappelijk draagvlak en het behalen van bredere (ruimtelijke)
doelstellingen kost tijd. Ruim daarom in het proces voldoende tijd in
voor participatie en het gezamenlijk onderzoeken van meerwaarde
voor het gebied en overige opgaven die spelen. Bepaal daarnaast
de impact van het plan om voldoende te kunnen compenseren of
mitigeren. Door aan ontwikkelaars op voorhand dit signaal af te geven
en een realistische planning op te stellen worden valse verwachtingen
voorkomen.

Neem als overheden en maatschappelijke partners een kaderstellende
rol om te borgen dat opbrengsten van energie opwekking ten
goede komen aan het omliggende gebied. Neem als overheden
tevens een ontwikkelende rol en zet instrumenten in waarmee je
energieopwekking op de gewenste plekken krijgt en onder de gewenste
voorwaarden. Er is daarbij niet altijd ruimte of een wens om een
hele brede inpassing in te zetten op de plek van het energieproject.
Een open landschap heeft bijvoorbeeld geen baat bij hoge opgaande
beplanting, wel bij een relatief laag zonneveld en kruidenbermen.
Het zou mogelijk moeten worden om energieprojecten te laten
bijdragen aan een fonds voor gebiedsvernieuwing waardoor ook buiten
de projectgrenzen de landschappelijke, historische, recreatieve of
ecologische kwaliteiten kunnen worden verbeterd en dus een groter
projectgebied kan meeprofiteren.

6.ONDERZOEK EN ONDERBOUW DE KEUZE TUSSEN
‘CONCENTREREN’ OF ‘SPREIDEN’
Binnen het ontwikkelen van toekomstig omgevingsbeleid is het
belangrijk om af te wegen waar welk concept het meest wenselijk is
en welke gebieden eventueel uitgesloten moeten worden voor het
realiseren van energieprojecten. Maak binnen de grote deelgebieden
zoals gepresenteerd op de vorige pagina de keuze tussen concentratie
van grootschalig energie-opwekking (het ontwikkelen van een
energielandschap) of spreiding van energieprojecten. Onderdeel
van het concept van concentreren is wel dat daarmee andere (meer
kwetsbare) gebieden worden gevrijwaard van energie-opwekking.
Neem de kwaliteit van landbouw, natuur, recreatie en landschap mee
in de afweging voor het energieconcept en intensiteit aan opwekking.
De kwaliteiten in een gebied gaan niet puur over de landschappelijke
(zichtbare) kwaliteiten in het gebied. De afweging voor locaties
en omvang van energie-opwekking zal dan ook moeten worden
afgewogen binnen dit brede spectrum.
Het helpt hierbij om tegelijk te rekenen en tekenen aan het
energieplan voor Overijssel. Het rekenen aan energie-opbrengsten
geeft inzicht in de haalbaarheid van doelen en de keuze ruimte om
gebieden wel of niet in te zetten voor de opwek van energie danwel om
te concentreren of te spreiden.

Het valt daarbij ook te overwegen om bredere maatschappelijke
doelstellingen, voorzieningen en bereikbaarheid met de baten van
energie-projecten te financieren. Dergelijke thema's zijn dicht
bij huis voor inwoners en bevorderen daardoor het draagvlak voor
grootschalige energie-opwekking.
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7.VERKLAAR AANDACHTSPUNTEN NIET HEILIG MAAR
ONDERZOEK DE SPEELRUIMTE
In het tweede hoofdstuk is een aandachtspuntenkaart gepresenteerd.
In sommige gevallen zijn dit harde beperkingen of beperkingen
die hard lijken. Het kan raadzaam zijn om het beleid omtrent deze
aandachtspunten te wijzigen om een gewenst energieconcept in een
gebied mogelijk te maken. Immers wanneer alle aandachtspunten als
‘hard’ worden beschouwd dan is er bijna niets mogelijk en worden
windturbines alleen gerealiseerd in de witte vlekken op de kaart.
Hiermee wordt geen ruimtelijk sterke energie-concept gerealiseerd
wat tot een rommelige beeld gaat leiden.
Zo leggen de straaljagerpaden veel beperkingen op voor
windturbines. Durf het gesprek aan te gaan met defensie om hier
beleidsaanpassingen voor elkaar te krijgen. Een ander voorbeeld zijn
de realisatie van grootschalige energielandschappen. Deze kunnen in
verband met de grote aantallen woningen in het buitengebied lastig
gerealiseerd worden. Er zijn echter tal van mogelijkheden om deze
beperkingen weg te nemen. Benut de mogelijkheden die er zijn om
ontwikkelruimte in die gebieden te creeeren. In ieder geval door de
bewoners te betrekken, met hen samen naar mogelijkheden in het
gebied te zoeken en hen onderdeel te maken van de ontwikkeling.

8.ZIE INVESTERINGEN IN HET ENERGIENETWERK
A L S K A N S O M T E S T U R E N O P W E N S E L I J K E LO C AT I E S
VOOR GROOTSCHALIGE ONTWIKKELING VAN
DUURZAME ENERGIE
Het huidige energienetwerk is bewust uit deze studie gelaten om
vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit tot concepten te komen.
Enerzijds omdat het huidige netwerk moet worden vergroot omdat
voor de implementatie van energie-opwekking een stabiel netwerk
van vitaal belang is. Anderzijds omdat een aantal netwerk stations
gelegen zijn op locaties waar grootschalige energie-opwekking
ruimtelijk niet wenselijk is.

Ga het gesprek aan met netbeheerders (Enexis, TenneT en
Coteq) en neem ze mee in de plannen. Bepaal de noodzakelijke
netwerkinvesteringen voor de komende decennia. Op veel locaties zal
immers de huidige capaciteit niet voldoende zijn. Door op de juiste
locaties het netwerk te versterken en aansluitpunten aan te leggen
kan gestuurd worden in de energie-transitie. Met andere woorden op
sommige locaties kan het energienetwerk volgen uit de keuze voor
locaties voor energie-opwekking. Immers, binnen beleidsvorming
zoals de aanstaande RES wordt geredeneerd vanuit vier doelen die
alle vier in redelijke mate bereikt moeten worden : 1. Energiedoelen,
2 ruimtelijke kwaliteit 3. Maatschappelijke kosteneffectiviteit, 4.
Maatschappelijke acceptatie. Het is goed denkbaar dat deze manier
van redeneren leidt tot locaties van energieprojecten waarvoor het
netwerk niet leidend is maar volgend.
9 . M A A K D E I N PA S S I N G G E B I E D S P E C I F I E K . Z E T
H I E R V O O R E E N I N PA S S I N G S L E I D R A A D O P
De voorstellen in deze handreiking zijn niet meer dan een eerste
aanzet voor gebiedspecifieke inpassing. Ook de ‘handreiking
kwaliteitsimpuls zonneparken’ (provincie Overijssel – 2017) gaat
niet in op hoe de gebiedsspecifieke inpassing uitgewerkt zou moeten
worden. De handreiking bepleit namelijk vooral het zorgvuldige
proces en de noodzaak tot inpassing maar beschrijft geen uitwerking
per landschapssysteem en geeft ook geen invulling aan de inpassing
van windturbines. De Catalogus Gebiedskenmerken presenteert
inpassingshandvatten per landschap, maar gaat niet in op inpassing
van zonnevelden of windturbines.

1 0 . S T E M W I N D T U R B I N E S A LT I J D M E T E E N B R E D E
O M G E V I N G A F E N O N D E R Z O E K D E I M PA C T I N 3 D
De impact van windturbines reikt over enkele kilometers. We
adviseren daarom niet voor niets om minimaal 8 kilometer lege ruimte
tussen verschillende windconcepten in te passen. Maar omdat de
impact zo groot is dient ook over grenzen heen gekeken en afgestemd
te worden: gemeente-, RES-, provincie- en landsgrenzen.
Zo zouden eventuele windtrubines in het IJsseldal afgestemd moeten
worden met de windconcepten aan de Gelderse zijde. De bakenfunctie
van de huidige molens bij Deventer gaan bijvoorbeeld verloren als
er aan de overzijde een enorm cluster gebouwd wordt. Aan de grens
met Duitsland zijn de zwermen in Duitsland zichtbaar. Een cluster
of zwerm aan de Nederlandse kant is daardoor minder storend. Maar
bakens in de grensstreek zullen hoogstwaarschijnlijk wegvallen ten
opzichte van die clusters en dus niet de ruimtelijke uitwerking hebben
die wenselijk is.
Om de impact goed te kunnen bepalen en de windconcepten op een
goede manier te positioneren en in te passen is het noodzakelijk
altijd een ruimtelijk onderzoek in 3D uit te voeren. Hiermee kunnen
verschillende ruimtelijke modellen vergeleken en afgewogen worden.
Enkele specifieke vormgevingsregels voor windenergie zijn nog extra
bijgevoegd in bijlage I.

Een inpassingsleidraad op provinciaal niveau kan helpen om één
beleidslijn (en kwaliteitsniveau) voor inpassing en ontwikkeling van
duurzame energie in te provincie te bewerktstelligen. Hierin kan de
combinatie gemaakt worden tussen de Catatogus Gebiedskenmerken,,
de Handreiking kwaliteitsimpuls zonneparken en deze studie. Een
provinciale leidraad geeft gemeenten houvast en schept duidelijkheid
voor ontwikkelaars welke (ruimtelijke) voorwaardes in welke gebieden
van toepassing zijn.
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BIJLAGE I
VORMGEVEN AAN WINDENERGIE
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Ruimtelijke Visie Windturbines E40-zone

VORMGEVEN AAN WINDENERGIE
Principes beeldkwaliteit
Niet zo . . .

. . . Maar zo !

Niet zo . . .

Niet zo . . .

. . . Maar zo !

. . . Maar zo !

. . . Maar zo !

. . . Maar zo !

Vormgeving
turbine:
Vormgeving
turbines

Niet zo . . .
. . . Maar zo !

Niet zo . . .

•

•

Kleur: wit of lichtgrijs. Indien markering

Wit of lichtgrijs. Indien markering noodzakelijk,
noodzakelijk dan alle turbines in een cluster
dan
alle turbines
in eenrotorblad.
cluster markeren
markeren
op uiteinde
Geen op
uiteinde
rotorblad. Geen vakwerkconstructie.
vakwerkconstructie.

•

•

Niet zo . . .

Niet zo . . .

Type: alle turbines binnen één concept en bij
type: alle turbines binnen één cluster en bij
voorkeur ook binnen één gebied zijn van
. . . Maar zo !
voorkeur type
ook binnen één model
zijn van
hetzelfde

•

•

Niet zo . . .

. . . Maar zo !

Afmeting: alle turbines binnen één concept
afmeting: alle turbines binnen één model
hebben dezelfde afmeting

hebben dezelfde afmeting

hetzelfde type

Inpassingenen
beleving:
Inpassing
beleving

Niet zo . . .

. . . Maar zo !

Niet zo . . .

. . . Maar zo !

• • Overige
trafo) worden
worden
overige objecten
objecten (bijv.
(bijv. trafo)
geïntergreerd
inde
de mastvoet,
mastvoet,er
erworden
wordengeen
geen
geïntegreerd in
hekwerken
hekwerken toegepast
toegepast
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••

Verharding
t.b.v.toegangspaden
toegangspaden
verharding t.b.v.
enen
onderhoud
onderhoud wordt
wordttot
toteen
eenminimum
minimum beperkt
beperkt

•

turbines binnen één cluster zodanig instellen
dat ze synchroon draaien. Alle turbines hebben
3 rotorbladen
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