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1 Introductie

Voor u ligt het werkboek voor 
de Regionale Energiestrategie 
Cleantech Regio. Dit werkboek is een 
groeidocument, dat tijdens het hele 
proces van de ruimte ateliers van de 
RES Cleantech Regio steeds verder 
vorm krijgt. Wat nu in het boekje 
staat zal gaan veranderen, doordat 
veel betrokkenen hun inbreng 
kunnen leveren aan de RES. Zo 
komen we steeds een stapje verder en 
ontstaat gaandeweg een beter beeld 
van hoe de opgave voor grootschalige 
hernieuwbare opwekking van 
duurzame energie op land in deze 
regio ingevuld kan worden.
Het werkboek is tot stand gekomen 
door analyses van de ontwerpcoalitie 
van ROM3D, VPxDG, Abe Veenstra 
landschapsarchitect, Ruimte Atelier 
en Bureau Collou, aangevuld met de 
kennis die is opgehaald tijdens de 
regionale startsessie en het eerste 
regionale ruimteatelier. Het vormt 
de basis waarop we met u aan de slag 
gaan in de lokale ruimte ateliers.

De inhoud van dit werkboek is niet ‘in 
beton gegoten’. Het is nadrukkelijk 
een uitnodiging om gezamenlijk 
vorm te geven aan de bijdrage die 
de Cleantech Regio kan leveren aan 
de landelijke doelstelling van 49% 
CO₂-besparing in 2030 (t.o.v. 1990). 

Door het Rijk is berekend dat alle 
regio’s in Nederland per jaar samen 
ten minste 35 TWh hernieuwbare 
energie op land moeten opwekken. 
Dit is het equivalent van ongeveer 
5.000 windmolens van 3MW. De 
ambitie van de Provincie Gelderland 
gaat verder: een reductie van 55% 
van broeikasgassen in 2030. De 
Cleantech Regio is ambitieus en wil 
in 2030 energieneutraal zijn.
Er ligt dus een flinke uitdaging om 
aan te werken!

In het boekje staan verschillende 
voorbeelduitwerkingen. Deze zijn 
bedoeld om de bouwstenen te 
verduidelijken en om te laten zien 
hoe ze ruimtelijk kunnen uitwerken. 
Met dit inzicht kunnen we met elkaar 
betere gesprekken voeren. Laat u zich 
vooral door de beelden inspireren!

We nodigen u uit om voorafgaand 
aan het lokale ruimte atelier het 
werkboek goed door te nemen. Wij 
hebben als ontwerpcoalitie naar 
aanleiding van ons voorwerk een 
aantal vragen aan u over zaken die 
ons zijn opgevallen, waar we meer 
informatie over willen hebben 
of waar we veel discussie over 
verwachten. We hopen dat u daarover 
alvast wilt nadenken. Op die manier 
kunnen we meteen met elkaar aan de 
slag en we kunnen meer uit het lokale 
atelier halen.

We wensen u veel plezier bij het 
lezen van dit boekje. We hopen op 
uw enthousiaste inbreng tijdens de 
lokale ateliers.
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Uit de voorgaande ruimte-ateliers 
zijn een aantal uitgangspunten en 
ambities naar voren gekomen:

Cleantech identiteit
Het bouwen aan de identiteit van 
Cleantech-regio is het uitgangspunt 
voor alle energie-projecten. De 
duurzame opwekking van energie 
wordt daarvoor gekoppeld aan 
schone landbouw, biodiversiteit, 
duurzame leefomgeving (mobiliteit 
en wonen), techniek en innovaties. 
De duurzame energie-projecten 
mogen zichtbaar zijn, ze tonen de 
identiteit van de regio.  

Meerwaarde moet
Bij alle projecten moeten integraal 
zijn en leiden tot een win-win 
situatie op meerdere vlakken. ‘We 
moeten ons altijd de vraag stellen 
wat levert het nog meer op dan 
energie.’ Aan alle energieprojecten 
moeten kwalitatieve voorwaarden 
worden gekoppeld, ten aanzien 
van landschap, natuurwaarden, 
belangen van bewoners, circulariteit, 
integraliteit, etc.

2 Ambities & uitgangspunten regio

Heldere, afzonderlijk 
waarneembare concepten
Kies voor een beperkt aantal heldere, 
eenduidige concepten: de impact van 
de transitie richting grootschalige 
wind- en zonne-energie is enorm. 
Heldere concepten maken deze 
impact dragelijk. Kies ervoor om 
voor grotere landschappelijke 
eenheden of gebieden een of enkele 
ruimtelijke bouwstenen toe te 
passen. 

Houdt ‘lucht’ tussen de concepten 
zodat ze afzonderlijk beleefbaar 
blijven. Tussen grotere windclusters 
moet bij voorkeur 5 tot 8 km ruimte 
blijven. Zonnekavels hebben per 
concept een andere korrelgrootte 
maar vragen ook om tussenruimte 
om zo samenklontering te 
voorkomen. 
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3 Vier denklijnen

De mogelijkheden voor de inpassing 
van duurzame energie zullen via vier 
denklijnen op lokaal schaalniveau 
nader worden verkend.

Denklijn 1 
Koppeling met infrastructuur

Duurzame opwekking van wind- en 
zonne-energie wordt in deze denklijn 
geconcentreerd langs de lijnen en 
knooppunten van de infrastructuur. 
Dit zijn in de eerste plaats de 
snelwegen (A1, A50 en A28), en 
in de tweede plaats de provinciale 
wegen, spoorwegen, vaarwegen, 
rivieren en kanalen. Deze fysieke 
hoofdinfrastructuur gaat in deze 
denklijn als energiebundels door 
het landschap lopen in de vorm 
van geconcentreerde windclusters, 
zonnevelden langs en geïntegreerd 
in de infrastructuur. Hiervoor wordt 
het snelweglandschap van bermen, 
taluds, geluidsschermen en vangrails 
verkend evenals de ruimtes tussen de 
gebundelde infrastructuur. 

Denklijn 2
Vraag en aanbod bij elkaar

Duurzame opwek vindt in deze 
denklijn zo dicht mogelijk bij 
de vraag plaats. Windmolens en 
zonnevelden staan op korte afstand 
van stedelijk gebied (stad of dorp) of 
er tegenaan, dichtbij een onderstation 
van het elektriciteitsnetwerk, of dicht 
tegen of op een bedrijventerrein. 
Wind en zon is gemixt om de 
energiebalans in winter en zomer 
goed aan te vullen. De hoeveelheid 
duurzame opwek is beperkt tot de 
vraag van dit gebied. In gebieden 
met weinig huishoudens en bedrijven 
zijn relatief weinig windmolens en 
zonnevelden.

Denklijn 3
Geclusterd 

Duurzame opwekking van energie 
wordt op één of een enkele 
grootschalige locatie gerealiseerd, 
waarbij wind en zon kunnen worden 
gecombineerd. De aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk is efficiënter 
en landschappelijke waarde worden 
grotendeels behouden doordat in 
de gebieden buiten het cluster geen 
windmolens staan en zonnevelden 
zijn. De geclusterde locaties zijn 
‘echte energielandschappen’, er wordt 
hier een nieuwe kwaliteit ontwikkeld. 

Denklijn 4
Landschap is leidend

Bij de integratie van windmolens en 
zonnevelden wordt voortgebouwd 
op de cultuurhistorische patronen 
en landschappelijke kenmerken. 
De kenmerken, kwaliteiten schaal 
en maat van het landschap (open 
en meer besloten gebieden, en 
stedelijk en rust(iger) gebied) 
bepaalt welke duurzame energie 
inpasbaar is en op welke wijze. 
Het karakter van het landschap 
is gecombineerd met duurzame 
energie. Duurzame energie wordt 
gebruikt als economische motor voor 
landschapsherstel in de brede zin: 
de versterking van landschappelijke 
structuren, toegangelijkheid, 
biodiversiteit, klimaatbestendigheid 
en kringlooplandbouw. 
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WIND
In de RES verkenningen wordt 
uitgegaan van windturbines met een 
capaciteit van 3 MW.

De as van deze turbines is ca 150 
meter hoog. De wieken zijn ca 50 
lang en hebben een tiphoogte van ca 
200 meter.

Voor dit type windtubine gelden de 
volgende plaatsingsprincipes:
- 230 m afstand tot vrijstaande 

woningen
- 675 m afstand tot woonkernen
- verschillende veiligheidsafstanden 

tot infrastructuur, waterkeringen, 
vaarroutes, etc.

Deze afstanden zijn doorgevoerd in 
de bijgevoegde ‘ruimte voor wind’ 
kaarten. Grotere turbines

De verwachting is dat in de periode tot 2030 
de turbines zullen ‘doorgroeien’ tot 4,5 a 5 
MW.

Een turbine van 4,5 MW heeft een tiphoogte 
van ca 250 mter en kan ruim 1,5x meer 
stroom opwekken dan een turbine van 3 
MW. Door de grote hoogte is de impact 
op de omgeving groter, er zal een grotere 
afstand van bebouwing, infrastrucuur, ect 
aangehouden moeten worden.

4 Principes inpassing & integratie 
wind- en zonneparken

Kleinere turbines 
Er worden momenteel ook kleine 
windturbines ontwikkeld, passend bij de 
schaal van een erf. Om dezelfde hoeveelheid 
stroom te produceren als een turbine van 3 
MW zijn circa 200 turbines van 20 meter 
hoog nodig of 40 tot 50 turbines van 40  hoog. 
De hinderzone van deze kleinere turbines is 
beperkt.

Afstand tussen windturbines van 3 MW, 
erven en dorpsranden.
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ZON
In de RES verkenningen wordt 
uitgegaan van een zonneveld met 
@@ opstelling, @@ bedekking en @@ 
mate van inpassing. 

Globaal moet in de Clean-tech 
regio gedacht worden aan @@ 
ha zonneveld, om in de eigen 
stroombehoefte te kunnen voorzien. 
Vanuit de Clean-tech identiteit is het 
van belang opstellingen te kiezen die 
een meerwaarde bieden aan de regio, 
bijvoorbeeld op het gebied van de  
waterhuishouding, bodemkwaliteit, 
biodiversiteit, duurzaamheid, 
circulariteit en functies zoals de 
landschappelijke beleving van 
het buiten gebied. Deze aspecten 
hebben veelal ook invloed op het 
ruimtebeslag. 

Oost-West opstelling
- @@ bedekking
- relatief weinig ruimtebeslag
- scheiden van functies
- geen of weinig meerwaarde voor 

andere functies
- oppervlakte regio @@ ha

Basis Landschappelijke inpassing
- rand van ca 10 meter breed met 

groen, water, wandelpad, ..
- landschapsfactor x 1,4 - 1,5
- oppervlakte regio@@ ha
 

Onderdeel van 
Park woonomgeving
(vb Kwekerij Hengelo)
- panelen binnen toegankelijk 

groengebied
- landschapsfactor x 3 -5
- oppervlakte van @@  ha

Onderdeel van 
Groenontwikkeling 
- panelen binnen natuurgebied
- landschapsfactor x 20
- oppervlakte van @@ ha

Basis Noord-Zuid opstelling
- @@ bedekking
- oppervlakte @@  ha 

‘Ecologische’
Noord-Zuid opstelling
- @@ bedekking
- meerwaarde voor water, 

bodem, biodiversteit, etc.
- oppervlakte van @@ ha 

Extensievere opstelling 
t.b.v. andere functies
- @@ bedekking
- meerwaarde voor 

een duurzame, 
kringlooplandbouw

- oppervlakte van @@ ha  

Meerwaarde binnen het veld

Meerwaarde i.r.t. omgeving

Principes inpassing & integratie wind- en zonneparken



Bouwstenen denklijn 1 
Koppeling met infrastructuur

Bouwstenen denklijn 4
Landschap is leidend

Bouwstenen denklijn 3
Geclusterd

Bouwstenen denklijn 2
Vraag en aanbod bij elkaar

WIND

Punten / plekken
1.1 Op- en afritten, knooppunten
1.2 Verzorgingsplaatsen / laadstations
1.3 Overgangen (vb bruggen over kanalen / 

rivieren)

Lijnen
- .. 

Vlakken
1.4 Clusters i.r.t. de infrastructuur 

(snelwegbeleving)

WIND

2.1  Elk erf zijn eigen erfmolen
2.2 Elk dorp zijn eigen windmolen
2.3 Elk dorp en grotere kern zijn eigen 

windmolen of windpark
2.4 Elk dorp, grotere kern en stad zijn eigen 

windmolen of windpark 
2.5 Windparken bij bedrijventerreinen en/of 

industrie
- ..

WIND

XL - XXXL
3.1  Groot windpark op de Veluwe (boswind)
3.2 Groot windcluster aan de A1, tussen 

Apeldoorn, Zutphen en Deventer
3.3 Twee of drie grote Agri-clusters in open 

landbouw gebieden

WIND

4.1 Benutten karakteristieken van het 
landschap (voor winning en opslag)

4.2 Veel kleine windmolens (vb flank Veluwe 
versterken met vele kleine erf/(water)
molens) 

4.3 Kleinere windturbines passend bij 
landschappelijke structuren (bijvoorbeeld 
langs het Apeldoornskanaal)

4.4 Langs de IJssel
4.5 Compositie van windclusters gekoppeld 

bossen en landgoederen
- ..

ZON

Punten / plekken
1.5 Integreren in kunstwerken
1.6 In en bij op- en afritten, knooppunten, 

parkeerplaatsen / verzorgingsplaatsen / 
laadstations

Lijnen
1.7 Integreren in verharding (vb fietspaden)
1.8 Integreren in geluidsschermen
1.9 Op bermen / taluds
1.10 Zone langs infrastructuur
1.11 Tussenzones benutten

Vlakken
1.12 Op het vliegveld

- ..

ZON

2.6 Erfweides (1 á 2 ha)
2.7 Zonnemantels om dorp en stad
2.8 Op en aan bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen
2.9 Grotere zonneparken in de nabijheid van 

onderstations (10 ha of meer)

2.10 (Oude) stortplaatsen
- ..

ZON

3.4 Groot zonnecluster rond de A1, tussen 
Apeldoorn, Zutphen en Deventer (hart 
van de Cleantech) 

3.5 ‘Zonne-kernen’ (concentratie van 
zonneopwek in de bebouwde omgeving, 
parkeren, open veldjes, ..)

5 Overzicht bouwstenen

8

ZON

4.6 Zonnevelden inpassen in het agrarisch 
cultuurlandschap

4.7 Zonnevelden integreren in het agrarisch 
grondgebruik

4.8 Zonnevelden integreren in 
groenontwikkelingszones

4.9 Integreren in ontwikkeling van beken, 
retentiegebieden, waterberging, natte 
landnatuur etc. (klimaatbestendig 
landschap)

4.10 Zon op landgoederen
- ..
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Bouwstenen 
Denklijn 1 
Koppeling aan 
Infrastructuur

bron: H+N+S, studie voor de E40 in België



RES Gelderland Cleantech regio / werkboek bouwstenen / VPxDG landschapsarchitecten - ROM3D / 24 sep 2019 10

Bouwstenen WIND
Punten / plekken
1.1 Op- en afritten, 

knooppunten
Bij elke op en afrit van het 
hoofdwegennet komen (waar 
mogelijk qua wettelijke 
belemmeringen) een of 
twee windturbines, evenals 
bij de knooppunten.  Ook 
kunnen windmolens bij de 
verzorgingsplaatsen worden 
geplaatst. Elke windturbine markeert 
daarmee een logische plek in het 
snelweglandschap. 
Bij de bruggen (bijvoorbeeld over het 
Twentekanaal of Apeldoorns kanaal), 
kunnen we ook kiezen voor een of 
twee windturbines. 

> Als er bij elk punt 1 turbine wordt 
geplaatst biedt deze bouwsteen op 
schaal van de regio ruimte voor ca 25 
windturbines 8 Windturbines bij op- en afritten en 

knooppunten van de snelwegen

Koppeling aan infrastructuur

Impressie windturbine bij brug over 
het Twentekanaal
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Impressie clusters i.r.t de snelwegbeleving
(H+N+S, studie voor de E40 in België)

Bouwstenen WIND
Vlakken
1.4 Clusters i.r.t. 

de infrastructuur 
(snelwegbeleving)

Bij deze benadering kan met de 
infrastructuur van cluster naar 
cluster gereden worden. De clusters 
zijn gekoppeld aan de infrastructuur. 
Er ontstaat een afwisseling tussen 
clusters en open ruimtes. Je kunt ze 
zo ontwerpen dat ze fraai liggen en 
dat je er fraai doorheen kunt rijden. 

Geschetst is een groot cluster centraal in 
de regio, aan de A1 (zie ook bouwsteen 
clusters), van bijvoorbeeld 40 - 50 
windturbines.

Of een serie kleinere clusters, in het bos 
en/of de open landschappen langs de 
hoofdinfra (zie volgende pagina)
Met bijvoorbeeld 3 a 4 clusters van 10 
tot 20 windturbines gaat het in totaal 
om 40 tot 50 windturbines voor de 
Cleantech Regio.

Voorbeeld een groot cluster aan de 
A1, centraal in de regio

Koppeling aan infrastructuur
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Voorbeeld serie van clusters langs de 
hoofdinfrastructuur in de open ruimtes ...

Voorbeeld inpassing van windclusters langs 
infrastructuur (H+N+S, project in België)

... of in de bosgebieden

Koppeling aan infrastructuur



RES Gelderland Cleantech regio / werkboek bouwstenen / VPxDG landschapsarchitecten - ROM3D / 24 sep 2019 13

Bouwstenen ZON 
Lijnen
1.7 Integreren in 

verharding (vb 
fietspaden)

Toelichting p.m.

Kaart p.m.
fietsnelwegen

Teststroken voor integratie van 
zonnepanelen in verharding in 
Noord-Holland

Schets zonnefietspad langs regionale 
weg (Laren)

Koppeling aan infrastructuur
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Bouwstenen ZON 
Lijnen
1.8 Integreren in 

geluidsschermen

Toelichting p.m.

Kaart p.m.
geluidsschermen

Koppeling aan infrastructuur

Voorbeelden van zonnepanelen op 
geluidsschermen

Bouwsteen langgerekte 
zonnevelden langs de 
snelweg en spoor
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Bouwstenen ZON 
Lijnen
1.9 Op bermen / 

taluds
Deze bouwsteen vult als het ware het 
landschap van de hoofdinfrastructuur 
uit met zonnepanelen. In de bermen 
langs de snelwegen worden waar 
mogelijk zonnepanelen geplaatst. 
Alle knooppunten en op en 
afritten worden van zonnepanelen 
voorzien. Hetzelfde geldt voor de 
verzorgingsgebieden waar groene 
ruimtes zijn voorzien van verticale 
panelen of overkappingen met 
panelen. Ook taluds van de insnijding 
van de snelwegen of de weglichamen 
van spoorwegen worden voorzien van 
zonnepanelen. 

Wanneer het totaal gebied van 80 km 
snelwegbermen met aan beide zijden 
5 panelen in de berm of middenstrook 
en 17 knooppunten en op en afritten die 
circa 2 hectare ruimte bieden, leidt tot 
circa 300 hectare aan zonneweide in de 
Cleantech regio. 

Kaart p.m.
alle infra met zonnelint

Voorbeeld zon in de bermen van de snelweg 
(verkenning voor A6, VPxDG)

Koppeling aan infrastructuur

Landschappelijke 
bouwstenen
stedelijk gebied 
(ZonneWIJzer, provincie 
Gelderland, aug 2019)

Zonnevelden in het 
snelweglandschap

Langgerekte zonnevelden 
langs snelweg en spoor

De Gelderse bundel als 
energie-as
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Bouwstenen 
Denklijn 2 
Vraag & Aanbod 
dicht bij elkaar
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Indicatie opgave
Waar moet globaal aan gedacht worden? 

Op dorpsniveau (Bijvoorbeeld Laren)
- Circa 4.000 inwoners, grofweg 1800 

huishoudens.
 
Inschatting energiegebruik per huishouden 
richting 2030:
- 4.000 kWh aan electragebruik voor 

huishouden
- 6.000 kWh aan electragebruik voor 

warmtepomp
- 7.000 kWh aan electagebruik voor opladen 

electrische auto
 
Totale energievraag
- 17.000 kWh totaal maal 1800 huishoudens 

is 30,6 mln kWh. 
- Daarnaast is er nog bedrijvigheid en rijdt er 

vrachtverkeer wat deels toegerekend zou 
kunnen worden aan Laren. 

- Raming totaal energiegebruik in 2030: 50 
mln kWh is.

 
Deze hoeveelheid energie kan opgewekt 
worden door:
- Alle woon en bedrijfsdaken gemiddeld 20% 

vol. (ca 18 mln kWh).
- Plus 22 ha netto zonneweide (oost-

westopstelling) levert 27,5 mln kWh op (of 
30 ha zonneweide met zuid-opstelling (en 
iets meer tussenruimte tussen de panelen))

- Plus 2 dorpsturbines die ca 15 mln kWh 
kunnen leveren.

Op niveau van een grotere kern (Bijvoorbeeld 
Lochem)
- 13 duizend inwoners (grofweg 3,5 zo groot 
als Laren, met meer industrie (oa fabrieken 
Friesland Campina, For Farmers en Wila) 

De in 2030 benodigde hoeveelheid energie 
kan opgewekt worden door: 
- Alle daken 20% vol
- Plus 7 windturbines
- Plus 80 ha zonneweide netto (vol gelegd in 

oost-westrichting)

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

Denklijn 2
Vraag en aanbod bij 
elkaar
De duurzame opwekking van 
energie vindt in deze denklijn zo 
dicht mogelijk bij de vraag plaats. 
Windmolens en zonnevelden staan 
op korte afstand van stedelijk 
gebied (stad of dorp) of er tegenaan, 
dichtbij een onderstation van het 
elektriciteitsnetwerk, of dicht tegen 
of op een bedrijventerrein. Wind en 
zon is gemixt om de energiebalans in 
winter en zomer goed aan te vullen. 
De hoeveelheid duurzame opwekking 
wordt gerelateerd aan de vraag van 
het betreffende gebied: in gebieden 
met weinig huishoudens en bedrijven 
zijn er relatief weinig windmolens en 
zonnevelden.

Op niveau van een stad (Bijvoorbeeld 
stadswijken Apeldoorn)
- 162 duizend inwoners (grofweg 13x 
Lochem)

De in 2030 benodigde hoeveelheid energie 
kan opgewekt worden door: 
- Alle daken 20% vol (daken zijn kleiner maar 

ook huizen  kleiner en dichter op elkaar dus 
wat minder energieverbruik)

- Plus 100 windturbines 3 MW => 750 mln 
kWh

- Plus 1000 ha zonneweide netto => 1250 
mln KWh

 
Windturbines en zonneparken zijn in  
principe uitwisselbaar.   
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Bouwstenen WIND
2.1 Elk erf zijn eigen 
erfmolen

Kleine windturbines van 20 tot 40 
meter maken een innovatieslag door. 
Meerdere ontwikkelaars komen 
met dergelijke kleine turbines op 
de markt. Bij direct levering aan 
een boerderij of bedrijf of enkele 
woningen is de business case rond 
te maken. Circa 200 turbines van 
20 meter hoog leveren dezelfde 
hoeveelheid energie als 1 turbine van 
3 MW. 40 á 50 turbines van 40 meter 
hoog zijn ook vergelijkbaar met een 
turbine van 3 MW. De hinderzone 
van deze turbines is beperkt. Ze zijn 
daarmee in principe in te passen op 
erfniveau.

Er zijn in deze RES ca 1.200 agrarische 
erven waar deze bouwsteen voor 
verkend kan worden. 
- 1.200 windmolentjes van ca 20 meter 

hoog leveren een hoeveelheid energie 
vergelijkbaar met ca 6 turbines van 3 
MW

- 1.200 windmolens van ca 40 m hoog 
leveren een hoeveelheid energie 
vergelijkbaar met ca 24 tot 30 turbines 
van 3 MW

1.200 agrarische erven met een 
kleine windmolen

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

Voorbeeld erfmolen van ca 20 meter 
hoog (EAZ, Groningen)

Erf

40 m
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Bouwstenen WIND
2.2 Elk dorp zijn eigen 
windmolen

Bijna ieder dorp in de regio had 
vroeger een eigen windmolen. Dit 
principe brengen we terug waarbij 
iedere kern een eigen windturbine 
van 3 MW krijgt. Deze turbine komt 
op een plek op enige afstand van 
de woonbebouwing maar is wel 
ruimtelijk verbonden met de kern. 
Het is een nieuw markeerpunt in 
het landschap. Bij voorkeur is de 
dorpsturbine mede in eigendom van 
haar bewoners. 

Voor de Cleantech-regio als geheel gaat 
het om circa 30 kernen en dus ca 30 
windturbines, als elke kern een eigen 
windturbine krijgt. 
Wanneer er vanuit gegaan wordt dat 
elke kern in zijn eigen stroombehoefte 
gaat voorzien is een veelvoud aan 
windturbines nodig. Zie kaartstudies op 
volgende pagina. 

Verkenning
Elke kern een eigen turbine
- Ruimtelijk is gezocht naar voor het dorp 

markante locaties, bijvoorbeeld aan de 
toegangsweg of bij het dorpsbos

- In verband met restricties komt de 
dorpsmolen soms ver van de kern af te 
staan (het ruimtelijk verband tussen dorp 
en de opwekking van de eigen energie kan 
daarmee verloren gaan)

- Om de windmolens geeft een cirkel van 1,5 
km een indicatie van de ruimtelijke impact

- Op de kaart staan ca 30 windturbines 

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

Voorbeelden dorpsmolen in Reduzum, 
Friesland. 
Uit verslag bijeenkomst dorpsmolen 22 
augustus 2019: ‘Vijfentwintig jaar geleden 
is de huidig dorpsmolen geplaatst tegenover 
de Blauwe Tent. Bij de opening stond er 
geen wind, maar sinds 1994 heeft de molen 
zijn steentje meer dan bijgedragen. In die 
periode is er ruim een ton geïnvesteerd in 
de drie dorpen. Hierbij kunt u denken aan 
gezamenlijke inkoopacties van zonnepanelen, 
aanschaf led-verlichting sportveld, aanschaf 
van de schoolbus, etc. (..) Na 10 jaar is de 
lening terugbetaald aan alle deelnemers. 
In 2014 hebben de inwoners ruim 400.000 
euro toegezegd. De toezeggingen zijn de basis 
voor een totale investering van een miljoen 
euro. Iedere inwoner wordt betrokken bij 
de dorpsmolen ook diegene die niet een 
lening verstrekt. Het is immers ‘ús mûne’. 
(..) De nieuwe windturbine is voorzien van 
software waarmee de turbine kan worden 
uitgeschakeld indien er hinder bij een 
woning optreedt. (..). Als de molen eenmaal 
gerealiseerd is, zouden we de stroom aan 
de inwoners willen leveren. Produceren en 
leveren in de eigen omgeving. Het is uiterst 
complexe materie, maar iets om in het 
achterhoofd te houden. (..) Verder kunnen we 
denken aan het opvangen van pieken in het 
netwerk van Tennet/Liander. Naast de molen 
komt dan een accu te staan in de vorm van 
een container. Dit is een flinke investering van 
2,5-4 ton, maar levert op jaarbasis €120.000 
euro op. (..)’
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Bouwstenen WIND
2.3 Elk dorp en 
grotere kern zijn 
eigen windmolen of 
windpark

Verkenning
Elke kern voorziet in zijn eigen windstroom. 
De kaart laat een eerste schets zijn op 
basis van: indicatieve berekening van de 
energievraag (p. 16), een inschatting van de 
omvang van kern en technisch beschikbare 
ruimte voor windturbines.
- Om de clusters geeft een licht rode zone 

van 2 km breed een indicatie van de 
ruimtelijke impact

- Op kaart staan ca 85 windturbines 

stortplaats

p

Hoog Soeren

Het Loo

Wenum

Ugchelen

Radio Kootwijk

Vaassen
Terwolde

Nijbroek

Ernst
Gortel

Niersen

Twello
Teuge

Voorst

Hoven

Brummen

Loenen

Eerbeek

Hall

Oeken

Leuvenheim

Klarenbeek

Beekbergen

Lieren
Oosterhuizen

Hoenderloo

Gorssel

Harfsen

Eefde

Zutphen

Almen

Lochem

Barchem

Laren

Epse

Wilp
Posterenk

Nieuw Milligen

Uddel

Epe

Oene

Heerde

Veessen

Wissel

Tongeren

Wapenveld

Apeldoorn

Vraag & aanbod dicht bij elkaar
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Verkenning 3
In de opstelling is ook (een indicatie van) 
de energievraag van Apeldoorn en Zutphen 
meegenomen
- Om de clusters geeft een licht rode zone 

van 3 km breed een indicatie van de 
ruimtelijke impact 

- Op kaart staan ca 200 windturbines 
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NB Op de kaarten zijn locaties geschetst op 
basis van de technisch beschikbare ruimte. 
Er is geen rekening gehouden met specifieke 
waarden van de gebieden. 

Bouwstenen WIND
2.4 Elk dorp en stad 
zijn eigen windpark

Vraag & aanbod dicht bij elkaar
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Bouwstenen WIND
2.5 Windparken bij 
bedrijventerreinen 
en/of industrie

Op bedrijfsterreinen wordt veel 
energie gebruikt. Ook ligt daar 
vaak een goede electriciteits 
infrastructuur. Voor elk 
bedrijfsterrein kunnen er 
bijvoorbeeld 4 tot 8 turbines 
geplaatst, mee afhankelijk van de 
omvang van de vraag. De turbine 
levert energie aan het bedrijfsterrein 
maar kan ook aan de aanpalende 
grotere dorpen of stadswijken gaan 
leveren. 

Er zijn circa 15 wat grotere 
bedrijfsterreinen in de regio Cleantech. 
Met clusters van 4 tot 8 turbines bij elk 
bedrijventerrein kan dit totaal gaan om 
60 tot 90 windturbines. 

Kaart P.m.
alle bedrijventerreinen

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

x
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Bouwstenen ZON
2.6 Erfweides 

In grote delen van de Cleantech 
regio liggen erven verspreid in het 
buitengebied. Bij deze bouwsteen 
wordt ervoor gekozen om op of direct 
aanpalend aan ieder erf een kleine 
zonneweide aan te leggen. Vraag en 
aanbod liggen dan dicht bij elkaar. 

Met gemiddeld 200 m2 (bij woningen) 
tot 1.000 m2 (bij bedrijven) kunnen 
veel erven zich netto in de eigen energie 
voorzien in de toekomst. Ook als er een 
warmtepomp en elektrische auto komt. 

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

Kleinere (goed ingepaste) 
zonneveldjes bij de erven

Zon op het dak, plus ...

Schets Zonnevelden bij erven

Zon op erven
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Bouwstenen ZON
2.7 Zonnemantels om 

dorp en stad

Rondom steden en dorpen ligt een 
zone – de zonnemantel - waarin 
zonneweides een plek krijgen. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen gaan om 
een zone van circa 500 meter breedte 
vanaf de rand van de bebouwde 
kom. De zonneweides liggen 
dicht bij de vraag naar duurzame 
energie. Wanneer de zone nabij 
woonwijken ligt wordt met extra zorg 
nagedacht over de landschappelijke 
inbedding en wordt dit bij voorkeur 
gecombineerd met nieuwe ommetjes 
in het uitloopgebied.

In de cleantech regio ligt er om kernen 
circa 18.000 hectare binnen 500 meter:
• Bij 5% invulling van deze met 
zonneweides leidt dit tot 900 ha 
zonneweide. 
• Bij 10% invulling levert het 1800 
hectare zonneweide op.

(p.m. oppervlakte nader verkennen) 

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

Mantels om dorpen & steden

Landschappelijke 
bouwstenen
stedelijk gebied 
(ZonneWIJzer, provincie 
Gelderland, aug 2019)

Kleinschalig recreatief 
zonnelandschap

Drijvende zonnevelden

Wachtlandschap

stortplaats

p
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5.274 5.274

35%

1875

18%

terrein van ca 7 ha ca 2,5 ha zonneveld

Landschapsfactor
x 3

ca 10.000 zonnepanelen
ca 18% van de oppervlakte

945

Principes inpassing & integratie wind- en zonneparken

Voorbeeld solarpark Hengelo

Ontwerptekening

18% van het totale 
oppervlak is bedekt met 
zonnepanelen

82% is ingericht als 
parkgebied

35% van het totale 
oppervlak kan bestempeld 
worden als ‘zonneveld’

65% kan bestempeld 
worden als ‘inpassing & 
intergratie’

Voorbeeld 
Zonnepark onderdeel van 
Park op schaal van de 
woonomgeving
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Bouwstenen ZON
2.8 Op en aan 
bedrijfsterreinen / 
industriecomplexen

Op bedrijfsterreinen is veel ruimte 
in gebruik voor opslag en logistieke. 
In deze bouwsteen wordt 10% van de 
erfruimte overkapt met zonnepanelen 
op stellages. Hieronder kan dan 
worden geparkeerd of zaken worden 
opgeslagen. Ook worden overhoeken 
of kavels die niet gebruikt worden als 
zonneweitje gebruikt. 

In totaal gaat het in de Cleantech regio 
om 1500 hectare bedrijfsterrein. 
• Als 10% kan worden ingevuld met  
zonnepanelen gaat het om 150 hectare 
Zon. 

Vraag & aanbod dicht bij elkaar

Zonneveld op industriecomplex Overkapt parkeren

Landschappelijke 
bouwstenen
stedelijk gebied 
(ZonneWIJzer, provincie 
Gelderland, aug 2019)

Vergroenen door middel van 
een zonneveld

Drijvende zonnevelden

Zon-overkapping boven 
parkeren
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Bouwstenen 
Denklijn 3 
Geclusterd

beeld: H+N+S / Fabrications
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Denklijn 3
Geclusterd 
Duurzame opwekking van energie 
wordt op één of een enkele 
grootschalige locaties gerealiseerd, 
waarbij wind en zon kunnen 
worden gecombineerd met andere 
functies. De aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk is efficiënter 
en landschappelijke waarde 
worden grotendeels behouden 
doordat in de gebieden buiten het 
cluster geen windmolens staan en 
zonnevelden zijn. De geclusterde 
locaties worden gezien als nieuwe 
‘energielandschappen’, die een 
omslag van het gebied vragen, maar 
ook kansen voor nieuwe functies en 
kwaliteiten bieden. 

Geclusterd

Impact clusters
De impact van parken is groter naarmate 
windturbines dichterbij staan, groter in aantal 
zijn en een groter deel van de horizon vullen. 
Met meerdere opstellingen en parken rondom 
een gebied kan een gevoel van bedreiging of 
insluiting ontstaan. 

Naast staande foto laat het zicht zien op een 
rij windmolens vanaf een lint op ruim 2 km 
van de opstelling. 
Op deze afstand zijn de windmolens goed 
zichtbaar, maar niet ‘bedreigend’. Dit gevoel 
kan wel ontstaan als de windparken veel 
groter worden en gebieden gaan omsluiten.
Vuistregel is een afstand van 5 tot 8 km 
tussen windparken.
  
Ruimtelijk is het van belang om tot 
regelmatige opstellingen te komen, die 
zorgen voor rustig beeld en een herkenbare 
opstelling, waarbij het samenvallen van 
verschillende opstellingen (zo veel als 
mogelijk) wordt voorkomen. 

Windturbine 3 MW
Gezien vanaf ruim 2 km

Overal verspreid windmolens of een (of 
enkele grote clusters?) (bron: @@)
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Afstand turbine 
tot woning / erf
230 m

Turbine
3MW

Erfturbine

Afstand
tussen turbines
500 - 600 m

Afstand 
tot dorpsrand
675 m

2.000 m2.000 m

5.000 - 8.000 m
tussen parken

Verkenning zichtbaarheid 
opstellingen in het landschap

Afstand tot grotere clusters
p.m.

5 km tussen de clusters
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Bouwsteen WIND
3.1 Groot windpark op 
de Veluwe (boswind)
De bossen van de Veluwe en de 
kernen van landgoederen en bossen in 
Lochem, Brummen en Voorst liggen 
relatief ver van de woonbebouwing en 
andere gevoelige objecten. Dit maakt 
dat er wettelijk (technisch) ruimte 
ligt voor het realiseren van clusters 
van windturbines. In het regionale 
atelier kwam de optie naar voren van 
ofwel één groot Windbos XXL op de 
Veluwe, waarin de gehele opgave voor 
de Cleantech regio gebundeld wordt. 

Bij grotere clusters moet rekening 
gehouden worden met de volgende 
afstanden tussen de turbines:
- Afstand tussen de molens 4x de 

rotordiameter haaks op overheersende 
windrichting

- Afstand tussen de molens 6 x in 
zuidwestelijke richting

- Maximaal 3 rijen van windmolens 
achter elkaar, dan 1,5 km vrij i.v.m. 
regeneratie van de luchtstroom

- (bron: ‘Klimaat, Energie, Ruimte’)

Geclusterd

Impressie energielandschap (Windbos op 
Hondsrug, H+N+S)

Wind op land Nederland 2050: mogelijk toekomstbeeld

Voorbeeld groot windbos op de Veluwe
clustering op schaal van de grote 
landschappen (bron: XX)
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p

Verkenning XXXL
cluster  op de Veluwe 
(ca 240 windturbines)
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Verkenning XL
cluster  op de Veluwe 
(ca 80 windturbines)
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Bouwsteen WIND
3.2 Groot windcluster 
aan de A1, tussen 
Apeldoorn, Zutphen 
en Deventer
In de A1 zone tussen Deventer 
en Apeldoorn Zuid ligt een zone 
van circa 15 km lengte. Met name 
aan de zuidzijde zijn er wettelijke 
mogelijkheden voor windturbines tot 
een maximum van circa 80 turbines 
wanneer alle wettelijke ruimte 
wordt benut. Een meer bescheiden 
invulling met 30 turbines is ook 
mogelijk. Een van de varianten is om 
wind en zon daar te combineren tot 
een grootschalige zonontwikkeling 
waardoor hier een volledig nieuwe 
energielandschap ontstaat waarbij 
een fors deel van de regionale opgave 
in dit gebied neerslaat. Dat betekent 
letterlijk bij 80 turbines een grote 
transformatie van het bestaande 
landschap. Dit roept direct vragen 
op over in hoeverre dit verenigbaar 
is met de recreatieve en landelijke 
woonfunctie die het gebied ook heeft.

Centraal in de Cleantech regio ontstaat 
een windpark van 30 a 80 turbines.

Geclusterd

Verkenning XXL cluster rond de A1 (op basis 
van technisch beschikbare ruimte)
(ca 80 windturbines)
> zicht vanaf de A1

Verkenning XL
cluster centraal in de regio
(ca 50 windturbines)
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Bouwsteen WIND
3.3 Agri-clusters 
in open landbouw 
gebieden
De Nederlandse landbouw heeft 
goede ervaringen met wind 
als tweede economische tak. 
Windturbines kosten in tegenstelling 
tot zonneweides nauwelijks 
landbouwgrond. Er zijn een aantal 
grote landbouwgebieden waar 
de ontwikkeling van grote XL 
windclusters verkend kunnen worden, 
gelegen in de open landschappen 
van de IJsselvallei en de grotere 
broekgebieden bij Lochem. De 
clusters moeten op tenminste 5 a 8 
kilometer afstand van elkaar liggen 
zodat ze duidelijk als afzonderlijke 
concepten beleefbaar  blijven en 
niet samenklonteren tot één groot 
windlandschap. 

Eerste ruimtelijke verkenning laat laten 
clusters zien van 5 tot 50 windturbines, 
maximaal 100 voor de hele regio.  
 
Wanneer de technische ruimte in de 
open landbouw gebieden volledig wordt 
benut is er binnen de clusters ruimte 
voor ca 180 windturbines. 

Geclusterd

22

20

5

12

50

Verkenning XL clusters in open 
landbouwgebieden

Impressie technisch maximaal cluster in 
broekgebied bij Lochem, met ca 90 turbines.

Zicht vanaf Harfsen

Zicht vanaf brug over kanaal bij Lochem

Zicht vanaf N332 bij Laren

In cluster, vanaf Exelseweg
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Mogelijke locatie voor een groot 
zonnecluster

Bouwsteen ZON
3.4 Groot 
zonnecluster in het 
hart van de Cleantech 
Binnen de Cleantech regio zou 
ook gedacht kunnen worden aan 
een groot zonnecluster. Hier vindt 
een landschappelijke transformatie 
plaats en wordt een heel nieuwe 
zonnelandschap gemaakt met vele 
honderden hectares aan zonneweide. 
Eventueel gecombineerd met 
windturbines. Rond de A1 zou 
zo’n zonnecluster kunnen worden 
ontwikkeld met als achterliggende 
doel de rest van de Cleantech regio 
grotendeels vrij te houden van 
zonneweides. Er ontstaat met een 
dergelijk cluster een geheel nieuw 
energielandschap. Dit vraagt om een 
nieuwe robuuste groene structuur, 
waardoor het gebied bijvoorbeeld als 
een groot parkgebied tussen de steden 
komt te liggen. 

Geclusterd

Impressies groot zonnepark, in combinatie 
met landschapsontwikkeling. 
(H+N+S)

Groot zonnepark in het groen.
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Schaalstudie zonnecluster
De kaart laat de ontwikkeling van een 
nieuw zonnelandgoed zien, met ca 900 ha 
zonneveld.
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Schaalstudie zonne- & windcluster
ca 900 ha zonneveld, plus windpark van ca 
30 windturbines 
(plus nieuw groen, @@ aantal bomen, @@ 
ha groen, @@ m1 landschapselementen, 
@@ biodiversiteit,  @@ waterberging, ......)
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Bouwsteen ZON
3.5 ‘Zonne-kernen’
Concentratie van 
zonneopwek in de 
bebouwde omgeving, 
parkeren, open 
veldjes, ..
Binnen het bebouwde gebied zijn 
vele pleintjes, parkeerplekken, 
overhoeken die ook voor kleine 
zonoplossingen in aanmerkingen 
zouden kunnen komen. Dit vraagt 
wel deels om nieuwe of dure 
technieken zoals zonnebomen of 
hogere overkappingen. 

In totaal gaat het om 5.500 hectare aan 
woonbebouwing in de regio Cleantech 
als totaal. Bij 2% invulling gaat het om 
110 hectare.

Geclusterd

x

Kaart P.m.
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Bouwstenen 
Denklijn 4 
Landschap is 
leidend
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Bouwsteen WIND
4.1 Benutten 
karakteristieken van 
het landschap (voor 
winning en opslag)
Toelichting p.m.

Landschap is leidend

stortplaats

p
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Schema

Loenen

Windturbines in Gaildorf, Duitsland 
(in aanbouw) 
In de sokkels van de windturbines wordt 
een waterreservoir opgenomen waar te veel 
geproduceerde elektriciteit kan worden 
opgeslagen en weer vrijgeven als er geen 
wind is. In het 200 m lager gelegen dal is 
daarbij een kunstmatig meer aangelegd. 
Tussen de hoger gelegen reservoirs van de 
winturbines en het lager gelegen meer zit 
een pompgenerator.
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Bouwsteen WIND
4.2 Veel kleine 
windmolens 
(vb flank Veluwe 
versterken met vele 
kleine erf/(water)
molens)

Toelichting p.m.

Landschap is leidend

Watermolens Apeldoorn 1650
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Landschap is leidend

Bouwsteen WIND
4.3 Kleinere 
windturbines passend 
bij landschappelijke 
structuren 
(bijvoorbeeld langs 
het Apeldoornskanaal)

x
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Bouwsteen ZON
4.6 Zonnevelden 
inpassen in het 
landschap
Met deze bouwsteen wordt ingezet 
op een goede, landschappelijke 
inpassing en/of integratie in het 
landschap, waardoor de ontwikkeling 
van zonnevelden een bijdragen gaat 
leveren aan de ruimtelijke structuur, 
natuur en klimaatbestendigheid van 
het landschap. 
Dit bouwt voort op de ‘ZonneWIJzer, 
Gelderse gebiedsgids voor 
zonnevelden’ (aug, 2019), waarin de 
provincie principes aanreikt om per 
landschapstype tot een goed ontwerp 
van een grond- of watergebonden 
zonnevelden te komen. Daarbij 
worden algemene principes 
meegegeven hoe de inpassing 
kan worden meegenomen in de 
ontwikkeling. 

Kunnen zonnevelden - mits goed 
ingepast - overal komen of is er een 
mate van zonering wenselijk?

Ten aanzien van het ruimtebeslag 
moet rekening moet worden dat een 
basis landschappelijke inpassing al 
snel 50% meer oppervlakte vraagt 
een standaardoplossing met een hek 
eromheen. 

Landschap is leidend

Overzicht agrarische gronden in de 
regio

Oriëntatie parallel aan 
dominante landschappelijke 
structuur

Geconcentreerd een hoge 
dichtheid van panelenrijen 
laat ruimte vrij elders op het 
perceel

Lage dichtheid van 
panelenrijen biedt 
tussenruimtes voor 
landschapselementen en 
natuurontwikkeling

(ZonneWIJzer, provincie 
Gelderland, aug 2019)
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Bossen Reeks van kleinschalige 
zonneakkers

Reeks van kleinschalige 
zonneakkers

Heidevelden Grootschalige halfopen 
zonnekamer

Grootschalige zonnekamer

Bosontwikkeling door 
(tijdelijk) zonneveld

Stuifzanden

GEEN BOUWSTENEN 
VOOR EEN GOEDE 
INPASSING

Natuurgebieden Agrarische enclaves Veluwerand

Bouwstenen 
Veluwe landschap

Landschap is leidend

Overzicht landschappelijke bouwstenen 
(ZonneWIJzer, provincie Gelderland, aug 
2019)
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Drijvend zonneveld op grote 
plassen

Reeks kleinschalige besloten 
zonnekamers

Reeks kleinschalige besloten 
zonnekamers

Reeks van kleinschalige 
zonneakkers

Grootschalig zonneveld

Heideontwikkeling door 
(tijdelijk) zonneveld

Grootschalige zonnekamers

Uiterwaarden

Bouwstenen Rivierenland

Oeverwallen Kommen Rivierduinen

Landschap is leidend
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Reeks van kleinschalige 
zonnekamers

Reeks kleinschalige besloten 
zonnekamers

Reeks van kleinschalige 
zonneakkers

Grootschalige zonnekamers EnergielandgoedGrootschalige zonnekamers

Randen van grootschalige es 
versterken

Heideontwikkeling door 
(tijdelijk) zonneveld

Essen- en 
kampenlandschap 

Jonge 
ontginningen 

Landgoederen-
landschap

Bouwstenen Achterhoek

Landschap is leidend
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Wat is de benodigde oppervlakte voor 
landschappelijke inpassing?

Voor een basis landschappelijke 
inpassing is al snel 40 tot 50% extra 
grond nodig voor de ontwikkeling een 
beplantingsrand, natuurvriendelijke 
oever langs een watergang of een 
publiek pad. 

Een verkenning van een ontwerp 
voor een zonneveld bij Apeldoorn 
(Beemte Broekland) (zie volgende 
pagina) laat zien dat dit ook voor 
grotere ontwikkelingen opgaat. 
Hier is ca 40% van de grond benut 
voor onderhoudspaden, water, 
beplantingen en overhoeken.

De verkenning laat ook zien dat er 
- zeker bij grotere en/of meerdere 
ontwikkelingen - meer en/of andere 
maatregelen nodig zijn om de 
landschappen leesbaar en herkenbaar 
te houden. 

Nader onderzoek nodig.

100 m

100 m

223 m

park  / uitloopgebied

pa pa

1 ha1 ha
zon

1 ha
zon

1,96ha 5ha

+
20 m

120 m 1,44 ha

+10 m

35

+ 5 m

+ 10 m

+ 15 m

2

wateroeveronderhouds
pad

5

5 m

onderhouds
pad

5

onderhouds
pad

355 2

waternatuur
vriendelijke

oever

oeveronderhouds
pad

+ 10 m

10-15m

5

5 m

onderhouds
pad

groenstrook / houtwal

Zoom- en mantelvegetaties 
zijn ecologisch gezien zeer 
waardevol als natuurlijke 
overgang van een zonne- 
veld naar een aangrenzende 
houtwallen of bos.

Bron: algemene principes 
(ZonneWIJzer, provincie 
Gelderland, aug 2019)

Landschap is leidend
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Zonnepark Beemte Broekland 
(bron: Omgevingsvergunning, okt 
2018)

Het zonnepark wordt gerealiseerd op 
los van elkaar gelegen percelen op 
de overgang van een broeklandschap 
naar het essenlandschap. Het 
gaat om een zonnepark van circa 
28 hectare waarmee stroom 
wordt opgewekt voor ruim 6.400 
huishoudens.

De inpassing bestaat uit het 
beplanten van de randen van het 
zonneveld in relatie tot de twee 
landschapstypen waar het park in 
gesitueerd is. Daarnaast heeft er 
afstemming met de omgeving plaats 
gevonden over vrijlaten van zichten 
en de beplantingssoorten. 

Van het totale gebied bestaat 
ca 60% uit zonneveld, 40% 
uit onderhoudspaden, water, 
beplantingen en overhoeken.

Ruimtelijke noties:
- De (vrijwel) orthogonale vorm van 

de zonnevelden leidt tot het (vrijwel) 
recht trekken van de onregelmatige 
verkavelingspatronen.

- Overhoeken worden niet benut 
voor versterking landschap (zie 
bouwstenen ZonneWIJzer), maar 
open gelaten en (waarschijnlijk) 
toegevoegd aan de aanliggende 
percelen. 

- Met landschappelijke inpassing 
worden de zonnevelden ingepast 
(afgeplant voor de buren), de 
structuren in de omgeving worden 
niet versterkt. De zonnevelden 
komen als afgebakende velden in het 
landschap te liggen. 

- De nieuwe structuur van de 
zonnevelden is sterker dan de 
landschappelijke structuur. 
Een rand met een bepaald type 
beplantingen is te licht om een 
verschil tussen broeklanden en 
essenlandschap leesbaar te houden 
of maken. 

- De historische kaart laat verschillen 
zien zoals beplante esranden, 
kleinschalige beplante flanken met 
erven, broeklanden met broekbossen 
en singels langs de waterlopen 
(met fijnmazige padenstructuren 
tussen de erven en het omliggende 
landschap.)

Historische kaart

Zonnepark i.r.t. de landschappelijke eenheden

Landschappelijke inpassing

Haag (beuk met veldesdoorn) van 4 
meter hoog om de zonnevelden in het 
broeklandschap. De haag zal jaarrond het 
zicht op de panelen wegnemen. Op plekken 
waar erven direct aan het plangebied grenzen 
of waar omwonenden direct op het zonneveld 
kijken, zal gekozen worden voor een hogere/ 
meer volgroeide soorten.

Singel met gebiedseigen beplantingen van 
10 meter breed om de zonnevelden in het 
essenlandschap.

Landschap is leidend
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Bouwsteen ZON
4.7 Zonnevelden 
integreren 
in agrarisch 
grondgebruik
Er zijn verschillende combinaties 
tussen agrarische functies en 
zonnevelden mogelijk die economisch 
haalbaar zijn. Door op een perceel 
ruimte te maken voor zowel 
landbouw als energieopwekking 
met zonnepanelen, zullen zowel 
de agrarische opbrengsten als de 
opbrengsten van het zonneveld lager 
uitvallen dan bij een monofunctioneel 
gebruik van het perceel 
(respectievelijk als landbouwgrond 
of als zonneveld). Een optimale 
combinatie van landbouw en 
zonnepanelen kan echter per saldo 
voor een hoger financieel rendement 
zorgen dan een monofunctioneel 
gebruik als landbouwgrond of 
zonneveld. Bovendien wordt op deze 
manier minder landbouwareaal 
onttrokken, wat van belang is voor de 
voedselproductie.

In principe kan deze bouwsteen voor alle 
agrarische gronden verkend worden. 

Een Duits voorbeeld laten zien dat een 
gecombineerde oplossing 20% minder 
panelen vraagt dan gangbaar.

Landschap is leidend

Zonnepanelen gecombineerd met 
laagstamteelt

(ROM3D)

Overzicht agrarische gronden in de 
regio (ca 43.000 ha)

De Fraunhofer Institute for Solar Energy 
Systems heeft een praktijkstudie uitgevoerd 
naar de combinatie van energie opwekken 
met zonnepanelen en het verbouwen van 
gewassen. De resultaten zijn tot op heden 
positief. Bepaalde gewassen presteren zelfs 
beter onder de zonnepanelen dan in de 
referentiestudie. 
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Bouwsteen ZON
4.8 Zonnevelden 
integreren in 
groenontwikkelings- 
zones
In de groene ontwikkelzone 
zijn er belangrijke natuur en 
landschapswaarden. Ook vormen zij 
vaak een potentiele verbinding tussen 
natuurgebieden. In praktijk bestaat 
de Groene Ontwikkelzone meestal 
nog uit reguliere landbouwgronden. 
De ontwikkeling van zonneweides 
met daarbij de nadrukkelijke 
voorwaarde tot versterking van 
landschap en natuur kan leiden 
tot een versterking van natuur 
en biodiversiteit. Daarbij is het 
belang ‘ecologische opstellingen’ 
te ontwikkelen die de natuur en 
biodiversiteit kunnen versterken. 

In totaal is er in de Cleantech Regio 
circa 17.600 hectare aan Groene 
Ontwikkelzone. 
Bij bijvoorbeeld 5% invulling van dit 
gebied met zonneweides kan er ca 880 
hectare zonneveld (netto) ontwikkeld 
worden, uitgaande van een standaard 
zonneveld. Een ruime opstelling (t.b.v. 
de biodiverstiteit) zal tot een groter 
oppervlakte beslag leiden. 

Landschap is leidend

Zoekgebied:
- Groenontwikkelzones (donkergroene delen) 
(ca 17.500 ha)
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Verkenning koppeling zonnevelden de 
groenontwikkelingszones. De kaart laat 
een ruimtebeslag van ca 5% van de 
ontwikkelzones binnen het aangeduide 
kader zien. 

Verkenning zonnevelden als onderdeel van de 
groenontwikkelingszones tussen Apeldoorn en 
Brummen
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Landschap is leidend

Schets Zonnevelden in combinatie met 
beekdalontwikkeling (Laren)

Drijvende zonnevelden

x

Bouwsteen ZON
4.9 Zonnevelden 
integreren in 
gebieden met een 
wateropgave 
 
‘Natte zonneparken’ kunnen 
bijdragen aan een klimaatbestendig 
landschap. Dit kan op verschillende 
locaties zoals:
- in de beekdalen (water als 

verbinder),  
- in retentiegebieden (vasthouden 

van water voor droge zomers) 
- als versterking rondom 

natuurgebieden (buffer tegen 
vermesting  en verdroging)

- in de flanken van de Veluwe
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Voorbeeld BOVI 2050
(Blauwe Omgevingsvisie 2050 van 
Waterschap Vallei en Veluwe) 

‘De gebieden op de flanken 
van de Utrechtse Heuvelrug en 
Veluwe krijgen als gevolg van 
klimaatverandering te maken 
met veel sterkere fluctuaties 
van het grondwater waardoor 
deze natter worden. We willen 
daarom op deze plekken natte 
natuurgebieden ontwikkelen, als 
een zogenoemde klimaatmantel. 
Een klimaatmantel is een zone 
van multifunctioneel landgebruik, 
zoals natuur en natuurinclusieve 
landbouw, die als buffer dient tegen 
klimaatveranderingen en die de 
biodiversiteit vergroot. Hier wordt 
regen- en grondwater opgevangen 
en vastgehouden waardoor de beken 
jaarrond water kunnen leveren. Het 
schone grondwater zorgt ervoor dat 
zich hier bijzondere, kwelgebonden 
natuur kan ontwikkelen. In de 
landbouwgebieden kan met een 
fijnmazig systeem van stuwtjes 
meer water worden vastgehouden. 
In de stedelijke gebieden worden 
de grondwaterfluctuaties 
verminderd door lokale, duurzame 
grondwaterwinning.
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