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Kennisnemen van: 
 

Resultaten fase 2 van het participatieproces afwegingskader grootschalige duurzame energie.  

Inleiding: 
 

De raad is in februari 2020 (raadsinformatiebrief 20R.00079) geïnformeerd over de aanpak en het 
participatie- en communicatieproces om te komen tot een afwegingskader grootschalige duurzame energie, 
als onderdeel van het in het najaar van 2019 vastgestelde ‘Uitvoeringsplan Energietransitie Oudewater 
2020-2030’ (nummer 19R.00739).  
 

Deze raadsinformatiebrief betreft een korte terugblik op de eerste fase van het participatieproces in maart jl.  
en de terugkoppeling van de resultaten van de gehouden participatie-avonden in september/oktober jl. 
(fase 2). Twee fysieke avonden hebben plaatsgevonden in Oudewater en Papekop. In verband met het 
coronavirus is de derde inloopavond in Hekendorp omgezet in een digitale inloopavond. De vierde avond 
was al gepland als online inloopavond. De vier avonden samen trokken rond de 155 deelnemers. 
 

De resultaten van deze participatie-avonden maken deel uit van het verder uit te werken concept-
afwegingskader grootschalige duurzame energie van Oudewater. Naast de inbreng in het participatietraject 
vanuit bewoners en andere stakeholders worden daarin ook de technische mogelijkheden (bijvoorbeeld 
wettelijke regels en netwerkmogelijkheden), de ruimtelijke visie (van stedenbouwkundigen en 

mailto:Beek.k@woerden.nl
mailto:greven.h@woerden.nl


 

 

2 

landschapsexperts) en de uitgangspunten voor lokaal eigenaarschap (bijvoorbeeld hoe gaan we om met de 
opbrengst).   
 

U kunt deze raadsinformatiebrief beschouwen in samenhang met het raadsvoorstel 20R.00316 (ontwerp 
regionale energiestrategie U16). Hierin wordt de raad onder andere voorgesteld om de uitkomsten van het 
afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek leidend te laten zijn voor de bijdrage die 
Oudewater kan leveren aan het definitieve bod voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit van de 
regionale energie strategie (RES 1.0). In de regionale energie strategie RES U16 staat de bijdrage van 
onze regio aan de landelijke opgave, inclusief het bod van de U16 voor opwek van duurzame elektriciteit. 
 

Kernboodschap: 

 

Terugblik op fase 0 

In fase 0 zijn er op basis van interviews met verschillende stakeholders en sessies met experts binnen de 
gemeente drie energiescenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s waren bedoeld om tijdens de inloopavonden 
van fase 1 het gesprek met inwoners aan te gaan. Er is gekozen voor drie onderscheidende scenario’s, die 
ieder hun eigen verhaal en logica hebben. De scenario’s zijn gebruikt als ‘praat’-platen tijdens de 
inloopavonden van fase 1. Op die manier konden inwoners aangeven welke elementen uit de verschillende 
scenario’s wel of niet aanspraken en waarom. 
 

Terugblik op fase 1 

Terugblik op participatieavonden in maart 2020 

Na de inloopavonden op 2 en 3 maart is geen duidelijke voorkeur ontdekt voor het opwekken van 
duurzame energie door zonnevelden of windmolens. Wel leek er een brede overeenstemming te bestaan 
over de soorten windturbines en zonnepanelen: geen grote aantallen kleine windturbines verspreid over de 
hele gemeente, maar dan liever een paar hele grote ‘als het dan toch moet’. Liever geen verrommeling van 
het landschap, noch door kleine windturbines noch door zonnevelden. Vrijwel niemand was in deze fase 
positief over kleinschalige en verspreide zonnepanelen, dan liever clustering. Er werd veel gewezen op het 
maximaal benutten van alle daken, vooral van bedrijven en industrie, zodat het open landschap behouden 
blijft en agrarisch grondgebied beschikbaar blijft. Het open landschap werd hoog gewaardeerd en moet 
behouden blijven. Dicht bij (lint)bebouwing wil men geen windturbines of zonnepanelen, maar wat ‘dichtbij’ 
inhoudt moet nader onderzocht worden.  
Een rapportage van de resultaten van deze avonden is u toegezonden via de raadsinformatiebrief 
20R.00288. De resultaten van deze avonden zouden in de zomer worden verwerkt in een concept-
afwegingskader met de bedoeling om deze versie nogmaals voor te leggen aan de inwoners. 
 

Maatschappelijke onrust in zomerperiode 

Door een interpretatie van enkele ‘praat’-platen van zowel het participatietraject in Oudewater als van de 
later verschenen ontwerp regionale energiestrategie U16 is onrust ontstaan in de gemeenschap van 
Oudewater. Vooral bezorgdheid over grote windmolens in het prachtige landschap van Oudewater en over 
de gezondheidseffecten van windenergie zijn aanleiding voor het college om meer informatieavonden te 
organiseren, met als doel om inwoners te voorzien van de juiste informatie, hen de gelegenheid te bieden 
hun mening kenbaar te maken en vragen te stellen. Meerdere nieuwe inloopavonden zijn vervolgens 
gepland in september en oktober (fase 2). 
 

Terugblik fase 2 

Webinar RES 

Fase 2 van het participatieproces voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie startte met een 
webinar over de Regionale Energie Strategie U16. Gebleken is dat inwoners van de regio nog niet 
voldoende geïnformeerd waren over onder andere de doelstellingen van het Klimaatakkoord en over de 
Regionale Energie Strategie U16. Reden waarom op 9 september 2020 in samenwerking met zeven 
andere gemeenten uit de RES U16 een informatief webinar is georganiseerd, voorafgaand aan de 
inloopavonden. Er waren in totaal zo’n 200 deelnemers, waarvan ongeveer 35 deelnemers uit de gemeente 
Oudewater. Het webinar is terug te zien via de website van de RES U16: 
(https://www.energieregioutrecht.nl/achtergrond/default.aspx) 

https://www.energieregioutrecht.nl/achtergrond/default.aspx
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Inloopavonden fase 2 

Doel van deze avonden was om zo veel mogelijk inwoners van Oudewater te informeren over het 
afwegingskader, (financiële) participatie en hen de kans te bieden hun mening te geven over het 
opgestelde concept-afwegingskader en over het bod aan de regio. Het ging om veel informatie en 
bovendien moesten de avonden corona-proof worden opgezet. Daarom zijn de onderwerpen verdeeld over 
verschillende ‘tafels’ en konden inwoners volgens een planning aanschuiven.  
De fysieke inloopavonden vonden plaats op 16 september 2020 in Papekop en op 28 september 2020 in 
Oudewater. Naast de initieel geplande online-inloopavond van 23 september 2020, moest helaas ook de 
fysieke inloopavond van 7 oktober 2020 in Hekendorp in verband met corona worden omgezet in een 
online-avond. 
 

Opbrengsten van de inloopavonden  
Tijdens de avonden kregen de inwoners een introductiefilm te zien en konden zij vervolgens meepraten 
over de diverse onderdelen van het concept-afwegingskader, waaronder landschapsvoorwaarden, 
participatie, locatieprioritering en de bijdrage aan de RES. De belangrijkste algemene opbrengsten van 
deze avonden waren: 
Inwoners vinden dat er tot nu toe te weinig inwoners zijn gesproken om tot een dergelijk concept-
Afwegingskader te kunnen komen en velen vinden het niet representatief voor de inwoners van Oudewater. 
Ook zijn zij kritisch over de gebruikte onderzoeken als basis voor het concept-afwegingskader. De 
plattegronden geven niet duidelijk aan wat er aan de andere kant van de gemeentegrenzen staat. Ook is de 
status van het concept-afwegingskader niet duidelijk. Inwoners maken zich zorgen over de komst van 
onverwachte, grote projecten en willen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij een concreet project. Er is 
niet voldoende kennis van financiële participatie en inwoners vragen daarvoor concrete voorbeelden. 
 

Wind en zon 

Er is een veel sterker, bijna unaniem, geluid te horen tegen grootschalige windmolens dan in de eerste 
fase. Inwoners zijn positiever over kleine windmolens. Zorgen om gezondheid in verband met slagschaduw 
en laagfrequent geluid geven behoefte aan een duidelijker plek in het afwegingskader. Inwoners willen 
meer duidelijkheid over zichtlijnen in verband met windturbines. 
Zonnevelden op daken blijven maatschappelijk geaccepteerd en anders het liefst op plekken waar ze zo 
min mogelijk zichtbaar zijn. Inwoners willen wel meer weten over mogelijke landschappelijke inpassing en 
het effect op biodiversiteit, weidevogels en natuurgrond. 
 

Alle reacties tijdens de inloopavonden zijn vastgelegd en verwerkt in bijgevoegd verslag van bureau EMMA 
(corsanummer 20i.07040).  
 

Resultaten participatie dragen bij aan afwegingskader   
De opgehaalde meningen maken deel uit van alle informatie die in een concept-afwegingskader wordt 
verwerkt. Samengevat zullen in het concept-afwegingkader de volgende aspecten worden meegenomen:  
- draagvlak/participatie (de opbrengst van de inloopavonden en overige ontvangen reacties)  
- de technische kant (wettelijke regels en beschikbaarheid netwerk Stedin) 
- de ruimtelijke visie (van landschapsexperts en de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit) 
- lokaal zeggenschap/lokaal profiteren (advies experts) 
 

Resultaten bijdrage Oudewater aan de regionale energiestrategie 

Inwoners is gevraagd hoe groot de bijdrage van Oudewater aan de regionale energiestrategie zou kunnen 
zijn. Een meerderheid van de inwoners kiest voor een bijdrage die gelijk is aan 50% van het lokale 
elektriciteitsverbruik van Oudewater. Veel gehoorde argumenten daarvoor zijn dat Oudewater niet te hard 
van stapel moet lopen, omdat innovaties er in de toekomst voor kunnen zorgen dat het niet nodig is om 
zonnevelden of windmolens te plaatsen. Ook is 50% van het eigen elektriciteitsverbruik in 2030 haalbaar 
met de  inzet van grote zonnedaken (>50 zonnepanelen). Een kanttekening daarbij is dat dit inzet van alle 
geschikte daken vergt (30%), terwijl de regionale energiestrategie U16 uitgaat van een realisatie van 15% 
van de geschikte daken. Daarnaast heeft Stedin na de inloopavonden gedetailleerdere informatie verstrekt 
over de mogelijkheden voor grootschalige zonnedaken op hun netwerk in Oudewater, waar mogelijke 
knelpunten uit naar voren zijn gekomen voor het realiseren van zon op dak. 
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Aanvullende rapporten 

Onlangs is het rapport “Energielandschappen RES-U16. Ontwerpend onderzoek naar bouwstenen voor 
energietransitie in het landschap” ontvangen (corsanr. 20i.06968). Het rapport is bedoeld als inspiratie voor 
lokale processen. De publicatie is echter te laat om te gebruiken als inspiratie voor het participatieproces 
voor het afwegingskader van Oudewater. Bekeken wordt nog hoe het ontwerpend onderzoek van de regio 
verwerkt kan worden. 
Ook is een advies over het Groene Hart ontvangen van de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit 
(PARK’s) van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland (corsanr. 20i.06969). Een 
landschapsexpert namens gemeente Oudewater is bij de totstandkoming van dit advies betrokken geweest 
en heeft een kritische inbreng kunnen leveren ter bescherming van ons landschap. Bekeken wordt nog hoe 
dit PARK-advies verwerkt kan worden in het concept-afwegingskader.  
Beide rapporten treft u als bijlage bij deze raadsinformatiebrief.   
 

Vervolg 

Alle resultaten van de inloopavonden en overige reacties zijn verwerkt in een nieuwe versie van het 
concept-afwegingskader. Begin februari 2021 zullen wederom inloopavonden worden georganiseerd met 
als doel de voorgestelde aanpassingen in het concept-afwegingskader uitgebreid toe te lichten.  
 

 

Financiën 

 

De kosten van dit deel van het participatie- en communicatieproces zijn opgenomen in de begroting 2020 
als onderdeel van de begrotingspost energietransitie. Door de grote belangstelling voor de inloopavonden 
in september, door het grote aantal vragen van inwoners en door de coronamaatregelen zijn de hoger 
uitgevallen dan begroot. Door verschuivingen binnen het budget voor energietransitie vallen de totale 
kosten zo’n €10.000 hoger uit. 
 

Vervolg: 
 

Het proces om een afwegingskader grootschalige duurzame energie op te stellen is ingewikkeld en 
veelomvattend. Het college heeft daarom de volgende stappen en vervolgplanning voor ogen:  
 

 Februari 2021: digitale informatieavonden voor inwoners om terug te koppelen aan de inwoners 
wat er is opgehaald in september en oktober 2020. Dan wordt ook toegelicht welke aanpassingen 
er in het concept-afwegingskader worden gemaakt. 

 Maart 2021: besluitvorming in de raad over de hoogte van de bijdrage aan de Regionale 
Energiestrategie U16 tot 2030 en de wijze van opwek tot 2030. 

 Maart 2021: verwerken raadsbesluit in concept afwegingskader 
 April 2021: publicatie van concept afwegingskader voor schriftelijke reacties van inwoners en 

andere belanghebbenden. 
 Mei 2021: verwerken schriftelijke reacties door college en definitieve adviesaanvraag bij Mooi 

Sticht. 
 Juni/juli 2021: raadsvoorstel met definitieve afwegingskader ter besluitvorming aan de raad. 

 

  

Bijlagen: 
 

 Rapportage bureau EMMA: Resultaten fase 2 – afwegingskader gemeente Oudewater geregistreerd 
onder corsanummer: 20i.07040.  

• Rapport Energielandschappen RES-U16. Ontwerpend onderzoek naar bouwstenen voor 
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energietransitie in het landschap (corsanummer 20i.06968).  
• Regionale energiestrategieën en het Groene Hart - advies PARK’s (corsanummer 20i.06969) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Afwegingskader voor het 

opwekken van grootschalige 

duurzame energie in Oudewater 

Resultaten fase 2 

Gemeente Oudewater wil een redelijke bijdrage leveren aan de 
energietransitie, onder meer via het grootschalig opwekken van duurzame 
energie. Hiervoor wil de gemeente komen tot een helder 
Afwegingskader. Het Afwegingskader wordt geschreven op basis van de 
opbrengsten van de inloopavonden, advies van ruimtelijk en technisch 
experts, wettelijke regels en verplichtingen en een advies van experts over 
lokaal zeggenschap. In maart 2020 is de gemeente Oudewater van start 

gegaan met het participatietraject over het Afwegingskader voor 

grootschalige duurzame energie.  

Het Afwegingskader geldt als basis voor de Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast 

kan op basis van het Afwegingskader vergunningverlening plaatsvinden. EMMA en 

Generation.Energy ondersteunen de gemeenten in het komen tot een 

Afwegingskader. Naar verwachting zal het Afwegingskader in de eerste helft van 2021 ter 

besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 

 

Wat leest u in deze rapportage? 
Alle fases ....................................................................................................................................... 1 

Opbrengsten interviews fase 0 .................................................................................................. 1 
Breed gedeelde opvattingen inloopavonden fase 1 ................................................................... 1 
Fase 2: in gesprek over het concept-Afwegingskader ................................................................ 2 
Fase 2b: inwoners terugkoppelen over het hun verwerkte input ................................................ 2 
Fase 3: schriftelijke reacties en bestuurlijke besluitvorming ....................................................... 2 

Fase 2 toegelicht ............................................................................................................................ 3 
Webinar over de Regionale Energiestrategie (RES) ................................................................... 3 
Fysieke (en online) inloopavonden ............................................................................................ 3 

Aankondigingen ............................................................................................................................ 9 

Vervolg: Fase 2b ............................................................................................................................ 9 
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Alle fases  
Het proces om tot een Afwegingskader te komen, bestaat uit meerdere fases: 

 Fase 0 (januari t/m februari 2020): scenario’s maken met lokale experts/specialisten en 
interviews met stakeholders. 

 Fase 1 (maart 2020): in gesprek met inwoners over de gemaakte scenario’s.  
 Fase 2a (september t/m begin oktober 2020): in gesprek met inwoners over het concept-

Afwegingskader. In verband met de coronamaatregelen is deze fase een aantal maanden 
uitgesteld. 

 Fase 2b (december 2020): inwoners terugkoppelen over het hun verwerkte input in het 
Afwegingskader. Over de invulling van de informatieavonden en hoe deze terugkoppeling 
precies vorm krijgt, zal tijdig met inwoners worden gecommuniceerd.  

 Fase 3 (nader in te vullen): bestuurlijke besluitvorming en schriftelijke reacties. 

Opbrengsten interviews fase 0  
Geïnterviewde 

 Energiecoöperatie Lek en IJsselstein 

 Energie Oudewater 

 Bedrijven Vereniging Ouderwater 

 Stichting Hugo Kotestein 

 LTO-Noord, afdeling Zuid-West Utrecht 

 MooiSticht  

Belangrijkste geluiden 

 In het merendeel van de interviews gehoord: gemeente is te afwachtend   

o Beleid is onduidelijk. Gemeente loopt achter het Rijk aan.  
o Samenwerking met andere gemeenten en Omgevingsvisie ontbreekt.  
o Communicatie ontbreekt.  
o Gemeente onderneemt geen concrete actie: uitzetten van subsidies, begrip en 

bewustwording creëren bij inwoners, faciliteren van ondernemers.  

 Verschil van mening over beperkingen voor windmolens en zonnevelden in Oudewater 
door natuurgebieden en cultuurhistorische waarden. Goed dat ze er zijn vs. regelgeving 
houdt duurzame energieprojecten tegen.  

 In het merendeel van de interviews gehoord: het behoud van het (open) landschap is 
belangrijk. Dit argument wordt gebruikt tegen zowel windmolens als zonnevelden.  

 Vaker gehoord: inwoners Oudewater zijn nog weinig bezig met de energietransitie. Er zijn 
weinig collectieve initiatieven. Wel zijn er individuele initiatieven voor zonnepanelen op 
huizen van inwoners en ondernemers.  

 LTO: Boeren willen agrarische grond niet opgeven voor zonnevelden. 

 Enkele sturende opmerkingen vanuit de verschillende interviews: 
o Eerst kijken naar de mogelijkheden van zonnepanelen. Daarna kleine windmolens 

en dan pas grotere windmolens.  
o Opwek zoveel mogelijk in structuur inpassen.  

Breed gedeelde opvattingen inloopavonden fase 1  
 In fase 1 is geen duidelijke voorkeur ontdekt voor het opwekken van duurzame energie 

door zonnevelden of windmolens. Beide manieren van opwekken ontvingen tijdens de 
inloopavonden voor- en tegenargumenten.   
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 Wel lijkt er een brede overeenstemming te bestaan over de soorten windturbines en 
zonnepanelen, en over enkele voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie. 

o Met betrekking tot windturbines werd in de eerste fase de optie om door de hele 
gemeente grote aantallen kleine windturbines (20 meter tiphoogte) te spreiden, 
door een meerderheid van de inwoners afgewezen. Het andere uiterste, een 
kleiner aantal grote windturbines, werd door een meerderheid gezien als de 
betere of minder slechte optie: ‘als het dan toch moet’. Het voornaamste 
argument hiervoor was dat veel kleine windmolens zouden zorgen voor 
“verrommeling van het landschap”. 

o Ook met betrekking tot zonnepanelen werd de optie van kleinschalig en gespreid 
door een groot deel afgewezen, en door vrijwel niemand als positief aangemerkt. 
Voor zonnepanelen ging tijdens de eerste avonden de voorkeur uit naar clustering 
op een beperkt aantal locaties.  

o Een vaak gehoorde opmerking bij zonnevelden: “Benut alle daken maximaal, 
vooral van bedrijven en industrie, zodat het open landschap behouden blijft en 
agrarisch grondgebied beschikbaar blijft”.  

 Het open landschap wordt algemeen hooggewaardeerd en moet zoveel mogelijk 
behouden blijven. ‘Dichtbij’ (lint)bebouwing wil men geen windturbines of 
zonnepanelen; wat als dichtbij gezien wordt zal nader onderzocht moeten worden. 

Fase 2: in gesprek over het concept-Afwegingskader 

Op basis van alle input is er eerst een concept-Afwegingskader opgesteld. Het gaat om de 

opbrengsten van de inloopavonden en interviews, advies van ruimtelijk en technisch experts, 
wettelijke regels en verplichtingen en een advies van experts over lokaal zeggenschap. Tijdens de 
tweede fase is dit concept-Afwegingskader besproken. Tijdens de fysieke en online avonden 
konden inwoners hierop reageren. Aan het einde van deze fase wordt het concept Afwegingskader 
bijgewerkt.   

In de originele opzet stond oorspronkelijk 1 fysieke en 1 online avond. Wegens grote 
belangstelling zijn er 2 fysieke avonden toegevoegd. Vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen is na de 2e fysieke avond besloten online verder te gaan.  

Fase 2b: inwoners terugkoppelen over het hun verwerkte input in het 
Afwegingskader  
In fase 2b wordt teruggekoppeld wat er is opgehaald tijdens de avonden in september en oktober. 
Ook wordt er toegelicht welke wijzigingen er in het concept-Afwegingskader zijn gemaakt op basis 
van de inbreng in fase 2a. Dit gebeurt in de vorm van twee digitale informatieavonden, de planning 
hiervoor volgt. 

Fase 3: schriftelijke reacties en bestuurlijke besluitvorming     

In fase 3 wordt het definitieve Afwegingskader voorgelegd aan het college, waarna 

inwoners de tijd krijgen om via een schriftelijke reacties hun mening te geven. Uiteindelijk 

neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve Afwegingskader.    
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Fase 2 toegelicht 

Webinar over de Regionale Energiestrategie (RES)  
Op 9 september organiseerde gemeente Oudewater samen met zeven andere gemeenten uit de 
RES-regio U16 een webinar om meer informatie te geven over de Regionale Energiestrategie (RES) 
en wat dat betekent voor de gemeenten. Tijdens het webinar waren ruim 200 aanwezigen, met 

ongeveer 35 aanwezigen uit Oudewater. Daarnaast is het webinar nog 200 keer bekeken en is 
het webinar nog steeds terug te kijken via de website van de RES U16 en op YouTube.  
 

Programma en sfeerimpressie   
Het webinar was bedoeld om meer te vertellen over de RES. Wat is een RES precies? Wat is het 
effect van de RES op het landschap? Wat betekent de RES voor u als inwoner? En hoe kunnen 
inwoners over de RES meepraten? Tijdens het webinar kregen kijkers via een aantal presentaties, 
panelgesprekken en een introductiefilmpje meer informatie op de bovenstaande vragen. Inwoners 
konden tijdens het webinar vragen stellen aan de panelleden. Alle vragen uit de chat worden 
verzameld (met antwoorden) op de website van de RES. Het volledige programma van het webinar 
vindt u in de bijlage.   
 

Onderstaande vindt u de meest gehoorde reacties uit de chat: 
 Inwoners maken zich zorgen over de democratische legitimiteit van de RES’en. “Wie 

bepaalt uiteindelijk wat de regio gaat opwekken en waar dit dan gaat landen?”   
 Inwoners vragen zich af hoe de verhouding is tussen de gemeentes in de RES U16? Wat 

gebeurt er als een gemeente niks wil opwekken?   
 Inwoners willen weten waarom er in de RES alleen wordt gekeken naar wind en zonne-

energie.   
 Inwoners willen weten of er ook al wordt gekeken naar windmolens op zee.   

 Inwoners zijn benieuwd naar alternatieve manieren van het opwekken van duurzame 
energie, anders dan via zonnevelden en windmolens. Inwoners benadrukken dat de regio 
innovaties goed in de gaten moet houden, zodat in de toekomst duurzame energie ook 
opgewekt kan worden door alternatieven dan zonnevelden en winmolens.   

 Inwoners maken zich zorgen over het negatieve effect dat windmolens en zonnevelden 
hebben op het landschap en de natuur van de RES U16 en gezondheid van inwoners.  

 Inwoners zijn benieuwd naar de manier waarop participatie een plek krijgt in de RES. Hoe 
wordt input van inwoners meegenomen?   

Fysieke (en online) inloopavonden 

Data, locatie en aanwezigen 

 16 september, Eetcafé de Dijketelg (50 aanmeldingen, +- 45 aanwezigen)  
 23 september, online avond (30 aanmeldingen, +- 25 aanwezigen) 

 28 september, Partycentrum De Klepper (50 aanmeldingen, +- 45 aanwezigen) 

 7 oktober, online avond (oorspronkelijk fysiek in De Boezem, 75 aanmeldingen, +-40 
aanwezigen) 

Doelen  
1. Inwoners meenemen in de periode maart tot september door:   

 Inwoners te informeren over het Afwegingskader en hoe deze is opgebouwd, namelijk 
uit het participatieproces dat zich tot nu toe heeft afgespeeld, en analyses van lokale 
experts en adviseurs.   

https://www.energieregioutrecht.nl/achtergrond/default.aspx
https://youtu.be/6csKO7mrq1w
https://www.energieregioutrecht.nl/achtergrond/default.aspx
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 Inwoners informeren over de relatie tussen het Afwegingskader, de RES en het 
klimaatakkoord.   

 Inwoners vertellen waar het Afwegingskader uit bestaat en wat erin staat.     
2. Inwoners vragen feedback te geven op het concept-Afwegingskader door:    

 Inwoners te laten reageren op de voorwaarden die per thema/landschapstype zijn 
aangegeven in het concept-Afwegingskader.     

 Inwoners te vragen naar hun prioritering van verschillende zoekgebieden.     
 Inwoners te vragen welke voorwaarden zij belangrijk vinden voor participatie.    

3. Inwoners vragen mee te denken over de bijdrage van Oudewater aan de RES. 

Sfeerimpressie 

De fysieke en online avonden in Oudewater waren allemaal drukbezocht. Vanwege de grote 
belangstelling zijn er 2 extra avonden georganiseerd. Er waren veel kritische geluiden te horen. 
Voornamelijk op de eventuele komst van windmolens. Maar ook op het proces. Veel inwoners 
beargumenteerden dat de twee avonden in maart te weinig waren om tot een dergelijk concept-

Afwegingkader te komen. Men vond dat bij het participatietraject rondom het Afwegingskader tot 
nu toe te weinig inwoners betrokken zijn geweest. Hierdoor waren veel inwoners van mening dat 
het tegengeluid te weinig gehoord is. Een aantal inwoners had na de inloopavonden in maart de 
beelden van de scenario’s, die bedoeld waren als gespreksstarter, gezien zonder enige toelichting.  . 
Dit zorgde voor veel kritische geluiden, onrust en zorgen onder inwoners. 

Programma tijdens de inloopavonden 

Tijdens de inloopavonden kregen inwoners eerst een introductiefilm te zien, waarin het proces tot 
het concept-Afwegingskader werd toegelicht. Daarna konden inwoners over de verschillende 
onderdelen uit het Afwegingskader meepraten. Het concept-Afwegingkader bevat veel informatie. 
Tijdens de avond was de informatie daarom verdeeld over verschillende tafels/digitale break-out 
rooms waar inwoners in gesprek gingen en feedback konden geven op het concept-

Afwegingskader. De voorwaarden die aan deze tafels/ in digitale break-out rooms werden 
besproken gelden voor de gehele gemeente, of specifieke landschapstypes: 

 Landschapsvoorwaarden: De gemeente is in twee verschillende landschapstypes 
opgedeeld: 1) bebouwde omgeving en 2) het open landschap. Per landschapstype werd 
uitgelegd wat de voorwaarden zijn zoals die zijn opgehaald uit de eerdere fase. Hierna 
werd aan inwoners gevraagd feedback te geven op de voorwaarden.  

 Participatie: Hoe moeten inwoners betrokken worden bij projecten en hoe moet financiële 
participatie mogelijk worden gemaakt. Over deze vraag gingen inwoners in gesprek. 

 Locatieprioritering: Na de voorwaarden voor de ruimtelijke onderwerpen en participatie te 
hebben besproken, hebben we inwoners gevraagd een locatieprioritering aan te geven. 
Waar zou u als eerste en waar juist als laatste beginnen met het opwekken van duurzame 
energie?  

 Regionale Energiestrategie (RES) en de bijdrage die gemeente Oudewater zou kunnen 
leveren op basis van de voorwaarden.  

De posters gebruikt tijdens de inloopavonden vindt u in de bijlage.  

Belangrijkste opbrengsten  
Algemeen 

 Inwoners vinden dat er tot nu toe te weinig inwoners zijn gesproken om tot een dergelijk 
concept-Afwegingskader te kunnen komen.  
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 Het concept-Afwegingskader is volgens velen niet representatief voor de inwoners van 
Oudewater.  

 Inwoners zijn kritisch over de selectie van onderzoeken die ten grondslag liggen aan het 
concept-Afwegingskader en de manier waarop die onderzoeken gebruikt zijn.  

 Ook vinden inwoners dat gemeentegrenzen een vertekend beeld geven. Men weet niet wat 
er aan de andere kant van de grens staat, omdat de delen buiten de gemeente Oudewater 
niet zichtbaar zijn gemaakt.  

 Het is belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert wat de status van het 
Afwegingskader is. Meerdere inwoners maken zich zorgen dat er onverwachts grote 
projecten gerealiseerd worden. 

 Op het moment dat er een initiatief voor een concreet energieproject ligt, willen inwoners 
zo vroeg mogelijk betrokken worden. 

 Gesprekken over financiële participatie komen lastiger op gang dan procesparticipatie. 
Inwoners hebben daarvoor vaak te weinig zicht op de verschillende mogelijkheden voor het 
participeren in een energieproject en geven daarbij aan dat ze graag meer concrete 
voorbeelden zouden zien.  

 

Windmolens 

 In deze fase is een veel sterker geluid tegen grootschalige windmolens te horen dan tijdens 
de eerste fase in maart. Aanwezige inwoners zijn vrijwel unaniem tegen de komst van 
grootschalige (180m en 240m tiphoogte) windmolens.  

 Inwoners staan in deze fase veel positiever tegenover kleinschalige windmolens (20m 
tiphoogte) op het eigen erg. Waar in fase 1 nog een merendeel van de inwoners tegen de 
komst van veel kleinschalige windmolens was, zijn inwoners in deze fase positiever over 
kleinschalige windmolens.  

 Inwoners maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van windmolens en vinden dat 
deze aspecten een duidelijkere plek moeten krijgen in het Afwegingskader. 

 In het Afwegingskader moet volgens inwoners meer rekening gehouden worden met: 
o Slagschaduw van windmolens 

o Gezondheidseffecten van windmolens 

o Laagfrequent geluid dat windmolens produceren 

 Inwoners vinden dat er een aanvullende zichtlijnen-analyse gedaan moet worden. Uit deze 
analyse moet duidelijk worden vanaf welke afstand windmolens zichtbaar zijn in de 
gemeente.  

 

Zonnevelden 

 Inwoners vinden zonnevelden op daken een maatschappelijk geaccepteerde manier om 
duurzame energie op te wekken.  

 Als zonnevelden op daken niet genoeg energie opleveren om te voldoen aan de opgave, 
willen inwoners zonnepanelen het liefst op plekken waar ze de zonnevelden zo min 
mogelijk kunnen zien.  

 Er moet meer rekening gehouden worden met het negatieve effect dat zonnevelden 
hebben op biodiversiteit, weidevogels en natuurgrond. 

 Inwoners willen meer informatie over de landschappelijke inpassing van zonnevelden. Hoe 
kan een zonneveld worden ingepast in een open landschap?  
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Opbrengsten per tafel  
Open landschap  
Bij de poster over het open landschap werd gevraagd feedback te geven over het deel van 
Oudewater dat gekenmerkt wordt als ‘open landschap’. Inwoners konden met post-its en stickers 
aangeven met welke voorwaarden zij het wel of niet eens waren en konden voorwaarden toevoegen 
die zij misten. Onderstaande vindt u in grote lijnen de opmerkingen:   

• Er is een bijna eenduidig geluid van inwoners tegen windmolens in het open landschap te 
horen. 

• Inwoners zijn kritisch over de totstandkoming van deze gebieden. Inwoners willen meer 
zichtzicht in: 

o De experts die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de voorwaarden per 
gebied. 

o Welke analyses en modellen ten grondslag liggen aan het Afwegingskader. 

o Hoe tot de afstanden tussen woningen in grootschalige opwek gekomen is.  
• Het stukje van zone F dat boven het spoor loopt, wordt gezien als een gebied dat los staat 

van F. Zone F zou opgesplitst moeten worden in twee losse gebieden.  
• In het Afwegingskader moet in aantal hectares duidelijk gemaakt worden wanneer een 

zonneveld kleinschalig of grootschalig is.  
• Ditzelfde geld voor windmolens. Er moet in het Afwegingskader duidelijk staan wat de 

tiphoogte is van kleinschalige, of grootschalige windmolen.  
• In het Afwegingskader moet duidelijker worden gemaakt waar de ene zone eindigt en de 

andere begint. 
 

Bebouwde omgeving 

Bij de poster over de bebouwede omgeving werd gevraagd feedback te geven over het deel van 
Oudewater dat wordt gekenmerkt als ‘bebouwde omgeving’. Inwoners konden met post-its en 
stickers aangeven met welke voorwaarden zij het wel of niet eens waren en konden voorwaarden 
toevoegen die zij misten. Onderstaande vindt u in grote lijnen de opmerkingen:   

• Aan de randen van gemeente Oudewater is ook lintbebouwing, maar dat staat nu niet in 
het Afwegingskader. Dit willen inwoners wel terug kunnen zien in het Afwegingskader. 

• Onder aanwezige inwoners is er een bijna unanieme voorkeur voor zonnepanelen op grote 
daken. 

• De afstand tussen een windmolen en bebouwing moet in heel Oudewater hetzelfde zijn, 
ook de afstand tussen windmolens en losse huizen. 

• Het gebied H ‘Industrieterrein Tappersheul’ moeten heten ‘Gebied rondom Tappersheul’. 
Door deze titel verwachten inwoners dat het gaat over het industrieterrein zelf.   

 

Participatie  
Bij de poster over participatie kregen inwoners meer informatie over procesparticipatie en 
financiële participatie. Inwoners werd gevraagd aan te geven wanneer zij betrokken willen worden 
wanneer er plannen zijn om een windmolen of zonneveld te bouwen. Ook konden inwoners 
aangeven welke vormen van financiële participatie hun voorkeur hebben. Hieronder leest u in grote 
lijnen wat inwoners hebben aangegeven: 
Procesparticipatie 

 Inwoners willen zo vroeg mogelijk meepraten over de realisatie van projecten om 
duurzame energie op te wekken en geven vrijwel unaniem aan in de verkenningsfase te 
willen worden betrokken. De andere fases worden als te laat gezien. Er is weinig 
vertrouwen dat er na de verkenningsfase nog betekenisvolle wijzigingen mogelijk zijn. 
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 Inwoners willen meer duidelijkheid over de gezondheidseffecten en milieueffecten van 
windmolens en zonnevelden en vinden dat daar in het Afwegingskader meer aandacht 
voor moet zijn. 

 Men vindt dat iedereen mee moet kunnen beslissen, omdat iedereen er last van heeft. Wel 
vinden inwoners dat er een gradatie in mate van betrekken nodig is. Inwoners die het 
dichtste bij de zonnevelden of windmolens wonen, moeten het meeste zeggenschap 
hebben.  

 Zeker omwonenden die in het zicht van een duurzaam energieproject wonen, moeten 
actief betrokken worden bij het lokale energieproject. Dit geldt zowel in de verkennings- 
als in de ontwerpfase, bijvoorbeeld over de exacte locatie, het ontwerp, de 
landschappelijke inpassing, financiële regelingen en andere randvoorwaarden.  

 Het is belangrijk dat de hele gemeente tijdig geïnformeerd wordt wanneer een 
initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente. Dit kan via een advertentie in de krant, maar 
hiermee worden nog onvoldoende inwoners bereikt. Informeer ook via flyers, via 
onlinekanalen en met een brief. Met name communicatie via een brief (huis-aan-huis) 
wordt op prijs gesteld.   
 

Financiële participatie: 

 Gesprekken over financiële participatie komen lastiger op gang dan procesparticipatie. 
Inwoners hebben daarvoor vaak te weinig zicht op de verschillende mogelijkheden voor het 
participeren in een energieproject en geven daarbij aan dat ze graag meer concrete 
voorbeelden zouden zien.  

 Inwoners zijn ook bezorgd dat er te weinig financiële vergoeding wordt gegeven aan 
inwoners van huizen die in waarde dalen door het plaatsen van windmolens/zonnevelden. 
Men verwacht dat een financiële vergoeding voor de waardedaling van hun huis nooit 
genoeg zal zijn. Zie: "Kamerbrief over onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij 
windturbines en zonneparken" (DGKE-WO/ 19288532). 

 Veel inwoners willen dat de gemeente in het Afwegingskader opneemt hoe de gemeente 
omgaat met bepaalde scenario’s. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als een initiatiefnemer meer 
dan het bod wil opwekken of als te weinig inwoners zich melden om uiteindelijk de 50% 
lokaal eigendom te realiseren.   

 Inwoners vinden het belangrijk dat opbrengsten van energieprojecten terugvloeien naar de 
lokale omgeving. Inwoners willen voorkomen dat projectontwikkelaars ‘van buiten’ 
ervandoor gaan met de winst uit lokale energieprojecten. Dat projectontwikkelaars de 
lusten krijgen en de omwonenden de lasten dragen. Een aantal inwoners ziet helemaal 
geen rol voor professionele ontwikkelaars. 

 

Prioritering   
Na de voorwaarden voor de ruimtelijke onderwerpen en participatie te hebben besproken, gingen 
inwoners in gesprek over locatieprioritering. Waar zou u als eerste en waar juist als laatste beginnen 
met het opwekken van duurzame energie? Na het beantwoorden van deze vraag kregen inwoners 
de concept-prioritering te zien, die is gemaakt op basis van de opbrengsten uit fase 1 en de visie van 
lokale experts. 
 

Prioritering opgehaald in fase 2 

De onderstaande tabel is een weergave van de mening van inwoners. De zones met het nummer 1 
in fase 2 het meest gekozen. Tijdens de digitale inloopavonden in fase 2 is deze voorkeur 
uitgevraagd via een digitale poll. Niet alle deelnemers konden de poll tijdens de avond zien. Ook 
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vonden inwoners de poll minder genuanceerd dan een fysieke poster met post-its. Om deze 
redenen is de onderstaande uitslag niet voorzien van exacte cijfers, maar laat de tabel een grove 
voorkeur tijdens de inloopavonden zien.  
 

Top 4 Meest geschikt voor 
zonne-energie 

Minst geschikt voor 
zonne-energie 

Meest geschikt voor 
windenergie 

Minst geschikt voor 
windenergie 

1 E – zon op dak A – open landschap Vrijwel unaniem geen 
grootschalige 
windenergie 

Geen grootschalige 
windenergie 

2 F – (met name langs 
het spoor) 

B – open landschap Alleen kleinschalig op 
het eigen erf (20 meter 
tiphoogte) 

Een enkele stem voor 
F – open landschap 

3 H – langs het 
industrieterrein 

C & D– open 
landschap 

Een enkele stem voor 
H – industrieterrein 

Een enkele stem voor 
E - bebouwing 

4 G – langs de grens met 
Lopik 

F – open landschap Een enkele stem voor 
G – grens met Lopik 

Een enkele stem voor 
G – grens met Lopik 

 

RES  
Bij het onderdeel over de RES werd inwoners gevraagd wat zij een redelijke lokale bijdragen vinden 
aan de regionale opgave. Om een beeld te geven van de mogelijkheden werden de drie 
onderstaande opties voorgelegd: 
Aantal 
zonnevelden/ 

windmolens  

Optie 1: 

50% eigen 
elektriciteitsverbruik in 
2030 duurzaam opwekken 

Optie 2: 

51% eigen 
elektriciteitsverbruik in 2030 
duurzaam opwekken 

Optie 3: 

100% eigen 
elektriciteitsverbruik in 2030 
duurzaam opwekken 

Zon op dak 97% van het geschikte 
dakoppervlakte vol 

100% van het geschikte 
dakoppervlakte vol 

100% van het geschikte 
dakoppervlakte vol 

Zon op land Geen zon op land Geen zon op land 15 hectare zonneveld 

Windmolens Geen windmolens Geen windmolens 0,5 windmolen (240 m 
tiphoogte) 

 

Belangrijkste opbrengsten uit de gesprekken: 
 Er is een vrijwel unaniem geluid tegen grootschalige windmolens te horen. 
 Een meerderheid (60 – 70%) wil graag 50% van het lokale energieverbruik opwekken met 

duurzame energie in 2030 (optie 1). Meest gehoorde argumenten: 
o  “Bij 50% van het eigen elektriciteitsverbruik is er geen grootschalig zon en geen 

grootschalig wind nodig, alleen 97% van de geschikte daken, dat vinden we 
acceptabel”.  

o “We moeten in Oudewater niet te hard van stapel lopen. Er zouden innovaties 
kunnen plaatsvinden die ervoor zorgen dat het niet nodig is om meer zonnevelden 
of windmolens te plaatsen. Op die manier kan ons landschap behouden blijven”.  

 Een minderheid (30 – 40%) vindt dat Oudewater 100% van het eigen elektriciteitsverbruik 
kan opwekken, mits dit met zonnevelden wordt opgewekt. Meest gehoorde argument: “Er 
is genoeg ruimte in Oudewater en omstreken om duurzame energie op te wekken. Die 
kans moet ook benut worden. Op voorwaarde dat het geen grootschalige windenergie is”. 
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 Inwoners benadrukken het belang van overleg met buurgemeenten en vragen zich af in 
hoeverre er nu al overleg plaatsvindt. Er is goede afstemming nodig om tezamen aan de 
regionale opgave te voldoen. 

 Inwoners vinden het storend dat kleine installaties van zonnepanelen op de daken van 
huizen niet meetellen in het bod naar het Rijk.  

 Veel inwoners vinden het raar dat er alleen wordt gekeken naar het opwekken van 
duurzame energie door middel van windmolens en zonnevelden en benadrukken dat 
Nederland meer oog moet hebben voor alternatieve innovaties.  

Aankondigingen 
 Vanaf begin september hebben gedurende fase 2 meerdere berichten in de 

Ijsselbode gestaan. 
 Vanaf begin september zijn er gedurende fase 2 meerdere nieuwsbrieven gestuurd. 
 Vanaf begin september zijn er meerdere nieuwsberichten gepubliceerd op de website van 

de gemeente die ook zijn verstuurd via de algemene digitale nieuwsbrief van de gemeente. 
 Website-pagina op de gemeentewebsite is geüpdatet op het moment dat er nieuwe 

aankondigingen plaatsvonden, of aanpassingen in het traject waren. 

 De tweede fase is aangekondigd via een digitaal bord in de gemeente. 
 De tweede fase is aangekondigd via de social mediakanalen van de gemeente.  
 Contact gezocht met AD voor extra ruchtbaarheid voor meepraten. 

Vervolg: Fase 2b 
In fase 2b wordt teruggekoppeld wat er is opgehaald tijdens de avonden in september en oktober. 
Ook wordt er toegelicht welke wijzigingen er in het concept-Afwegingskader zijn gemaakt op basis 
van de inbreng in fase 2a. Dit gebeurt in de vorm van twee digitale informatieavonden, de planning 
hiervoor volgt. 
 

Resultaten uit van fase 2a en 2b worden meegenomen in het definitieve Afwegingskader. Naast 
deze opbrengsten wordt het definitieve Afwegingskader gevormd door: 

 Alle opbrengsten uit fase 1  
 Een technische analyse 

 De ruimtelijke visie van stedenbouwkundigen 

 Landschapsexperts  
 De adviescommissie MooiSticht 

 Het advies van experts over lokaal zeggenschap 

 Mails ontvangen via energietransitie@oudewater.nl 
 Het advies van GGD, VRU en ODRU over gezondheid, veiligheid en milieu 

 Het advies van Stedin over de inpasbaarheid in het elektriciteitsnetwerk 

 

  

mailto:energietransitie@oudewater.nl
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Bijlagen 

Posters gebruikt tijdens fase 2a  

Open landschap  
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Bebouwde omgeving 
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Participatie 
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 Prioritering 

 

 RES 

Optie 1 
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 Optie 2

 

 Optie 3
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Programma webinar over de RES U16 
Om inwoners van de regio U16 zo goed mogelijk te informeren over de Regionale 
Energiestrategie en wat hen de komende tijd te wachten staat, is EMMA door de regio 
gevraagd om een webinar te organiseren over de RES. Onderstaande het programma van het 
webinar.  

Praktische informatie   

 Datum: 9 september   

 Tijd: 20.00 – 21.30 uur   

 Locatie: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/99343260526 (link naar het webinar)  

Programma  
20.00 – 20.10 Welkomstwoord en toelichting op het programma door de dagvoorzitter  

 

20.10 – 20.20 Onderdeel 1: uitleg over de RES   

 Projectleider RES U16 geeft een presentatie over de RES, licht toe waar we nu in het proces 
staan en hoe de planning van de komende tijd eruitziet.   

 Helemaal bij het begin te beginnen, bij Parijs, energieakkoord, klimaatakkoord, RES u16  

 Wat zijn de zoekrichtingen die in het ontwerp RES staan? 

 Vervolg: nu gaan de gemeenten aan de slag met het bepalen van zoekgebieden.   
 

20.20 – 20.25 Ruimte voor 2 vragen uit het publiek  

 

20.25 – 20.45 Onderdeel 2: in gesprek over het effect op het landschap   

 Presentatie door landschapsarchitect Ben Kuipers over het landschap   

 De dagvoorzitter gaat in gesprek met Ben Kuipers en Cathrijn Haubrich (Vereniging tot het 
behoud van het Lingelandschap) en Annelies van Egmond (Stichting het Groene Hart) over 
de effecten van de RES op het open landschap en de mogelijkheden tot landschappelijke 
inpassing.  
Vragen aan Ben, Cathrijn en Annelies: 

 Vindt u dat wij als Nederland een opgave hebben? 

 Cathrijn en Annelies, maakt zich u als lid van de VBL zorgen om als u kijkt naar een opgave 
als de RES die wij met z’n allen in de regio hebben?  

 Hoe kijken jullie vanuit jullie vakgebied en expertise aan tegen de effecten van de RES op 
het landschap? Houden we nog iets van ons landschap over? 

 Cathrijn, kunt u zich vanuit VBL vinden in de denkrichtingen van de Ontwerp-RES? 

 

20.45-20.50 Ruimte voor 2 vragen uit de chat  

  

20.50 – 21.00 Onderdeel 3: In gesprek met de NMU over participatie  

 De dagvoorzitter gaat in gesprek met de NMU (participatiecoalitie) over participatie en de 
RES.  
Vragen aan de participatiecoalitie:   

 Hoe kijkt de participatiecoalitie aan tegen participatie rondom de energietransitie en dan 
specifiek de RES? Hoe zouden inwoner betrokken moeten worden bij het RES-proces?  

 Jullie hebben een hele mooie visie over participatie, maar is dit ook realistisch? En hoe 
kunnen jullie als participatiecoalitie gemeenten helpen bij het organiseren hiervan?  

https://us02web.zoom.us/j/99343260526
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21.00-21.05 Ruimte voor 2 vragen uit de chat   

  

21.05 – 21.15 Onderdeel 4: Vragenronde met betrokken wethouders  

 Panelgesprek tussen dagvoorzitter en een aantal wethouders  

Vragen aan wethouders:  
 Zojuist hebben we gehoord van Wijnand van de participatiecoalitie over participatie te 

zeggen had. Kunnen jullie hier misschien op reflecteren? Wat doen jullie gemeenten 
bijvoorbeeld op het moment of in de toekomst op het gebied van participatie?   

 Waarom vinden jullie het belangrijk om in de regio (en subregio’s) samen te werken aan 
deze opgave?  

 Wat staat er nu verder op de planning? Wanneer kunnen inwoners een definitieve RES 
verwachten?   

 

21.15-21.20 ruimte voor 2 vragen uit de chat  

  

21.20 – 21.30 Afsluiting door dagvoorzitter  

 

 



Energielandschappen 
RES-U16

Ontwerpend onderzoek naar 
bouwstenen voor energietransitie 
in het landschap



Uitgevoerd door Land-id
Kantoorgebouw De Enk
Tivolilaan 205 in Arnhem
Website: www.land-id.nl
Loes van der Vegt: 06 5012 2660
Barbara van Dijk: 06 2916 3862
Mail: info@land-id.nl

COLOFON

In opdracht van regio RES U16
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Plangebied voor dit ontwerpend onderzoek met daarin de zes verschillende landschapstypen en de twee overkoepelende structuren

Gelderse Vallei (klein deel in RES U16)

Rivierenlandschap

Utrechtse Heuvelrug

Waarden

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Weiden en plassen

Infralandschap

Wallen en weiden



5

Aanleiding

Met de totstandkoming van het Klimaatakkoord in juni 
2019 gaat Nederland de uitdaging aan om in 2030 de 
uitstoot van broeikasgassen met 49% terug te dringen 
ten opzichte van 1990. In dit Klimaatakkoord is een 
pakket aan maatregelen samengesteld om dit doel te 
halen. Eén van die doelen is om in 2030 70 procent 
van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te 
winnen. Dit vraagt om een regionale energietransitie. 
Dertig energieregio’s in Nederland, waaronder de regio 
U16, onderzoeken waar en hoe het best duurzame 
elektriciteit opgewekt kan worden. 

In de regio U16 werken 16 gemeenten, 4 
waterschappen, de provincie Utrecht en 
de netbeheerder samen aan een regionale 
energiestrategie: de RES U16. De RES U16 moet 
bijdragen aan de in totaal 35 TWh aan duurzame 
energie die in Nederland in 2030 op land moet worden 
opgewekt. De opwek van duurzame energie vereist een 
ander ruimtegebruik in omvang en vorm dan dat we 
gewend zijn. De ruimtelijke kenmerken van een gebied 
bepalen wat de mogelijkheden en knelpunten zijn van 
de nieuwe energievoorziening. Vanuit dit perspectief 
hebben wij onderzocht welke bijdrage de verschillende 
landschapstypen van de regio U16 leveren aan de 
opgave voor het opwekken van elektriciteit in het 
tijdvlak tot 2030.

Inleiding

De ontwikkeling van duurzame energie in de regio 
heeft een grote ruimtelijke en landschappelijke impact. 
Om de ruimtelijke impact inzichtelijk en bespreekbaar 
te maken, heeft de projectorganisatie van de RES U16 
behoefte aan landschappelijke verbeeldingen van de 
energieopgave. De verbeeldingen en inzichten zijn 
bedoeld om het goede gesprek te voeren met regionaal 
georganiseerde stakeholders over de wenselijkheid 
van verschillende ruimtelijke energiescenario’s en de 
ruimtelijke randvoorwaarden en ontwerpprincipes.

Doel
Het doel van dit onderzoek is tweeledig, het 
is onderdeel van het proces om met regionaal 
georganiseerde stakeholders het gesprek te voeren 
over de energieopgave in het landschap. Daarnaast 
wordt de bundeling van de uitkomsten ingezet als 
bouwsteen om te komen tot zoekgebieden voor de 
RES U16. 

Resultaat
Het voorliggende rapport is een weergave van het 
gesprek en daaruit gekomen conclusies over de 
wenselijkheid van bepaalde ruimtelijke concepten 
en de bijbehorende ruimtelijke randvoorwaarden 
en ontwerpprincipes. De veelheid aan ingebrachte 
informatie is in deze rapportage geordend en 
aangescherpt tot generieke aanbevelingen voor de 
onderzochte landschappen. 
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Scope 
Dit is een van de stappen om te komen tot 
zoekgebieden voor nieuwe energievormen in de 
RES U16. Deze stap is een basis voor verdere 
participatieprocessen (lokaal en subregionaal). De 
ruimtelijke randvoorwaarden en ontwerpprincipes 
zullen in deze participatieprocessen verder worden 
uitgewerkt en aangescherpt met lokale en gebied 
specifieke kennis en maatwerkoplossingen. 

De invalshoek van deze studie is ruimtelijk 
landschappelijk, met als doel de impact van de 
energietransitie op het landschap aan de hand van 
praatprenten te onderzoeken. Aspecten als overig 
provinciaal en lokaal beleid, natuurwetgeving, 
technische eisen en randvoorwaarden zijn niet 
meegenomen. In het vervolgtraject is het nodig 
deze laag van het landschap over de andere eisen 
en randvoorwaarden te leggen, om zo de stap naar 
zoekgebieden te kunnen zetten. 

In lijn met het Klimaatakkoord ligt de focus voor 
elektriciteit in 2030 op grootschalig toepasbare 
technieken: grondgebonden zonnevelden en 
windenergie.
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Planproces

Grip op kernkwaliteiten en 
energietransitie

Verkenning van energie in het 
landschap

Verrijking van energie in het 
landschap

Planproces voor dit ontwerpend onderzoek met daarin de drie uitgevoerde stappen 

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Aanpak van het onderzoek
Belangrijk onderdeel van dit ontwerpende onderzoek 
is het voeren van het goede gesprek met de partners 
en stakeholders. Dit gesprek is gevoerd in twee brede 
ateliers waar een grote diversiteit aan partners en 
stakeholders aan hebben bijgedragen. In diverse 
praatplaten is de energieopgave geprojecteerd op het 
landschap van de regio. De platen hebben geholpen bij 
het voren van het goede gesprek over de relatie tussen 
ruimtelijke kwaliteit en duurzame energieopwek. 

Om te komen tot het voorliggende resultaat zijn drie 
stappen doorlopen:
1. Grip op kernkwaliteiten en energietransitie;
2. Verkenning van energie in het landschap;
3. Verrijking van energie in het landschap.
 

Grip op kernkwaliteiten en energietransitie 
Om inzicht te geven in de landschappelijke kwaliteiten 
van het landschap is de essentie van de verschillende 
landschappen in de RES U16 verbeeld. Voor dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van de gebiedsindeling 
van de landschapstypen van de gebiedskaternen 
van de provincie (zie kaart op p4). Het kleine deel 
van de Gelderse Vallei, wat valt onder de RES U16 is 
in dit onderzoek meegenomen onder de Utrechtse 
Heuvelrug. De rest van de Gelderse Vallei valt onder 
RES Amersfoort.

Daarnaast lopen door de RES U16 een aantal 
overkoepelende structuren. Dit is de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de infrastuctuurlijnen. Deze structuren 

zijn meegenomen in ieder landschap waar ze 
doorheen lopen. De stedelijke gebieden maken geen 
onderdeel uit van dit onderzoek. Wel is karakteristieke 
bebouwing in de landschappen meegenomen in de 
beschrijving van de kernkwaliteiten en is gekeken naar 
de randvoorwaarden en ontwerpprincipes voor de 
onderzochte energievormen nabij deze bebouwing.

Om meer grip te krijgen op de ruimtelijke weerslag van 
de energietransitie, zijn voor zowel wind- als zonne-
energie, factsheets gemaakt. In deze energie factsheets 
zijn op een verbeeldende wijze het ruimtegebruik, de 
algemene regels met betrekking tot de toepassing 
van een bepaalde energievorm en mogelijke 
opstellingsvormen gepresenteerd. 
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Verkenning van energie in het landschap
Aan de hand van verbeeldingen van verschillende 
energieconcepten per landschapstype met 
daaraan gekoppeld de potentiële energieopbrengst 
(bandbreedte), is met regionale stakeholders in 
gesprek gegaan over ruimtelijke en landschappelijke 
consequenties. In de verbeeldingen is de 
energieopgave geconfronteerd met de landschappelijke 
kernkwaliteiten. Op basis van de essentie van 
het landschap is onderzocht welke ruimtelijke 
energieconcepten landschappelijk denkbaar zijn. 
De concepten zijn gebruikt als middel om grip te 
krijgen op de ruimtelijke impact van de energieopgave 
in het landschap. Dit heeft geresulteerd in een 
eerste verkenning naar de wenselijkheid van 
diverse energieconcepten in het landschap de RES 
U16 en eerste gevoel bij de randvoorwaarden en 
ontwerpprincipes. De input is gestructureerd in een 
matrix waarbij de duurzame vormen van energie 
gekoppeld zijn aan de verschillende landschappelijke 
lagen van ieder landschapstype. De praatplaten hebben 
bovendien bijgedragen aan het begrip over de omvang 
en ruimtelijke impact van de totaalopgave in het 
landschap.

Verrijking van energie in het landschap
In een tweede ateliersessie zijn aangescherpte 
praatplaten en de matrix besproken. De 
energiescenario’s zijn tijdens dit werkatelier beoordeeld 
aan de hand van een aantal criteria: de algemene 

indruk van de inpasbaarheid van een energiescenario, 
de ruimtelijke randvoorwaarden aan omvang en positie 
van zon- en windenergie, de aandachtspunten voor 
beleving en zichtlijnen, de inpassingsmaatregelen 
en tot slot de kansen voor ruimtelijke kwaliteit en 
de koppeling van functies. Om de inbreng bruikbaar 
te maken voor het vervolgproces is het verwerkt tot 
eenduidige aanbevelingen. 

Het resultaat bestaat per landschap uit contouren 
van gebieden waar verschillende vormen van 
energie mogelijk een plek kunnen krijgen vanuit het 
ruimtelijk en landschappelijk perspectief. Hieraan 
gekoppeld zijn een set van aanbevelingen in de 
vorm van randvoorwaarden en ontwerpprincipes. 
Deze aanbevelingen zijn geordend in de onderdelen: 
situering, inrichting en functiecombinaties. De meest 
kansrijke ontwerpprincipes hebben we gevisualiseerd 
en toegelicht. 

Voor de uiteindelijke ontwerpprincipes en potentiële 
zoekgebieden per landschapstype geldt dat deze een 
bepaalde mate van abstractie hebben en dienen als 
bouwsteen voor een verdere ruimtelijke vertaling. 
Tijdens het ontwerpend onderzoek zijn de principes en 
contouren op verschillende momenten gespecificeerd 
en gegeneraliseerd met als doel om tot algemene 
bruikbare ontwerpprincipes per landschapstype te 
komen. Bij de verdere uitwerking van zoekgebieden is 
een nadere concretisering per locatie noodzakelijk.

Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk is belangrijke algemene 
informatie voor het onderzoek weergegeven. De opzet 
van de uitwerking van elk landschap is toegelicht. 
Ook wordt een korte toelichting gegeven over de twee 
overkoepelende structuren in het U16 gebied (Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en infrastructuur). Tot slot worden 
twee energie factsheets gepresenteerd: één voor wind- 
en één voor zonne-energie. 

Hoofstuk 3 tot en met 7 richten zich op de specifiekere 
landschapstypen van de regio U16. Voor al deze 
landschappen komen de drie onderdelen aan bod: 
essentie van het landschap, impressie werkateliers 
en een verbeelding van de contouren waar de 
randvoorwaarden en ontwerpprincipes van toepassing 
zijn. 

Hoofdstuk 8 bevat overkoepelende aanbevelingen die 
voor alle landschappen gelden. Ook zijn de bevindingen 
die niet direct betrekking hebben op de ruimtelijke 
aspecten en aanbevelingen voor het vervolg in dit 
hoofdstuk opgenomen.
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Windturbines in vlakopstelling in een open landschap
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Energie in de landschappen van RES U16
In de hoofdstukken 3 tot en met 7 behandelen we 
opeenvolgend het landschap van de weiden en plassen, 
de Utrechtse Heuvelrug, het rivierenlandschap, het 
landschap van de wallen en weiden en het landschap 
van de waarden. 

Per landschapstype is een essentiekaart gemaakt 
die bestaat uit de hoofdstructuur van het 
betreffende landschapstype met karakteristieke 
elementen. De essentiekaart laat in één oogopslag 
de kernkwaliteiten van het landschapstype zien en 
biedt aanknopingspunten om energiescenario’s in te 
passen. De essentiekaart kan worden opgedeeld in een 
aantal landschappelijke ‘lagen’. Deze lagen worden per 
landschapstype uitgebreid uiteengezet en verrijkt met 
aanvullende verbeeldingen zoals referentiebeelden, 
kaarten en principeschetsen.

Vervolgens is op een dubbele pagina een impressie 
gegeven van de ateliers. Op deze pagina staan ook 
twee kaarten met daarop de gebieden die in het 
onderzoek zijn meegenomen. Niet meegenomen zijn 
de gebieden die op basis van wettelijke regelgeving zijn 
uitgesloten van zon of wind.

Algemene informatie

De resultaten uit de ateliers zijn vertaald naar 
contouren waar zon- of windenergie vanuit het 
ruimtelijk perspectief optioneel is. In deze gebieden 
gelden de ontwerpprincipes op de pagina’s erna. Dit 
betekent zeker niet dat al deze gebieden helemaal 
vol geplaats kunnen worden. Bij uitwerking van 
zoekgebieden is het nodig om het effect van cumulatie 
van de diverse locaties goed te beoordelen en mee te 
wegen. 

Overkoepelende structuren
Op de volgende twee pagina’s is een korte impressie 
van de overkoepelende structuren weergegeven. Verder 
zijn deze structuren meegenomen in bovengenoemde 
landschappen. 

Energiefactsheets
Vervolgens zijn twee factsheets over wind en 
zonne-energie opgenomen. Dit geeft een beeld bij het 
ruimtegebruik, de algemene regels met betrekking tot 
de toepassing van een bepaalde energievorm en de 
verschillende mogelijke opstellingsvormen.

2
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Infralandschap

Vanwege de centrale ligging van de provincie 
Utrecht komen hier veel snelwegen, spoorwegen en 
waterwegen samen. Deze infrastructurele elementen 
vormen samen het infralandschap en bestaan 
eigenlijk uit een netwerk van verbindende lijnen die 
als ‘laag’ op het onderliggende landschap ligt. De 
A2, A12, A27 en A28 zijn de belangrijkste snelwegen. 
Op de kruisingen van deze wegen vinden we drukke 
verkeersknooppunten. Het spoorwegennetwerk 
verenigt zich binnen de U-16 regio met station Utrecht 
Centraal als het belangrijkste knooppunt van het 
Nederlandse spoornet. Tot slot kent de U16-regio een 
rijke verscheidenheid aan waterwegen met onder meer 
de Nederrijn, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Principeschets van het deellandschap snelwegen: de A2, A12, 
A27, A28 en A1 vormen het hoofdwegennetwerk van de regio

Het infralandschap wordt 
gevormd door spoorwegen, 
waterwegen, snelwegen en 

verkeersknooppunten

Essentiekaart van het infralandschap geprojecteerd op de 
U16-regio

Referentiebeeld van een van de drukste verkeersknooppunten 
in Nederland: knooppunt Oudenrijn 

Overkoepelende structuren



Bebouwd gebied

Grens deelgebied

Inundatie gebied

Fort

Verboden 
kringen

Accessen

Verdedigingswerk

Hoofd-
verdedigingslijn
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Nieuwe Hollandse Waterlinie 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie 
uit de Nederlandse geschiedenis. Deze waterlinie 
ligt als een verscholen laag gecamoufleerd in het 
omliggende landschap. Middels een systeem van 
sluizen, dijken, kanalen, rivieren en gemalen, konden 
polders onder water worden gezet in tijden van 
oorlogsdreigingen. Op kwetsbare punten in de linie: 
de accessen, werden forten gebouwd. De waterlinie 
verbindt de forten en volgt daarbij de kades van de 
inundatiegebieden. Opvallend zijn de verboden kringen 
rondom de forten. In deze cirkels golden strenge 
bouwregels om de schootsvelden open te houden, 
zodat soldaten vrij zicht hadden en hun vuurwapens 
goed konden richten op de vijand.

Principeschets van de NHW: vrij zicht vanaf een fort over de 
schootsvelden

Forten op kwetsbare 
punten in de linie zijn 

gecamoufleerd en 
hebben vrij zicht op de 

schootsvelden

Essentiekaart van de Nieuwe Hollandse Waterline in het 
rivierenlandschap en het landschap van de weiden en plassen

Referentiebeeld van het fort bij Vechten in de 
hoofdverdedigingslijn
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min. 50 m
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Solitair Willekeurig Zwerm Grid-opstelling Lijnopstelling Boogopstelling

Algemene windenergie principes: veiligheidsafstanden 
uitgedrukt in rotordiamter, tiphoogte en as-hoogte. De 
bovenste vier zijn wettelijk, de onderste twee richtlijnen 

Algemene windenergie principes: opstellingsvormen variërend 
van een solitair tot turbines in grid of lijnopstellingen

Algemene windenergie principes: formaten windturbines. In dit 
ontwerpend onderzoek wordt met de 5,6 MW turbine gewerkt

Energie factsheets



Bij de realisatie van zonnevelden 
dient onder meer rekening 
gehouden te worden met 
opstellingen, afschermingen en 
functiecombinaties
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Algemene zonne-energie principes: functiecombinaties. Diverse 
koppelingen maken meervoudig ruimtegebruik mogelijk

Algemene zonne-energie principes: standaard lage zuid-opstelling (1385 MWh/jr/ha) gebruikt in dit ontwerpend 
onderzoek. N.B. de hoek van de panelen kan vergroot worden voor een hogere opbrengst. In dit ontwerpend onderzoek 
is echter gekozen de panelen lager te plaatsen zodat er overheen gekeken kan worden.

Algemene zonne-energie principes: diverse afschermingen 
van een zonneveld maken landschappelijke inpassing mogelijk

2 m

6 m

0,75 m

1,45 m

ca. 15 mZonne-energie + natuurbeheer

Zonnepanelen als geluidswal

Zonne-energie + extensief beheer

Zonne-energie + biomassa

Zonne-energie + recreatie

Zonne-energie + waterberging

Zonne-energie + windturbines

Brede slootAfstand tussen bomensingel en zonneveld

Bomensingel

Hek



Deelgebied weiden en plassen in geel ten opzichte van de 
U16-regio

Weiden en plassen3

Plankaart van het landschap van de weiden en plassen

• Essentie van het landschap 

• Impressie werkateliers 

• Contouren + ontwerpprincipes 
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Essentiekaart van het landschap van de weiden en plassen Zes deellandschappen binnen het landschap van de 
weiden en plassen

Rivierlinten

Oude stroomrug

Bebouwd gebied

Blokontginning

Droogmakerij

Open polder Opstrekkende 
ontginning
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Essentie van het landschap

Rivierlint

Open polder

Blokontginning

Oude stroomrug

Droogmakerij

Opstrekkende ontginning
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Rivierlinten 

De rivierlinten slingeren als besloten zones tussen de 
open weidelandschappen. Deze rivierlinten worden 
gevormd door vele kleine riviertjes waaronder de 
Waver, Winkel, Angstel en Vecht. De rivierlinten worden 
begeleid door bebouwing met opgaande beplanting en 
kleinschalige dijken die wisselende uitzichten bieden 
op de verstilde open weidelandschappen. Zodoende 
verbinden de relatief hooggelegen rivierlinten kleine 
dorpjes met grotere bebouwingskernen als Abcoude, 
Loenen aan de Vecht en Weesp.

Principeschets van het deellandschap rivierlinten: 
hooggelegen zone met rivier, lintbebouwing en beplanting

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
rivierlinten

Referentiebeelden van het deellandschap rivierlinten: 
gekanaliseerde rivieren die worden begeleid door bebouwing

Slingerende rivierlinten 
worden begeleid door 
bebouwing met opgaande 
beplanting
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Oude stroomrug 

De oude stroomruggen binnen dit deelgebied bestaan 
uit de brede zones rondom de Oude Rijn en de Vecht. 
Ze liggen hoger dan de omgeving en gaan geleidelijk 
over in de aangrenzende open weidelandschappen. 
De gradiënten van hoog naar laag, besloten naar open, 
bebouwd naar onbebouwd, blokverkaveling naar 
strookverkaveling zorgen voor een rijke diversiteit. 
Opvallend voor de oude stroomruggen in dit deelgebied 
is de hoeveelheid infrastructuur en verstedelijking op 
de stroomrug met belangrijke wegen als de A12, de A2 
en de stad Woerden.

Principeschets van het deellandschap oude stroomrug: hoge 
zone met stedelijke gebieden rondom de rivier

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap oude 
stroomrug

Referentiebeelden van het deellandschap oude stroomrug: 
brede, hogere zones met rijke diversiteit in landgebruik

Brede en hoge zone 
rondom de Oude Rijn met 
divers landgebruik en 
verstedelijking



18

Open polder 

Het meest noordelijke deel van dit deelgebied kan 
worden aangewezen als open polder. Dit gebied 
wordt gekenmerkt door grasland dat in onregelmatige 
strokenverkaveling doorloopt tot aan de randen 
van de open polder. De hoger gelegen rivierlinten 
en de bebouwing van Amsterdam-Zuidoost vormen 
de grenzen van deze openheid. Hekjes zijn de enige 
verticale elementen in dit open veld. Bebouwing en 
opgaande beplanting is alleen aanwezig aan de horizon 
in de aangrenzende linten. Dit maakt dat de polders 
zelf rustige landschappen zijn.

Principeschets van het deellandschap open polder: grasland 
in onregelmatige strokenverkaveling

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap open 
polder

Referentiebeelden van het deellandschap open polder: 
uitgestrekt weidelandschap met beplanting aan de horizon

Grasland in onregelmatige 
strokenverkaveling met 

bebouwing langs de grenzen



Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 | 

19

Blokontginning 

Het open weidelandschap van de blokontginning 
wordt opgedeeld door bebouwingslinten, beplante 
achterkaden en pestbosjes. Door richtingveranderingen 
in de cope-ontginningen ontstaan blokvormige 
eenheden. Bebouwingslinten staan haaks op de 
weteringen en achterkaden van andere linten. 
Diversiteit zit met name in het kleinschalige karakter 
van de linten. Ze hebben elk een ander profiel, maar 
zijn altijd een combinatie van wetering, weg met huizen 
en een grote verscheidenheid in weg- en erfbeplanting. 
De overal aanwezige graslanden in strokenverkaveling 
en de beperkte dynamiek in de linten geven rust en 
stilte aan het landschap.

Principeschets van het deellandschap blokontginning: 
langgerekte kavels in de cope-ontginning creëren samen met 
wegen en bebouwingslinten blokvormige eenheden

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
blokontginning

Referentiebeelden van het deellandschap blokontginning: 
open weidelandschap met sloten en enkele pestbosjes

Bebouwingslinten, weteringen 
en verspringingen in de 
cope-ontginning creëren 
blokvormige eenheden
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Droogmakerij 

Het landschap van de droogmakerij wordt gekenmerkt 
door de rationeel ingedeelde open ruimte met hoge 
dijken aan de randen. De droogmakerijen zijn bemalen 
gebieden die lager liggen dan de omgeving. Vanaf de 
ringdijk is het zicht over het open weidelandschap 
van de droogmakerij panoramisch. Op de dijk 
bevinden zich gemalen die in het verlengde liggen 
van een hoofdwetering. Het landgebruik bestaat 
uit grasland voor veeteelt en extensieve natuur in 
een strokenverkaveling met vaste maten. De verder 
aanwezige open, rechte boerderijlinten en opgekroonde 
bomenrijen langs de orthogonale wegen zorgen voor 
afwisseling in dit open landschap.

Principeschets van het deellandschap droogmakerij: beplante 
rechte wegen, open boerderijlinten en dijken aan de randen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
droogmakerij

Referentiebeelden van het deellandschap droogmakerij: open 
weidelandschap met strokenverkaveling en bedijkte randen

Rationele open ruimten 
met dijken aan de randen 
en beplante orthogonale 

wegen
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Opstrekkende ontginning 

Het landschapstype opstrekkende ontginning, is 
kenmerkend voor dit deelgebied. Opvallend in dit 
landschapstype zijn de petgaten, legakkers, brede 
sloten en plassen waaronder de Vinkeveense Plassen. 
Verder zijn op sommige plekken graskavels vervangen 
door langgerekte opgaande beplanting, waaronder 
hakhout en opstrekkend veen. Al deze elementen 
geven veel diversiteit aan dit landschap. Vooral het 
water brengt veelal recreatief gebruik met zich 
mee waardoor rust en stilte afnemen. De overige 
aanwezige open weidelandschappen worden opgedeeld 
door bebouwingslinten en weteringen haaks op de 
strokenverkaveling. Verder worden veel natte gebieden 
in dit landschap ontwaterd, wat leidt tot oxidatie en 
CO2 uitstoot. Dit probleem kan voorkomen worden 
door gebieden juist nat te houden.

Principeschets van het deellandschap opstrekkende 
ontginning: langerekte strokenverkaveling met gras, 
opstrekkend veen en plassen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
opstrekkende ontginning

Referentiebeelden van het deellandschap opstrekkende 
ontginning: divers landschap met veel sloten en plassen

Petgaten, legakkers, 
brede sloten, plassen en 
opstrekkend veen maken 

dit landschap divers
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“Zoek naar de ‘loze ruimten’ tussen 
bestaande infrastructuur voor de 
inpassing van duurzame energie, dan 
wordt weinig landschap aangetast. 
Maar houd rekening met het feit dat het 
landschap veelal beleefd wordt vanaf de 
weg en windturbines over grote afstanden 
beleefbaar zijn.”

Impressie werkateliers

Visualisaties (gemaakt met Windplanner) en ontwerpprincipes 
(niet op schaal) van zonneparken en windturbines in het 
landschap van de weiden en plassen inclusief opmerkingen 
gemaakt tijdens de werkateliers 
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“Maak duidelijk als regio, provincie 
en gemeente dat het doel is om de 
kernkwaliteiten van de landschappen 
overeind te houden. Zo creëer je 
draagvlak.”

Kaart met in geel de potentiële locaties voor windenergie

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het 
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
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1
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Contouren 

Contouren nadere verkenning windenergie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de weiden en plassen
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Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs 
grootschalige infrastructuur

Ontwerpprincipe 2: windturbines in vlakopstelling als 
clusters in enkele weidelandschappen

1

2

Windturbines in lijnopstelling langs 
grootschalige infrastructuur 
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelwegen A2 en 
A27 worden geplaatst.

• Hierdoor wordt de lijn van de infrastructuur 
aangezet terwijl interferentie wordt voorkomen.

• Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst 
zodat er sprake is van een lijn.

• Zorg voor landschappelijke geleding door de 
lijnopstelling minimaal 1 keer te onderbreken (vanaf 
6 turbines zodat er sprake is van twee lijnen) om 
de waardevolle grootschalige openheid in oost-
west richting beleefbaar te houden.

Inrichting 
• Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te 

hebben voor eenduidigheid.
• Voorkom dat turbines in lijnopstellingen langs 

de snelweg en kanaal met elkaar interfereren 
dus zorg voor voldoende afstand tussen deze 
infrastructurele lijnen.

• De windturbines in lijnopstelling worden zo 
strak mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke 

structuur en ritme aanhouden en aansluiten op de 
rechtlijnigheid van de infrastructuur

Functie combinaties 
• Combinatie van windenergie en zonne-energie met 

name op knooppunten en resthoeken. 

Windturbines in vlakopstelling als 
clusters in enkele weidelandschappen 
 
Situering
• Windturbines kunnen als vlak in enkele 

weidelandschappen (open polder, blokontginning, 
droogmakerij of opstrekkende ontginning) op 
afstand van bebouwing geclusterd worden. 

• Beperk het aantal windturbines tot één vlak van 
minimaal 4 turbines (2x2). Bepaal het aantal aan de 
hand van de grootschaligheid van het landschap, 
de ruimtelijke en visuele impact van de turbines.

• Windturbines kunnen worden geplaatst in iets 
meer besloten landschappen waar het weidse 
uitzicht beperkt is bijvoorbeeld in de buurt van 
bedrijventerreinen. 

• Bebouwingslinten mogen niet worden ingeklemd 
door het vlak van windturbines.

Inrichting
• Er worden gelijke afstanden tussen de turbines 

aangehouden. 
• De windturbines in vlakopstelling worden zo 

ingepast dat de structuur van de clustering 
aansluit op het betreffende verkavelingspatroon.

• Beperk het aantal toegangswegen, bruggen, etc. 
naar windturbines en gebruik grastegels zodat de 
toegangswegen opgaan in het landschap.

Functie combinaties
• Combinatie van windenergie en zonne-energie 

waardoor compleet nieuwe energielandschappen 
ontstaan.

• Hierbij bestaat de kans om te werken aan een 
groen-blauw landschappelijk raamwerk passend 
bij de omgeving middels natuurontwikkeling, 
waterberging & peilverhoging.

• Zoek naar mogelijkheden om windenergie op 
een juiste wijze te koppelen aan de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie door bijvoorbeeld 
waardevolle zichtlijnen vanaf forten over de 
open schootsvelden in te stand te houden. 
Daarmee kunnen de kansen die er liggen voor 
cultuurhistorie en recreatie benut worden.

21
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Contouren nadere verkenning zonne-energie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de weiden en plassen
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3

4

Zonnevelden tussen grootschalige 
infrastructuur en in overhoeken 
 
Situering
• Benut overhoeken en de ruimte tussen 

grootschalige infrastructuur op efficiënte wijze 
voor de inpassing van zonnevelden. Houd wel 
rekening met de planvorming die soms al aan de 
gang is voor ontwikkelingen binnen deze gebieden.

• De grootte van het zonneveld wordt bepaald door 
de afmetingen van overhoeken en tussenruimten 
en bedraagt maximaal 50 hectare en een hoogte 
van 1,45 meter. 

• Cluster zonnevelden dicht bij lokale afnemers 
zoals industrie- of bedrijventerreinen die al een 
lagere belevingswaarde hebben.

• Positioneer zonnevelden op de plekken waar het 
weidse uitzicht over het landschap al beperkt is. 

Inrichting
• Het gebied van de Snelle Vecht, dat zich kenmerkt 

door grote infrastructurele elementen waaronder 
de A2, de spoorlijn, het Amsterdam-Rijnkanaal en 
hoogspanningsleidingen, leent zich goed voor de 
inpassing van zonnevelden vanwege het industriële 
karakter en de hoge vraag naar energie.

• Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor 

landschappelijke beplantingen passend bij de 
omgeving die het zonneveld camoufleren maar 
waar nog wel overheen kan worden gekeken: brede 
sloten met rietkragen (tot 1,50 meter). 

Functie combinaties
• Een combinatie van waterberging en 

natuurontwikkeling is gewenst zowel binnen het 
park als in de randen van een zonnepark. Daar is 
dan extra ruimte voor nodig (ongeveer 20% van het 
zonneveld).

• Combineer zonne-energie opwek op overhoeken en 
braakliggende gronden dicht bij industriegebieden 
met grootschalige zonne-energie op daken en 
windenergie.

• Zorg voor een koppeling met lokale coöperaties 
zodat draagvlak wordt gecreëerd voor energie-
initiatieven.  

 
Kleinschalige en grootschalige 
zonnevelden in het weidelandschap 
 
Situering
• Grootschalige zonnevelden (tot 50 hectare) kunnen 

uit het zicht, ver vanaf de bebouwing geplaatst 
worden in open weidelandschappen.

• Kleinschalige zonnevelden (tot 10 hectare) kunnen 

op agrarische bedrijven en aan de achterkanten 
van bebouwingslinten op of direct tegen het erf 
aan worden geplaatst.  

Inrichting
• Borg de leesbaarheid van het landschap en 

zorg voor landschappelijke geleding door bij de 
inpassing van de zonnevelden vast te houden aan 
het kavelpatroon en tussenruimtes te creëren 
door het bestaande slotenpatroon binnen 
zonnevelden zo veel mogelijk te behouden.

• Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor 
landschappelijke beplantingen passend bij 
de omgeving waar wel overheen kan worden 
gekeken: brede sloten met rietkragen (tot 1,50 
meter).

Functie combinaties
• Een combinatie van waterberging en 

natuurontwikkeling is gewenst zowel binnen het 
park als in de randen van een zonnepark.

• Voor grootschalige zonnevelden kan een 
combinatie met windenergie gemaakt worden.

• Kleinschalige zonnevelden bij agrarische 
bedrijven kunnen gecombineerd worden met 
zon op daken.  Zodoende kan energie de 
businesscase van boeren rond maken.

Ontwerpprincipe 3: zonnevelden tussen grootschalige 
infrastructuur en in overhoeken

Ontwerpprincipe 4: kleinschalige en grootschalige 
zonnevelden in het weidelandschap

43
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Deelgebied Utrechtse Heuvelrug in geel ten opzichte van de 
U16-regio

Utrechtse Heuvelrug4

Plankaart van het landschap van de Utrechtse Heuvelrug 
(incl. enkgele delen Gelderse Vallei die vallen onder RES U16)

• Essentie van het landschap 

• Impressie werkateliers 

• Contouren + ontwerpprincipes 
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Essentie van het landschap

Essentiekaart van het landschap van de Utrechtse Heuvelrug

Zes deellandschappen binnen het landschap van de Utrechtse Heuvelrug

De laagten

Stroken

Mozaïek

Achterflank

Zuidflank

Beboste toppen

De laagten

Landgoederen en 
buitenplaatsen

Griften

Achterflank

Beboste toppen

Bebouwingskern

Zuidflank

Open ruimten: heide 
en stuifzand

Mozaïek Stroken
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Beboste toppen 

Het overgrote deel van de Utrechtse Heuvelrug valt 
onder het deelgebied beboste toppen. Dit is een 
besloten boslandschap, gelegen op de langgerekte, 
reliëfrijke stuwwalrug met verspreid liggende open 
plekken. Deze open plekken bestaan uit heide en 
stuifzand. Het bos zelf wordt gearticuleerd door 
verschil in loof- en naaldhout, lanen en hakhout. Een 
fijnmazig padennetwerk dooradert het bos. Glooiende 
wegen haaks op de hoogtelijnen maken het reliëf van 
de Heuvelrug beleefbaar.

Principeschets van het deellandschap beboste toppen: bos 
met loof- en naaldhout, open ruimten en enkele wegen 

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap beboste 
toppen

Referentiebeelden van het deellandschap beboste toppen: 
besloten boslandschap en open ruimte met heide

Besloten boslandschap met 
open ruimten die bestaan 
uit heide en stuifzand
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Zuidflank 

De zuidflank is in essentie een overgangslandschap op 
de rand van de stuwwal. Het vormt de overgangszone 
tussen het besloten bosgebied op de stuwwalrug en 
de meer open landschappen rond de Kromme Rijn, 
Langbroek en de Nederrijn. Enkele wegen over de volle 
lengte van de flank ordenen dit deelgebied. Aan de 
weg liggen een kralensnoer van bebouwingskernen 
en vele landgoederen en buitenplaatsen: de Stichtse 
Lustwarande. Deze reeks van buitenplaatsen heeft 
een grote cultuurhistorische waarde. De open 
ruimten, lanen en zichtlijnen haaks op het reliëf 
geven een sterke beleving van de hoogteverschillen, 
met panoramische uitzichten over het omliggende 
landschap.

Principeschets van het deellandschap zuidflank: panoramisch 
uitzicht vanaf de flank over de lagerge open landschappen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap zuidflank

Referentiebeelden van het deellandschap zuidflank: sterke 
beleving van het reliëf op de flank met name bij landgoederen

Landgoederen bieden 
panoramische uitzichten 
over het omliggende 
landschap



32

Achterflank 

De achterflank is een overgangslandschap aan 
de noordoostzijde van de Utrechtse Heuvelrug. 
Het uitgestrekte bos van de Heuvelrug gaat in de 
achterflank, tussen Amersfoort en Veenendaal, 
geleidelijk over in het kleinschalige landschap van de 
Gelderse Vallei. Het bos versnippert in bospercelen, 
afgewisseld met akkers, weilanden en boerenerven 
en loopt uit in kavelrandbeplantingen. In tegenstelling 
tot de zuidflank, is de achterflank een relatief rustige 
zijde van de Heuvelrug, met slechts enkele, verspreid 
liggende dorpen en landgoederen. Gefragmenteerde 
wegen zorgen ervoor dat de reliëfbeleving hier minder 
sterk is.

Principeschets van het deellandschap achterflank: 
versnipperde bospercelen tussen akkers en weilanden 

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
achterflank

Referentiebeelden van het deellandschap achterflank: 
overgangslandschap van bos naar open akkers en boerenerven

Het bos gaat 
geleidelijk over in 
het kleinschalige 
landschap van de 

Gelderse Vallei 



Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 | 

33

De laagten 

Het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug 
bestaat uit een bebost gebied op en rondom drie 
heuvels omgeven door laagten. De drie heuvels in dit 
deelgebied zijn de heuvel van Soest, de heuvel van 
Baarn en de Vuursche. De hoeveelheid bebouwing, 
bebost gebied en landgoederen op deze heuvels 
varieert. De bossen lopen in noord-zuid richting door, 
met in de laagten weilanden als langgerekte open 
ruimten in het bos. Opvallend zijn de griften in de 
laagten. Verder liggen bebouwingskernen met name 
tegen en op de heuvels, terwijl landgoederen en 
buitenplaatsen vooral langs de randen van de laagten 
liggen. 

Principeschets van het deellandschap de laagten: weilanden 
als open ruimten in het bos

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap de 
laagten

Referentiebeelden van het deellandschap de laagten: open 
ruimten met griften en buitenplaatsen in de laagten

De laagten liggen als 
langgerekte open 
weilanden in het bos 
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Stroken 

De stroken vormen een kleinschalig, halfopen 
landschap van langgerekte ruimten, omzoomd door 
beplante wegen en kavelgrenzen. Opvallend is de 
strokenverkaveling, met veel variatie in kavelgrootten 
en lengte-breedte verhoudingen, dooraderd met 
bomenrijen, knotbomen, houtsingels en bospercelen. 
De stroken liggen onderaan de stuwwalflank. De kavels 
zijn minder divers dan die van het mozaïek en zijn 
overwegend als grasland in gebruik. Erven met een 
combinatie van oude en nieuwe gebouwen bevinden 
zich in open linten in het landschap. Beplante wegen, 
rechtgetrokken beekrestanten en griften lopen met 
geknikte rechtstanden door het landschap.

Principeschets van het deellandschap stroken: langgerekte 
kavels met gevarieerd landgebruik en omzoming

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap stroken

Referentiebeelden van het deellandschap stroken: 
kleinschalig, halfopen landschap met rechtgetrokken beken

Strokenverkaveling 
omzoomd door bomenrijen, 
houtsingels en bospercelen 
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Mozaïek 

Het mozaïek wordt gekarakteriseerd als halfopen 
landschap met een grote diversiteit aan landgebruik 
en beplantingselementen. Oorspronkelijk is dit gebied 
middels individuele kampontginningen tot stand 
gekomen, waarbij percelen in onregelmatige vormen 
werden omringd door greppels, houtwallen, lanen en 
bospercelen. Hierdoor voelt het gebied kleinschalig 
aan. De bochtige, beplante wegen met voortdurend 
veranderende perspectieven zorgen voor een grote 
variatie in de beleving. Verspreide boerenerven en 
buurtschappen liggen op afstand van elkaar in linten. 
Tot slot zijn de meanderende beken en griften, die 
als verborgen systemen in het landschap verscholen 
liggen, kenmerkend voor het mozaïek.

Principeschets van het deellandschap mozaïek: kavels in een 
mozaïekpatroon met divers landgebruik en aangezette randen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap mozaïek

Referentiebeelden van het deellandschap mozaïek: halfopen 
landschap met verscholen, meanderende beken

Mozaïek van akkers, 
weiden en bosschages als 
kampontginning
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“Ecologische verbindingen zijn een 
belangrijk thema op de Utrechtse 
heuvelrug. Het inpassen van energie 
zou een positieve bijdrage moeten 
leveren aan het maken van deze 
verbindingen over infrastructuur.”

Impressie werkateliers

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en 
windturbines in het landschap van de waarden inclusief 
opmerkingen gemaakt tijdens de werkateliers 
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“Zorg dat de Utrechtse Heuvelrug 
een bebost rustgebied blijft en benut 
het tijdelijke verdienvermogen van 
zonne-energie om bosontwikkeling 
mogelijk te maken.”

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het 
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
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1

1

2

Contouren 

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
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Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs 
primaire en secundaire wegen in het bos

Ontwerpprincipe 2: windturbines in vlakopstelling 
geclusterd in het landschap van de stroken

1

2

Windturbines in lijnopstelling langs 
primaire en secundaire wegen in het bos 
 
Situering
• Windturbines kunnen geplaatst worden langs 

enkele infrastructurele lijnen waaronder de A12, 
A27, A28 en enkele N-wegen zoals de N225.

• Volg de lijn van de infrastructuur en trek deze 
door zodat ze aansluiten op opstellingen in 
aangrenzende deel- en RES-gebieden. Zoek 
bovendien aansluiting op bestaande en te 
realiseren turbines.

• Indien mogelijk bestaan lijnopstellingen uit 
minimaal 3 turbines.

Inrichting 
• Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te 

hebben voor eenduidigheid.
• Probeer gelijke afstanden tussen de turbines in 

lijnopstelling aan te houden. 
• De windturbines in lijnopstelling worden zo strak 

mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke structuur 
en ritme aanhouden.

• Hoewel de zichtbaarheid van turbines in het bos 

al veel minder is dan in de open polder, dient het 
zicht op windturbines vanaf belangrijke keyviews 
beperkt te worden middels bosontwikkeling.  

Functie combinaties 
• Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met 

investeringen in natuur: bosaanplant, ecologische 
verbindingen langs/over infrastructuur, etc.

• Energie koppelen aan recreatie en beleving door 
bijvoorbeeld nieuwe routes te implementeren en 
historische zichtlijnen te herstellen. 

Windturbines in vlakopstelling geclusterd 
in het landschap van de stroken 
 
Situering
• Windturbines kunnen als vlak in het landschap 

van de stroken op afstand van bebouwingskernen 
geclusterd worden. 

• Het aantal windturbines binnen één vlak bestaat 
uit minimaal 4 turbines (2x2). 

• Door turbines te clusteren in het iets 
grootschaligere landschap van de stroken, zijn ze 
minder verspreid over de rest van landschap.

Inrichting
• Er worden gelijke afstanden tussen de turbines 

aangehouden. 
• De windturbines in vlakopstelling worden zo 

ingepast dat de structuur van de clustering 
aansluit op de langgerekte verkavelingsstructuur.

• Houd rekening met het schaalverschil tussen 
windturbines en rechtgetrokken beekrestanten 
en griften.

Functie combinaties
• Maak een combinatie van windenergie en 

zonne-energie waardoor compleet nieuwe 
energielandschappen ontstaan.

• Hierbij bestaat de kans om te werken aan 
het landschappelijk raamwerk passend bij 
de omgeving middels natuurontwikkeling, 
waterberging en landschapsherstel. Bovendien 
ontstaan er kansen voor recreatie.
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Contouren nadere verkenning zonne-energie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug
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3

4

Zonnevelden uit het zicht in de laagten, 
het mozaïek en onder aan de flanken 
 
Situering
• Enkele zonnevelden kunnen uit het zicht worden 

ingepast in het besloten landschap van de laagten, 
het mozaïek en de flanken.

• De infiltratie van water, kwelstromen en expositie 
aan zon op de gradiënten van de flanken zorgen 
voor ecologisch waardevolle gebieden. Vandaar dat 
zonnevelden bij voorkeur in de lagere zones van de 
flanken dienen worden geplaatst op bijvoorbeeld 
weilanden of braakliggende akkers.   

Inrichting
• Borg de landschappelijke leesbaarheid door bij 

de inpassing van zonnevelden het bestaande 
kavelpatroon te volgen.

• De grootte van het zonneveld wordt bepaald door 
de afmetingen van bestaande kavels en bedraagt 
maximaal 10 hectare. Zonnevelden kunnen op 
kavels in het landschap van het mozaïek gebundeld 
worden waarbij meerdere kavels geclusterd 
worden tot velden van 50 hectare.

• Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor 
landschappelijke beplantingen passend bij de 

omgeving zoals houtwallen, lanen, singels, greppels 
en bospercelen met inheemse soorten. Vanwege de 
hogere beplantingsranden mogen de zonnepanelen 
ook hoger staan vanaf de grond (bijvoorbeeld tot 2 
meter) 

 
Functie combinaties
• Voor zonnevelden kan het tijdelijke 

verdienvermogen ingezet worden om 
bosontwikkeling mogelijk te maken en de 
biodiversiteit te verhogen oa in de randen van een 
zonneveld.

• Zonnevelden kunnen gecombineerd worden met de 
toevoeging hakhout.

• Koppel zonnevelden met recreatie middels het 
herstellen van historische zichtlijnen en recreatieve 
routes.  

 
Zonnevelden gekoppeld aan 
infrastructuur en industrie 
 
Situering
• Vanwege de hoge ecologische waarde van dit 

deelgebied is het kansrijk om zonnevelden 
te koppelen aan gebieden met een lagere 
belevingswaarde zoals infrastructuur en 

industriegebieden
• Benut overhoeken, bermen, knooppunten en 

braakliggende gronden op efficiënte wijze voor 
de inpassing van zonnevelden. 

• De grootte van het zonneveld wordt bepaald 
door de afmetingen van deze restruimten en 
bedraagt maximaal 25 hectare. 

Inrichting
• Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor 

landschappelijke beplantingen passend bij 
de omgeving zoals groene struweelranden of 
bosschages met inheemse soorten.

• Cluster zonnevelden dicht bij lokale afnemers 
rondom industrie- of bedrijventerreinen.

Functie combinaties
• Combineer zonne-energie opwek op 

overhoeken en braakliggende gronden dicht bij 
industriegebieden met grootschalige zonne-
energie op daken en eventueel windenergie.

• Bovendien kan de aanleg van een zonneveld 
gecombineerd worden met bosaanplant en het 
maken van ecologische verbindingszones in 
omliggende gebieden. Daar kan men bewust van 
worden gemaakt middels een informerende of 
educatieve functie aan het zonneveld.

Ontwerpprincipe 3: zonnevelden uit het zicht in de laagten, 
het mozaïek en onder aan de flanken

Ontwerpprincipe 4: zonnevelden gekoppeld aan 
infrastructuur en industrie
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Deelgebied rivierenlandschap in geel ten opzichte van de U16-
regio

Rivierenlandschap5

Plankaart van het rivierenlandschap 0 1 2 3 4 5	kmN

• Essentie van het landschap 

• Impressie werkateliers 

• Contouren + ontwerpprincipes 
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Essentie van het landschap

Essentiekaart van rivierenlandschap

Vijf deellandschappen binnen het rivierenlandschap

Langbroek

Nederrijn / Lek

Kromme Rijn

Schalkwijk

Flank

Rivierenzone (Lek 
& Nederrijn)

Kromme Rijn met 
boomgaarden

Flank van Utrecht- 
se Heuvelrug

Uiterwaard 
en dijk

Schalkwijk Dorpskern

Lintbebouwing Langbroek met 
hakhoutbos
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Nederrijn / Lek 

De brede rivier met parallelle hoge bandijken vormt de 
kern van dit deelgebied. De uiterwaarden tussen de 
dijken zijn relatief open met enkele steenfabrieken en 
veerhuizen op de dwarskades. De binnendijkse zone 
kent meer bebouwing, boerderijlinten en opgaande 
beplanting. De hoge dijken geven een panoramisch 
zicht over de lager gelegen omgeving en de hoge 
beboste Utrechtse Heuvelrug. De binnendijkse 
verkaveling staat haaks op de dijk en is deels beplant 
met boomgaarden en bosjes. 

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap lekzone

Referentiebeelden van het deellandschap Nederrijn / Lek: 
zicht vanaf de winterdijk over de rivier en heuvelrug

Principeschets van het deellandschap Nederrijn / Lek: 
panoramisch zicht vanaf de winterdijk over het landschap

Dynamisch landschap 
met dijken en de 
meanderende rivier



Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 | 

45

Schalkwijk 

Het open weidelandschap van Schalkwijk vormt een 
contrast met de meer besloten gebieden langs de 
Kromme Rijn en de Lek. Het Amsterdam-Rijnkanaal 
vormt de noordelijke grens van dit gebied en in het 
zuiden wordt het gebied begrensd door de Lekdijk. 
Dit komgebied wordt gekarakteriseerd door een 
lineaire wetering met een verkaveling van smalle 
stroken schuin georiënteerd op de wetering. Ook 
de dichte lintbebouwing in het oosten volgt dit 
verkavelingspatroon. In het westelijke deel ligt de 
wetering open in het landschap, met aan weerszijden 
boerderijlinten op enige afstand. 

Principeschets van het deellandschap waarden: langgerekte 
strokenverkaveling ligt schuin op de lintbebouwing

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
Schalkwijk

Referentiebeelden van het deellandschap Schalkwijk: open 
weidelandschap met lineaire weteringen

Smalle stroken, 
lintbebouwing en kavels 

liggen schuin op de 
beplante wetering 
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Kromme Rijn 

Het stroomgebied van de Kromme Rijn heeft een 
slingerend landschap met oeverwallen opgeleverd 
waarbij open en besloten ruimten langs de rivier 
elkaar afwisselen. Het gebied ligt iets hoger ten 
opzichte van de omgeving. De Kromme Rijn en de 
provinciale weg vormen de belangrijkste hedendaagse 
structuurlijnen die kronkelen langs dorpen. Opvallend 
is het mozaïek van vele boomgaarden en akkers in 
blokverkaveling. Lager gelegen wordt het landschap 
afgewisseld met meer open ruimten van weilanden in 
strokenverkaveling.

Principeschets van het deellandschap Kromme Rijn: hoge 
zone met meanderende Kromme Rijn en rechte wegen

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap Kromme 
Rijn

Referentiebeelden van het deellandschap Kromme Rijn: 
smalle rivier en veel boomgaarden op de stroomrug

Kromme Rijn en provinciale 
weg als belangrijke 

structuurlijnen in een mozaïek 
van boomgaarden en akkers
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Langbroek 

Het halfopen landschap van Langbroek vormt een 
overgang tussen de beboste stuwwalflank en het 
meer open gebied van de Kromme Rijn. Het is 
een vlak komgebied met kwelwater en een helder 
strokenpatroon dat is ontgonnen volgens het cope-
systeem. In deze verkaveling on onregelmatigheden 
waar te nemen in perceelgrootte en landgebruik. Zo 
vind je aan de droge noordkant vooral akkerbouw 
en lintbebouwing  en aan de nattere zuidkant 
meer bos, hakhout-percelen en weilanden. In dit 
coulissenlandschap is de lintbebouwing divers met 
ridderhofsteden, boerderijen en kavelbeplanting.

Principeschets van het deellandschap Langbroek: afwisseling 
van bos, weiden en hakhoutpercelen in een strokenpatroon

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
Langbroek

Referentiebeelden van het deellandschap Langbroek: 
halfopen landschap met akkers en hakhout-percelen

Halfopen landschap tussen 
de beboste stuwwalflank en 
de Kromme Rijn 



Flank 

De flank bevindt zich op de rand van de Utrechtse 
Heuvelrug. Het is de overgangszone van de hoge 
beboste stuwwal naar de zuidelijk gelegen open 
uiterwaarden en Langbroek. Op de flank is een 
kralensnoer van dorpen, statige huizen (Stichtse 
Lustwarande), talrijke lanen, bossen, weiden en 
akkergronden te vinden. Opvallend zijn de vele lange 
zichtlijnen vanaf de flank. In dit lineaire landschap 
geven de bossen de flank een besloten karakter, terwijl 
de open ruimten van de engen en landgoedparken 
zorgen voor afwisseling.

Principeschets van het deellandschap flank: lange zichtlijnen 
vanaf de flank naar de open uiterwaarden en Langbroek

Referentiebeelden van het deellandschap flank: afwisselend 
landschap door beboste gebieden en open akkers en weilanden

Bos met open ruimte, op 
de flanken open ruimten 
met bos
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Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap flank



Impressie werkateliers

“Windturbines koppelen aan relatief 
rechte lijnen in het landschap, dat 
is het minst storend. Bijvoorbeeld 
het Amsterdam-Rijnkanaal.”

“Zonnevelden kunnen ingepast worden 
met landschapselementen die al 

aanwezig zijn, zoals windsingels, maar 
soms mag je ze ook gewoon zien. Het 
landschap is dynamisch en verandert 

altijd”

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en 
windturbines in het rivierenlandschap inclusief opmerkingen 
gemaakt tijdens de werkateliers 

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het 
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
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1

2

Contouren 

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het rivierenlandschap



Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal

Ontwerpprincipe 2: windturbines in lijnopstelling langs 
rechte lijnen in het Kromme Rijn landschap 

1

2

Windturbines in lijnopstelling langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal 
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal worden geplaatst.
• Volg de lijn van het kanaal en trek deze zo ver 

mogelijk door wanneer dit mogelijk is. 
• Windturbines staan bij voorkeur relatief dicht langs 

de zuidzijde van het kanaal 
• Er wordt een vaste afstand tussen de turbines 

en het kanaal gehanteerd van minimaal 50 meter 
hierdoor blijft het zicht op de karakteristieke 
bomenlanen langs het kanaal behouden.

Inrichting 
• Zoek aansluiting op het ritme en de grootte van te 

realiseren turbines langs het kanaal.
• Beperk het aantal toegangswegen naar 

windturbines en gebruik grastegels zodat de 
toegangswegen opgaan in het landschap. Maar 
houd rekening met het gebruik voor zwaar verkeer.

• Neem mogelijke aansluitingen van de lijnopstelling 
naar gebieden buiten de U16 regio in de richting 
van Gelderland in acht.

Functie combinaties 
• De combinatie van zonnepanelen en windturbines 

is voordelig voor de aansluiting op het net. 
• Houd ook de optie open om zonne- en windenergie 

los van elkaar te ontwikkelen zodat de kansen 
meer worden gespreid.

• Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met 
investeringen in natuur om het gebied tussen 
de turbines en het Amsterdam-Rijnkanaal te 
ontwikkelen voor mogelijke aansluiting op het 
Natuur Netwerk Nederland 

Windturbines in lijnopstelling langs 
rechte lijnen in het Kromme Rijn 
landschap  
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel 

langs rechte landschappelijke elementen zoals 
weteringen en wegen worden geplaatst in het 
landschap van de Kromme Rijn.

• Volg de lijn van deze elementen maar houd 
voldoende afstand tot de bebouwingskernen.

• Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst 

zodat er sprake is van een lijn.
• 
Inrichting
• Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te 

hebben voor eenduidigheid.
• Er worden gelijke afstanden tussen de turbines 

aangehouden. 
• De windturbines in lijnopstelling worden zo 

strak mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke 
structuur en ritme aanhouden.

• Voorkom dat turbines in lijnopstellingen gaan 
elkaar interfereren met mogelijke turbines 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal dus zorg voor 
voldoende afstand tussen deze infrastructurele 
lijnen.

Functie combinaties
• Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met 

investeringen in natuur zoals bosontwikkeling. 
Dit past goed bij de variatie van open en 
besloten landschappen van de Kromme Rijn. 
Hierdoor wordt het zicht op turbines vanaf 
bepaalde keyviews beperkt. 

• Benut de energie lokaal voor de fruitteelt
• Combinatie van windenergie en zonne-energie

21
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Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met 
de ontwerpprincipes in het rivierenlandschap

52



Ontwerpprincipe 3: grootschalige zonnevelden in het open 
weidelandschap van Schalkwijk

Ontwerpprincipe 2: Zonnevelden passend bij de omvang 
van de landschapstypen Kromme Rijn en Langbroek

Grootschalige zonnevelden in het open 
weidelandschap van Schalkwijk 
 
Situering
• Zonnevelden kunnen uit het zicht, ver vanaf 

bebouwingslinten in het grootschalige open 
weidelandschap van Schalkwijk geplaatst worden.  

• De zonnevelden hebben een grootte tot 50 hectare.

Inrichting 
• Borg de leesbaarheid van het landschap door bij 

de inpassing van de zonnevelden vast te houden 
aan het kavelpatroon en zorg voor landschappelijke 
geleding door tussenruimten te maken waar het 
bestaande slotenpatroon binnen zonnevelden zo 
veel mogelijk blijft behouden. 

• Voorzie de randen van zonnevelden van een brede 
sloot met rietkraag (1,50 meter hoog).

• Beperk het aantal toegangswegen en realiseer 
nieuwe wegen bij voorkeur parallel op het 
verkavelingspatroon.

Functie combinaties 
• Zonnevelden kunnen gecombineerd worden met 

windturbines in lijnopstelling parallel langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal.
• De combinatie van zonne-energie, waterberging 

en peilverhoging is een gewenste keuze voor de 
ruimte binnen en rondom de zonnevelden.

• Natuurontwikkeling zowel in de randen van het 
zonneveld als binnen het park zelf ten behoeve van 
een verhoging van de biodiversiteit. 

Zonnevelden passend bij de omvang van 
de landschapstypen Kromme Rijn en 
Langbroek  
 
Situering
• De landschapstypen van de Kromme Rijn en 

Langbroek zijn enigszins besloten en dat maakt 
dat zonnevelden kunnen worden ingepast mits een 
juiste schaal wordt gehanteerd.

• De maat en schaal van zonnevelden worden 
bepaald door het type landschap. 

• Het Kromme Rijngebied bestaat uit kavels met 
fruitteelt. Zonnevelden hebben een vergelijkbare 
grootte tot 25 hectare en kunnen eventueel boven 
de fruitteelt gerealiseerd worden.

• In Langbroek kunnen kleinere zonnevelden worden 
ingepast binnen de bospercelen met een grootte 

tot 10 hectare. 

Inrichting
• Zonnevelden worden binnen de strakke 

lijnen van de verkaveling ingepast waarbij de 
leesbaarheid van het landschap ten alle tijden 
behouden dient te blijven.

• Zonnevelden kunnen ingepast worden met 
landschapselementen die al aanwezig zijn, 
zoals windsingels in het Kromme Rijn gebied en 
beboste randen in Langbroek.

Functie combinaties
• In het Kromme Rijn gebied kunnen zonne- en 

windenergie gecombineerd 
• Zonne-energie kan gecombineerd worden 

met waterberging voor de fruitteelt voor een 
efficiëntere productie. 

• Zonnevelden in Langbroek kunnen ingezet 
worden als verdienmodel voor de instandhouding 
van landgoederen en kastelen. Het is belangrijk 
om dit te koppelen met de kansen die er liggen 
voor cultuurhistorie en recreatie.
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Deelgebied wallen en weiden in geel ten opzichte van de U16-
regio

• Essentie van het landschap 

• Impressie werkateliers 

• Contouren + ontwerpprincipes 
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Wallen en weiden6

Plankaart van het landschap van de wallen en weiden



Rivierlint Uiterwaard 
en dijk

Waard

Dorpskern

Lintbebouwing

Stroomrug met 
Oude IJssel

Lek Sloten en 
weteringen

Land-id | Ontwerpend onderzoek | Energielandschappen RES-U16 | 2020 | 

55

Essentie van het landschap

Essentiekaart van het landschap van de wallen en weiden Vier deellandschappen binnen het landschap van de wallen en weiden

Rivierlint

Oude stroomrug

Waarden

Lekzone
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Waarden 

Het open veenweidelandschap van de waard 
heeft een uitgesproken lengterichting door lange 
bebouwingslinten en parallel lopende, weteringen. De 
bebouwingslinten kennen onderling een aanzienlijke 
diversiteit, van open tot zeer besloten, met zowel 
lange rechtstanden als slingerende stukken. Opvallend 
is de oost-westmaat van de cope-ontginning en de 
strokenverkaveling die haaks staat op de linten. De 
overal aanwezige weilanden verlenen rust en stilte 
aan het landschap. Enkele bosschages zorgen voor 
diversiteit in het open weidelandschap. 

Principeschets van het deellandschap waarden: langgerekte 
strokenverkaveling tegen bebouwingslinten

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap waarden

Referentiebeelden van het deellandschap waarden: open 
weidelandschap met rechte sloten

Open weidelandschap in 
strokenverkaveling met 

enkele bosschages 
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Lekzone 

De hoge dijken van de Lek bieden aan weerszijden een 
panoramisch zicht op de omgeving. In dat panorama 
is het contrast zichtbaar tussen enerzijds de open 
uiterwaarden onder invloed van rivierdynamiek 
en anderzijds de besloten zone langs de dijk met 
bebouwingslinten en opgaande beplanting op de erven 
en in singels erlangs (vooral bij Willige Langerak). 
Daarachter bevindt zich het zeer open weidelandschap 
van de waarden. Ondanks de intensief bevaren Lek is 
de beleving van rust en stilte in deze zone groot. 

Principeschets van het deellandschap lekzone: de hoge 
winterdijk met aan weerzijden de Lek en de bebouwingszone

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap lekzone

Referentiebeelden van het deellandschap lekzone: open 
uiterwaarden en de meanderende Lek

Besloten zone langs 
winterdijk met beplanting 
en singels romdom erven 
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Oude stroomrug 

De oude stroomrug bevindt zich in dit gebied tussen 
IJsselstein en Montfoort. Deze stroomrug bestaat uit 
een hooggelegen, brede zone waarbinnen de Hollandse 
IJssel als smalle rivier meandert. De zone wordt 
gekarakteriseerd door een mozaïek van akkers, weiden, 
bosschages en boomgaarden in blokverkaveling. Deze 
zone gaat geleidelijk over in de aangrenzende open 
weidelandschappen van de waarden. De westgrens 
met de waarden wordt gemarkeerd door een 
bebouwingslint.

Principeschets van het deellandschap oude stroomrug: 
hooggelegen brede zone met de Hollandse IJssel

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap oude 
stroomrug

Referentiebeelden van het deellandschap oude stroomrug: 
smalle rivier en ongregelmatige blokverkaveling 

Mozaïek van akkers, weiden, 
bosschages en boomgaarden 
in blokverkaveling 
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Rivierlinten 

De relatief hooggelegen rivierlinten worden gevormd 
door de smalle, gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
en de Lange Linschoten. Ze meanderen als besloten 
zones tussen de open weidelandschappen van de 
waarden. De rivieren worden begeleid door slingerende 
dijkjes met bebouwing en opgaande (erf) beplanting. 
Kenmerkend zijn de dorpskernen waaronder 
Linschoten, Montfoort en Oudewater die zich op 
splitsingspunten van het water bevinden.

Principeschets van het deellandschap rivierlinten: hoge, 
besloten verstedelijkte zone langs kleine rivier

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
rivierlinten

Referentiebeelden van het deellandschap rivierlinten: 
gekanaliseerde rivier langs lintbebouwing en dorpskernen

Smalle zone, hoger 
gelegen dan omgeving met 
gekanaliseerde rivier



“In het open weidelandschap kunnen 
windturbines worden gekoppeld aan 
infrastructuur bijvoorbeeld de A12.”
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Impressie werkateliers

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en 
windturbines in het landschap van de wallen en weiden 
inclusief opmerkingen gemaakt tijdens de werkateliers 



“De sloten hebben een hoge 
ecologische waarde. Positioneer 
zonnevelden daarom tussen de sloten 
en voorkom dat ze gedempt moeten 
worden.”

“Houd rekening met de lokale ervaringen 
van inwoners en recreanten en betrek 
ze actief bij de zoektocht naar geschikte 
locaties voor zonne- of windenergie.”
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Kaart met in geel de potentiële locaties voor windenergie

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het 
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)



1

1

2

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de wallen en weiden
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Contouren 



Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs 
weteringen in de waarden

Ontwerpprincipe 2: windturbines in lijnopstelling langs de 
snelweg

1

2

Windturbines in lijnopstelling langs 
weteringen in de waarden 
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs 

weteringen worden geplaatst. 
• Beperk het aantal windturbines tot één rechte lijn. 
• Windturbines staan bij voorkeur zo ver mogelijk 

bij bebouwingslinten vandaan. Voor windturbines 
tussen twee linten dient ongeveer een 
gelijke afstand tussen beide linten te worden 
aangehouden.

• Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst 
zodat er sprake is van een lijn.

Inrichting 
• Er worden gelijke afstanden tussen de turbines 

aangehouden. 
• Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te 

hebben voor eenduidigheid.
• De windturbines in lijnopstelling worden zo strak 

mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke structuur 
en ritme aanhouden. 

• Beperk het aantal toegangswegen, bruggen, etc. 
naar windturbines en gebruik grastegels zodat de 
toegangswegen opgaan in het landschap.

Functie combinaties 
• Combinatie van windenergie en zonne-energie 
• Waterberging & peilverhoging 

Windturbines in lijnopstelling langs de 
snelweg 
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs 

de snelweg A12 worden geplaatst.
• Volg de lijn van de snelweg en trek deze zo ver 

mogelijk door.
• Windturbines staan bij voorkeur dicht langs de 

zuidzijde van de snelweg.
• Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst 

zodat er sprake is van een lijn.

Inrichting
• Er dient een vast ritme aangehouden te 

worden met betrekking tot de ruimte tussen de 
windturbines over de gehele lijnopstelling.

• Houd rekening met de mogelijke aansluiting van 
de lijnopstelling naar gebieden buiten de U16 
regio.

Functie combinaties
• Windenergie en landbouw; de landbouw blijft 

behouden
• Er wordt geen koppeling gemaakt tussen wind- 

en zonne-energie langs de snelweg omdat het 
zicht op het landschap vanaf de weg en het 
bebouwde gebied anders beperkt wordt door 
zonnepanelen.
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4

3

Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de wallen en weiden



3

4

Grootschalige zonnevelden in de waarden 
ver uit het zicht 
 
Situering
• Grootschalige zonnevelden kunnen uit het zicht, 

ver vanaf de bebouwing langs weteringen in het 
landschap van de waarden geplaatst worden.  

• Het moet mogelijk zijn om over zonnepanelen heen 
te kijken. Hanteer bijvoorbeeld een hoogte van 1,45 
meter.

• De zonnevelden bevinden zich bij voorkeur aan de 
achterkanten van bebouwingslinten en hebben een 
grootte tot 50 hectare. 

Inrichting
• Borg de leesbaarheid van het landschap en zorg 

voor landschappelijke geleding.
• Volg bij de inpassing van zonnevelden het 

kavelpatroon en behoud zo veel mogelijk de 
bestaande sloten binnen het zonneveld.

• Zorg voor tussenruimtes tussen de grootschalige 
velden zodat de parken los van elkaar liggen, en 
zichtlijnen open blijven. 

• Beperk het aantal toegangswegen en realiseer 
nieuwe wegen bij voorkeur parallel of haaks op het 
verkavelingspatroon.

• Voorzie de randen van het zonneveld van een 
brede sloot met rietkragen tot 1,50 meter.

Functie combinaties
• Waterberging zowel binnen een zonneveld als in de 

tussenruimtes tussen de zonnevelden.
• Natuurontwikkeling in de randen van het park en 

binnen het park ten behoeve van een verhoging van 
de biodiversiteit.

• Combinatie van zonne-energie en windturbines in 
lijnopstelling langs weteringen in de waarden.

 
Kleinschalige zonnevelden op kavels 
achter de bebouwingslinten 
 
Situering
• De kleinschalige zonnevelden bevinden zich aan 

de achterkanten van de bebouwingslinten op een 
minimale afstand van 100 meter vanaf de weg, bij 
voorkeur aan één zijde van het bebouwingslint.

• De zonnevelden hebben een grootte tot maximaal 
10 hectare.

• Zorg voor tussenruimtes tussen de kleinschalige 
zonnevelden zodat de parken los van elkaar komen 
te liggen bijvoorbeeld 2 kavels. 

• De zonnevelden worden niet hoger dan 1,45 meter, 

zodat je de openheid achter de linten kan 
ervaren. 

Inrichting
• Houd bij de inpassing van de zonnevelden vast 

aan het bestaande kavelpatroon zodat het 
landschap leesbaar blijft

• De randen van de zonnevelden kunnen aan de 
bebouwingszijde worden voorzien van opgaande 
beplanting en in singels erlangs waardoor ze 
vanaf de weg gecamoufleerd worden. 

• De grenzen van het zonneveld naar de zijden van 
het weidelandschap van de waarden, kunnen 
worden voorzien van smalle, lange sloten met 
met rietkragen als overgang naar het open 
landschap. Deze sloten zijn kenmerkend voor het 
gebied.

Functie combinaties
• Een combinatie van waterberging en 

natuurontwikkeling is gewenst in de randen van 
een zonneveld en tussen zonnevelden.

• Omdat de agrarische sector er in de nabije 
toekomst anders uit gaat zien, zullen 
zonnevelden op landbouwgrond interessanter 
worden. Energie kan de businesscase van 
agrariërs rond maken.
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Ontwerpprincipe 3: grootschalige zonnevelden in de waarden 
ver uit het zicht

Ontwerpprincipe 4: kleinschalige zonnevelden op kavels 
achter de bebouwingslinten
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Deelgebied waarden in geel ten opzichte van de U16-regio

Waarden7

Plankaart van het landschap van de waarden

• Essentie van het landschap 

• Impressie werkateliers 

• Contouren + ontwerpprincipes 
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Essentie van het landschap

Essentiekaart van het landschap van de waarden Vier deellandschappen binnen het landschap van de waarden

Oeverwallen

Veenweidelandschap  
met rivierinvloeden

Lekzone

Oude stroomrug

Bebouwingslint

Lek Kanalen en 
weteringen

Dorpskern

Oude 
stroomrug

Veenweide met 
rivierinvloeden

Lekzone met 
Uiterwaard en dijk

Oeverwal
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Oude stroomrug 

Het gebied ten oosten van Vianen kan als oude 
stroomrug worden gekarakteriseerd. Deze hooggelegen 
zone is de uitloper van de stroomrug van de Hollandse 
IJssel ten noorden van de Lek. De vele bebouwde 
gebieden waaronder Hagestein en Hoef en Haag, maken 
dat deze zone moeilijk te onderscheiden is. Toch vallen 
de akkers en weiden op, die in blokverkaveling het 
gebied domineren. Tot slot is er een grote recreatieplas 
te vinden in deze zone genaamd Everstein die is 
afgegraven ten behoeve van zandwinning.

Principeschets van het deellandschap oude stroomrug: 
hooggelegen zone die is doorsneden door de Lek

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap oude 
stroomrug

Referentiebeelden van het deellandschap oude stroomrug: 
akkers en de grote recreatieplas

De hooggelegen zone is de 
uitloper van de stroomrug 
van de Hollandse IJssel

Een grote recreatieplas 
bevindt zich binnen de 

oude stroomrug
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Oeverwallen 

Binnen het veenweidelandschap van Vijfheerenlanden 
zijn er oeverwallen te vinden op de plek van 
voormalige rivierlopen met over het algemeen een 
grillig, slingerend beloop. Deze oeverwallen zijn te 
herkennen door het reliëf, en de hoeveelheid akkers 
en fruitboomgaarden gelokaliseerd op de hoge en 
droge oeverwal. Bovendien zijn er enkele grillige 
bebouwingslinten op te merken die de structuur 
van de oeverwal volgen. De oeverwallen bevinden 
zich vooral in het zuidwesten langs de Lek, ten 
noorden van de Linge en in het centrale deel van het 
veenweidegebied die uitlopen richting het westen.

Principeschets van het deellandschap oeverwal: hoge zone 
met bebouwingslint, akkers en fruitboomgaarden

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap 
oeverwallen

Referentiebeelden van het deellandschap oeverwallen: grillige 
bebouwingslinten en fruitboomgaarden op de hoge oeverwal

Het reliëf, de akkers 
en fruitboomgaarden 
zijn kenmerkend voor 
oeverwallen
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Lekzone 

De Lekzone vormt de noordelijke grens van dit 
deelgebied. Deze zone wordt begrensd door twee hoge 
winterdijken. Het zicht op zowel het rivierenlandschap 
als het veenweidegebied vanaf de dijken langs de 
Lek, is een belangrijke kernkwaliteit. Langs de dijken 
bevinden zich enkele dijklinten die grotere dorpskernen 
zoals Lexmond en Vianen met elkaar verbinden. 
Het is opvallend dat de uiterwaarden langs de Lek 
relatief smal zijn en hoog liggen ten opzichte van het 
omliggende veenweidelandschap.

Principeschets van het deellandschap lekzone: panoramisch 
zicht vanaf de hoge winterdijk over het omliggende landschap

Perspectiefkaart met de laag van het deellandschap lekzone

Referentiebeelden van het deellandschap lekzone: open 
uiterwaarden met de Lek en slingerende winterdijken

Hoge winterdijken bieden 
panoramisch zicht 

over het rivieren- en 
veenweidelandschap
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Veenweidelandschap met rivierinvloeden 

Het veenweidelandschap in de Vijfheerenlanden 
is grotendeels planmatig ontgonnen waarbij de 
verkaveling het zogenaamde cope-systeem volgt. 
Rondom elke ontginning werden lagere kades 
aangelegd waardoor kamers ontstonden in het 
landschap. Deze kamers kennen sterke draaiingen 
met duidelijke grenzen. De grenzen van de kamers 
bestaan uit weteringen, sloten en kanalen. Ook wegen, 
beplanting en linten vormen duidelijke grenzen van de 
kamers. De linten zijn ruimtelijk dominant in het verder 
vooral open gebied. Opvallend zijn de relatief ‘strakke’ 
bebouwingslinten in het noordoosten van het gebied 
terwijl de linten in het centrale en westelijke deel veel 
grilliger van beloop, ruimer van maat en lommerrijker 
zijn.

Principeschets van het veenweidelandschap met 
rivierinvloeden: ‘kamer’ gevormd door wegen, kanalen en 
bebouwingslinten

Perspectiefkaart met de laag van het veenweidelandschap 
met rivierinvloeden

Referentiebeelden van het veenweidelandschap met 
rivierinvloeden: open weidelandschap met rechte sloten

Weteringen, wegen, beplanting en 
bebouwingslinten vormen kamers 

in het veenweidelandschap
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“Zet niet in op 1 principe maar geef 
meerdere opties zodat bewoners 
kunnen kiezen en je de kansen 
spreid.”

Impressie werkateliers

Visualisaties en ontwerpprincipes van zonneparken en 
windturbines in het landschap van de waarden inclusief 
opmerkingen gemaakt tijdens de werkateliers 
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“Er wordt gezegd dat er veel ruimte 
is voor energie in het landschap van 
Vijfheerenlanden, maar onthoud wel dat 
het open landschap een kwaliteit is dat 
behouden moet blijven.”

“Let bij de aanleg van zonnevelden en 
windturbines ook op de bijkomende 
infrastructuur voor bereikbaarheid en 
transport.”

Kaart met in geel de potentiële locaties voor windenergie

Kaarten met in geel de gebieden die zijn meegenomen in het 
onderzoek voor windenergie (boven) en zonne-energie (onder)
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1

2

Contouren 

Contouren voor nadere verkenning windenergie in lijn met de 
ontwerpprincipes in het landschap van de waarden
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Ontwerpprincipe 1: windturbines in lijnopstelling langs de 
snelweg

Ontwerpprincipe 2: windturbines in lijnopstelling langs 
weteringen in het veenweidelandschap met rivierinvloeden

1

2

Windturbines in lijnopstelling langs de 
snelweg 
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs 

de snelweg A2 worden geplaatst.
• Volg de lijn van de snelweg en trek deze zo ver 

mogelijk door wanneer dit mogelijk is.
• Windturbines staan bij voorkeur dicht langs de 

snelweg.
• Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst 

zodat er sprake is van een lijn.

Inrichting 
• Zoek aansluiting op het ritme en de grootte van de 

bestaande turbines langs de snelweg.
• Houd rekening met de mogelijke aansluiting van de 

lijnopstelling naar gebieden buiten de U16 regio.

Functie combinaties 
• Het plaatsen van windturbines gaat gepaard met 

investeringen in natuur zoals bosontwikkeling. 

Hierdoor wordt het zicht op turbines vanaf 
bepaalde keyviews beperkt. Hierbij kan het 
waardevol zijn om grondeigenaren te zoeken zoals 
Staatsbosbeheer en andere landschapspartijen.

• Er wordt geen koppeling gemaakt tussen wind- en 
zonne-energie omdat het zicht op het landschap 
vanaf de weg anders wordt geblokkeerd door 
zonnepanelen. De snelweg is namelijk een van de 
plekken vanaf waar het landschap beleefd wordt. 

Windturbines in lijnopstelling langs 
weteringen in het veenweidelandschap 
met rivierinvloeden 
 
Situering
• Windturbines kunnen als enkele lijn parallel langs 

weteringen worden geplaatst op afstand van 
bebouwingslinten. 

• Er worden minimaal 3 windturbines geplaatst 
zodat er sprake is van een lijn.

• Vanwege de diversiteit in grillige en strakke 
bebouwingslinten, dient er kritisch te worden 

gekeken naar het waarborgen van voldoende 
afstand tussen windturbines langs de wetering 
en het bebouwingslint.

• Bebouwingslinten mogen niet worden ingeklemd 
tussen twee lijnen van windturbines.

Inrichting
• Er worden gelijke afstanden tussen de turbines 

aangehouden. 
• Windturbines dienen eenzelfde grootte & vorm te 

hebben voor eenduidigheid.
• De windturbines in lijnopstelling worden zo 

strak mogelijk ingepast zodat ze een duidelijke 
structuur en ritme aanhouden. 

• Beperk het aantal toegangswegen, bruggen, etc. 
naar windturbines en gebruik grastegels zodat de 
toegangswegen opgaan in het landschap.

Functie combinaties
• Combinatie van windenergie en zonne-energie 
• Waterberging & peilverhoging
• Natuurontwikkeling vergelijkbaar met 

natuurgebied Polder Bolgarijen.

21
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4

3

Contouren voor nadere verkenning zonne-energie in lijn met 
de ontwerpprincipes in het landschap van de waarden
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3

4

Grootschalige zonnevelden uit het 
zicht in het veenweidelandschap met 
rivierinvloeden 
 
Situering
• Grootschalige zonnevelden kunnen uit het zicht, 

ver vanaf bebouwingslinten langs weteringen in het 
veenweidelandschap geplaatst worden.  

• De zonnevelden hebben een grootte tot 50 hectare 
en een hoogte van 1,45 meter. 

• Zonnevelden dienen gebundeld te worden: 
Compacte en grootschalige zonnevelden zijn 
het meest rendabel mits deze dicht bij een 
aansluitpunt geplaatst worden.

• Zorg voor tussenruimtes tussen de grootschalige 
zonnevelden zodat deze los van elkaar komen te 
liggen. 

Inrichting
• Borg de leesbaarheid van het landschap en 

zorg voor landschappelijke geleding door bij de 
inpassing van de zonnevelden vast te houden aan 
het kavelpatroon en de bestaande sloten binnen 
zonnevelden zo veel mogelijk te behouden. 

• Voorzie de randen van zonnevelden van een brede 
sloot met rietkraag (1,50 meter hoog).

Functie combinaties
• De combinatie van zonne-energie, waterberging 

en peilverhoging is een gewenste keuze voor de 
ruimte tussen de zonnevelden.

• Natuurontwikkeling zowel in de randen van het 
park als binnen het park zelf om de biodiversiteit 
te verhogen.

• De combinatie van zonnepanelen en windturbines 
is voordelig voor de aansluiting op het net. 

• Houd ook de optie open om zonne- en windenergie 
los van elkaar te ontwikkelen zodat de kansen 
meer worden gespreid.  

 
Zonnevelden op knooppunten en binnen 
overhoeken 
 
Situering
• Benut overhoeken, knooppunten en braakliggende 

gronden op efficiënte wijze voor de inpassing van 
zonnevelden. 

• De grootte van het zonneveld wordt bepaald door 
de afmetingen van overhoeken en knooppunten en 
bedraagt maximaal 50 hectare. 

• Cluster zonnevelden dicht bij lokale afnemers 
zoals industrie- of bedrijventerreinen die al een 
lagere belevingswaarde hebben.

• Positioneer zonnevelden op plekken waar het 
weidse uitzicht over het landschap al beperkt is. 

Inrichting
• Kies bij de inpassing van de zonnevelden voor 

landschappelijke beplantingen passend bij 
de omgeving waar wel overheen kan worden 
gekeken: brede sloten met rietkragen of lage 
struweelranden (tot 1,50 meter).

• De randen van de zonnevelden kunnen aan de 
bebouwde zijde bijvoorbeeld worden voorzien 
van opgaande beplanting en aan de zijden van 
het veenweidelandschap worden voorzien van 
brede sloten met rietkragen als overgang naar 
het open landschap.

Functie combinaties
• Een combinatie van waterberging en 

natuurontwikkeling is gewenst in de randen van 
een zonneveld.

• Combineer zonne-energie opwek op 
overhoeken en braakliggende gronden dicht bij 
industriegebieden met grootschalige zonne-
energie op daken en windenergie.

• Zorg voor een koppeling met lokale coöperaties 
zodat draagvlak wordt gecreëerd voor energie-
initiatieven.

Ontwerpprincipe 3: grootschalige zonnevelden uit het zicht in 
het veenweidelandschap met rivierinvloeden

Ontwerpprincipe 4: zonnevelden op knooppunten en binnen 
overhoeken
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Algemene ontwerpprincipes en aanbevelingen

Duurzame energieladder

8

In de voorgaande hoofdstukken zijn ontwerpprincipes 
gegeven voor de inpassing van windturbines en 
zonnevelden in de landschappen van de regio U16. 
Tijdens het onderzoek naar deze ontwerpprincipes 
zijn er ook aanbevelingen gevonden die niet over een 
specifiek landschap gaan, maar over de ontwikkeling 
van duurzame energie in het algemeen. Deze hebben 
in dit hoofdstuk een plek gekregen. Verder zijn er 
generieke ontwerpprincipes die bij verschillende 
landschappen terugkomen. Deze principes zijn 
hieronder op een rij gezet. Tot slot zijn er tijdens de 
werkateliers ook aanbevelingen naar voren gekomen 
over samenwerking in participatie met andere 
RES-regio’s, overheden en bewoners. Ook deze punten 
worden beknopt toegelicht in dit hoofdstuk. 

Algemene ontwerpprincipes

Volg bij de locatiekeuze de duurzame energieladder: 
1.  Zoek ruimte op industriegebieden 
2.  Zoek ruimte in stedelijk gebied 
3.  Zoek ruimte in overhoeken/restruimtes (bv.  
 tussen infrastructuur) van stedelijk randen 
4. Zoek ruimte in landschappelijke gebieden

Combineer waar mogelijk windturbines en 
zonnepanelen op één locatie. Hierdoor wordt veel 
energie in één cluster opgewekt, waardoor andere 
plekken vrij kunnen worden gehouden. Bovendien 
kan de benodigde infrastructuur kan dan voor beide 
energievormen gebruikt worden. Doordat windturbines 

en zonnepanelen hun energiepiek op een ander 
moment hebben, wordt de kabel efficiënt gebruikt. Bij 
planvorming is het handig om de energievormen ook 
los van elkaar te beschouwen, zodat er meer kans van 
slagen is.

Zoek altijd naar functiecombinaties zoals 
natuurontwikkeling of waterberging, om zo bij te 
dragen aan meerdere ruimtelijke opgaven en/of 
landschappelijke versterking.

Beperk de hoeveelheid infrastructuur die nodig is voor 
de energieopwekking en zorg dat wegen goed ingepast 
worden in het landschap.

Algemene principes voor wind

Bij het plaatsen van windturbines op een locatie waar 
nog geen windturbines staan, kies dan voor 5,6 MW 
turbines (ca. 240 m hoog) of voor 0,015 MW turbines 
(ca. 20 m hoog). De 5,6MW turbines zijn de nieuwe 
standaard en zijn relatief efficiënt. Maten hier tussenin 
hebben wel het nadeel van de 5,6 MW turbines, omdat 
ze op kilometers afstand zichtbaar zijn, maar niet het 
voordeel: ze leveren minder op. De 0,015 MW turbines 
zijn veel minder zichtbaar en kunnen daardoor veel 
makkelijker ingepast worden.

Zorg dat windturbines die in hetzelfde zicht vallen 
eenzelfde grootte en vorm hebben voor eenduidigheid. 
Als op een locatie al windturbines staan, gebruik dan 
voor de nieuwe turbines ook deze maat of kijk of het 
mogelijk is om de bestaande turbine te vervangen voor 
een groter model.

Er is over het algemeen een voorkeur voor 
lijnopstellingen, gekoppeld aan logische lijnen in het 
landschap. Er is sprake van een lijn bij drie of meer 
windturbines achter elkaar.

Vlakopstellingen kunnen toegepast worden om de 
ruimtelijke impact zoveel mogelijk te clusteren en zo 
doorzichten en vrije horizon elders te borgen. Een vlak 
bestaat uit minimaal vier windturbines (2x2).

Zwermopstelling worden over het algemeen niet 
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passend gevonden in het landschap omdat er geen 
ritme in zit en ze niet aansluiten op landschappelijke 
structuren.

Zorg voor een strak en gelijk ritme tussen 
windturbines, om het beeld rustig te houden met een 
duidelijke regelmatigheid van turbines.

Voorkom interferentie tussen verschillende 
opstellingen van windturbines, om het beeld zo rustig 
mogelijk te houden. Probeer te verkennen wanneer dit 
speelt bij de realisatie van windturbines.

Algemene principes voor zonnevelden

Sluit aan op de schaal van het landschap. Bij 
landschappen van een grote schaal en een open 
karakter zijn grote zonnevelden (10 tot 50 ha) passend. 
Bij landschappen van een kleine schaal met een meer 
besloten karakter zijn kleine zonnevelden (tot 10 ha) 
passend.

Probeer zonnevelden te clusteren op enkele plekken, 
om zo verrommeling van het landschap tegen te gaan. 
In een kleinschalig landschap kan een cluster worden 
opgedeeld in kleinere velden.

Zorg voor voldoende afstand tot linten, bebouwing en 
andere belangrijke plekken van waaruit het landschap 
beleefd wordt, zodat de zonnevelden niet direct in het 
zicht van deze plekken komen.

Beperk de impact van zonnevelden in een open 
landschap door ze onder ooghoogte (max. ca. 1,50m) 
te houden en in te passen met een brede sloot met 
een rietkraag. Zorg bovendien voor landschappelijke 
geleding door gebieden open te houden zodat het 
landschap leesbaar blijft. Zonnevelden in een meer 
besloten landschap kunnen hoger worden geplaatst, 
met meer tussenruimte voor kruidenrijk gras, en een 
hoge groene rand rondom het veld.

Kies bij de inpassing van zonnevelden voor 
landschappelijke beplantingen passend bij de omgeving 
langs de randen van het zonneveld. 

Weeg af hoe je omgaat met goede landbouwgrond. 
Zoek bij waardevolle landbouwgebieden naar 
meerwaarde voor de landbouw. Bijvoorbeeld door 
energie op te wekken die gebruikt wordt in de 
landbouw of door een combinatie te maken met 
waterbuffers die gebruikt worden in de landbouw.

Samenwerking en participatie 

Kijk ook naar de aanpak en uitgangspunten van andere 
RES-regio’s en stem met elkaar af.

Leg verband met provinciale ruimtelijke opgaven voor 
functiecombinaties.

Werk samen met gemeentes.

Betrek bewoners bij het vormen van kaders, 
uitgangspunten en principes. Zet eerst in op meerdere 
ontwerpprincipes, zodat er tijdens de participatie nog 
keuze is en er voldoende ruimte is voor bewoners om 
mee te denken. Bovendien spreid je je kansen als er 
meerdere opties zijn.

Zorg dat omwonenden van windturbines of 
zonnevelden er iets voor terug krijgen. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van lokale coöperaties voor 
lokale energie-initiatieven of om de energie lokaal 
te benutten. Een andere manier waarop bewoners 
voordeel kunnen hebben van de inpassing van 
duurzame energie, is wanneer energie-initiatieven 
gepaard gaan met investeringen in het landschap. Zo 
kunnen verdwenen landschapselementen hersteld 
worden, of kan er geïnvesteerd worden in een nieuw 
landschappelijk raamwerk middels natuurontwikkeling 
en waterberging.  

Zoek samenwerking met landschappelijke partijen 
die grond in de regio in eigendom hebben, zoals 
Staatsbosbeheer, die kunnen bijdragen aan de 
landschappelijke versterking in combinatie met 
energieopwekking als verdienmodel.
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Drie provincies; zeven RES-regio’s;
één Groen Hart

Om duurzaam energie op te wekken en te voldoen aan het Klimaatakkoord is 
Nederland verdeeld in dertig regio’s die met een Regionale Energiestrategie (RES) 
hun bijdrage aan de nationale doelstellingen leveren. De regio’s hebben onlangs 
elk het zogenoemde RES 0.5-document gepresenteerd. Daarin staan vooral 
overzichten van denklijnen en zoekgebieden. Tot de zomer van 2021 wordt de RES 
0.5 uitgewerkt tot RES 1.0 met concrete locaties. 

Het Groene Hart ligt in drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) 
en valt in maar liefst zeven RES-regio’s. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart 
heeft de drie PARK’s (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd te 
reflecteren op de zeven RES 0.5-documenten: ‘Welke landschappelijke/ruimtelijke 
beelden genereert het RES-aanbod op het schaalniveau van het Groene Hart en 
hoe verhoudt dit zich tot de kwaliteiten van dat Groene Hart?’ Ook is gevraagd 
mogelijke fricties op te sporen en aan te geven waar kansen liggen om de 
verschillende RES-voorstellen zo op elkaar af te stemmen dat zij elkaar versterken 
en de ruimtelijke kwaliteiten van het Groene Hart respecteren of verbeteren.
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Stellingname

Het Groene Hart is een begrip en wordt gekoesterd. Met dit 

zestig jaar oude, internationaal bekend, iconisch concept van 

ruimtelijk ordening kon een karakteristieke vorm van agra-

risch cultuurland overeind blijven in een zeer dynamische, 

snel verstedelijkende omgeving. Met het benoemen van het 

Groene Hart als aandachtsgebied in de Nationale Omgevings-

visie (NOVI) heeft het Rijk dat recent nog eens onderstreept. 

Het Groene Hart is de afgelopen decennia de strijd tussen 

de verschillende ruimteclaims niet geheel ongeschonden 

doorgekomen. Maar in essentie is het uitgangspunt van 

een open agrarisch middengebied, met gave en hoog 

gewaardeerde landschappen, nog altijd relevant. Anno 

2020 is het Groene Hart voor een sterk gegroeide stedelijke 

bevolking nog steeds van grote waarde. Daarbij is het Groene 

Hart niet meer alleen voedselproducent en uitloopgebied 

voor de stedeling, het is in toenemende mate ook regenton en 

koelmotor, energieproducent en natuurparel. 

Het Perspectief Groene Hart 2040 legde in 2017 de 

kernkwaliteiten van het Groene Hart nog eens vast: 

landschappelijke diversiteit, openheid, het veen(weide)

karakter, de rust en stilte en de relatie met het stedelijk 

gebied. Die kwaliteiten staan op gespannen voet met de grote 

dynamiek van het stedelijk systeem, van de landbouw en van 

onze fysieke leefomgeving – processen als zeespiegelrijzing, 

verzilting en bodemdaling werken op het Groene Hart in (zie 

figuur 4.1) Het Groene Hart-beleid heeft ook nooit als doel 

gehad het gebied onder een glazen stolp te plaatsen. Het was 

er op gericht nieuwe maatschappelijke wensen met grote 

zorgvuldigheid en meer dan gemiddelde aandacht voor de 

ruimtelijke kwaliteit in te passen. 

Grootschalige opwek van duurzame energie betekent een 

forse ingreep in een landschap waarin toch al veel verandert. 

Over die ingreep maken velen zich terecht zorgen. Tegelijk 

steunen wij natuurlijk voluit het uitgangspunt van duurzame 

energieopwek. De vraag waar in het Groene Hart ruimte is 

voor de aanleg van zon- en windparken is dan ook legitiem, 

net als voor andere gebieden in Nederland. De status van het 

Groene Hart vraagt hierbij hoe dan ook om een bijzondere 

zorg voor de ruimtelijke kwaliteit. Wij zien dat sommige 

RES-regio’s zich nu al inspannen om vraagstukken van 

ruimtelijke kwaliteit in hun afweging te betrekken. Maar 
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wij constateren dat met name de samenhang op de schaal 

van het Groene Hart als geheel onderbelicht blijft. Ook 

is nog niet duidelijk hoe bij de uitwerking naar concrete 

locaties ruimtelijke kwaliteit een rol gaat spelen, en hoe 

de kwaliteiten van het Groene Hart recht wordt gedaan. 

Het gaat dan om hoe energieopwek in het landschap kan 

worden ingepast, met aandacht voor grondgebruik, natuur, 

leefomgeving en cultuurhistorie. Waar kunnen het beste 

windturbines en zonnepanelen komen en hoe kan duurzame 

energieopwekking bijdragen aan de gebiedsontwikkeling? 

De opzet van het huidige RES-proces maakt het logisch dat 

dergelijke vragen tot nog toe niet uitgebreid aan de orde 

waren. Dit advies is bedoeld om richting te geven bij het 

beantwoorden van die vragen in de vervolgstappen.

Advies 

Wij komen tot een advies in vijf hoofdpunten. We richten ons 

in dit advies tot Gedeputeerde Staten van de drie provincies. 

We spreken in sommige adviespunten ook expliciet het 

Rijk aan en, zeker daar waar het gaat om het netwerk, 

de netwerkbeheerders. Uiteraard willen we graag dat dit 

advies doorwerkt in de RES 1.0-producten. We bevelen 

daarom Gedeputeerde Staten van harte aan, dit advies zo 

snel mogelijk verder te geleiden. In deze tussenfase van een 

complex proces adviseren we vooral met de blik vooruit, 

gericht op de periode na november 2020. Daarmee willen we 

de uitwerking in zeven RES-regio’s een perspectief bieden.

1. Kijk over grenzen; zie het Groene Hart als 
geheel

De energietransitie betekent een enorme verandering voor 

Nederland in organisatie, grondgebruik en landschap. Aan 

de ene kant vraagt dat om een benadering van onderop die 

zorgt voor draagvlak en mede-eigenaarschap. Aan de andere 

kant is visie en kader nodig op een groter schaalniveau, zodat 

efficiënte, weldoordachte en landschapsinclusieve oplos-

singen tot stand komen. Met de aanwijzing van RES-regio’s 

werd beoogd de energietransitie inderdaad van onderop te 

organiseren. Wij zien ook dat daar veel energie in is gestoken. 

De hogere schaal is daarbij wat uit zicht gebleven. Hier ligt nu 

in het bijzonder een taak voor de provincies. Voor de verdere 

uitwerking dringen wij aan op een goede balans met visie en 
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kader op het groter schaalniveau. Provincies en Rijk, neem als 

partner in het RES-proces verantwoording voor de schaal van 

het Groene Hart en nodig partijen uit om een aantal geza-

menlijke keuzes op bovenregionaal niveau te maken. 

Het is op voorhand duidelijk dat de verdeling van het Groene 

Hart over zeven regio’s het lastig maakt de samenhang op het 

niveau van het Groene Hart te zien. Dat wordt nog versterkt 

door de verschillen in grafieken, legenda en abstractieniveau 

in de verschillende RES 0.5-producten. In de bijlage bij 

dit advies wordt daaraan aandacht besteed. Het bureau 

H+N+S Landschapsarchitecten heeft op ons verzoek de 

verschillende RES 0.5-producten samengevoegd en grafisch 

onder één noemer gebracht (zie figuur 2.2). Dat bleek niet 

eenvoudig. Voor een goede afstemming en samenwerking is 

het noodzakelijk dat de zeven regio’s in de doorwerking naar 

de RES 1.0 een kaart leveren waarin zij eenzelfde legenda 

en ’handschrift’ hanteren en ook de voorstellen van de 

aanliggende regio’s op die kaart meenemen. Dit brengt de 

samenhang in beeld en kan storende interferentie tussen de 

verschillende gebieden voorkomen. 

De gesprekken in het kader van dit advies hebben situaties 

aan het licht gebracht, waarbij grensoverschrijdende 

samenwerking gewenst is. Gebruik de uitwerking naar 

RES 1.0 om te zorgen dat er geen botsende keuzes worden 

gemaakt aan weerszijden van de bestuurlijke grens, en dat 

doorlopende landschappelijke structuren op gelijke wijze 

worden benaderd.

Wij hebben, op basis van de informatie uit de RES-

documenten, een schatting gemaakt van het aandeel energie 

uit zon en wind dat in het Groene Hart zou kunnen worden 

opgewekt. De aantallen windturbines en hectares zonneveld 

zijn niet gering (zie figuur 3.4 & 3.5). Tegelijk concluderen 

wij dat die aantallen op heel verschillende manieren te 

realiseren zijn, uitgaande van de getekende zoekgebieden. 

In de RES 0.5-voorstellen lezen we dat provinciale wegen, 

dijken en waterlopen, overhoeken en tussengebieden 

vaak als geschikte aanknopingspunten worden gezien. Die 

keuze is op het schaalniveau van de RES-regio begrijpelijk. 

Vanuit het oogpunt van de bewoners zijn locaties die 

daaruit voortvloeien natuurlijk al groot, maar vanuit het 

schaalniveau van het Groene Hart of het netwerk zijn ze 

beperkt van omvang. Wij menen dat de RES 0.5-producten 

het gevaar in zich dragen dat de ingreep in het landschap 

te veel versplintert, en op te veel plekken toch aanzienlijke 
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verandering vraagt. Dezelfde zoekgebieden staan ook toe te 

kiezen voor grotere clusters (zie kaartbijlage, deel 5). 

Wij adviseren de uitwerking naar RES 1.0 in de eerste plaats 

te gebruiken om met de zeven RES-sen, drie provincies en 

Rijk te zoeken naar een aantal grotere concentraties. De NOVI 

en met name de provinciale Omgevingsvisies hebben daarbij 

een rol. Natuurlijk is dat een moeilijke boodschap in het al 

lopende RES-proces – maar het werkelijk realiseren van deze 

opgave zal op elk schaalniveau veel vragen van het bestuur. 

Wij pleiten voor een benadering die helder aansluit bij de 

hoofdlijnen van het landschap, en daarmee begrijpelijk is. 

In dit advies geven wij verschillende handvatten om tot een 

samenhangende oplossing te komen (zie figuur 5.1).

2. Respecteer de verscheidenheid; investeer in 
ruimtelijke kwaliteit

Het Groene Hart mag dan zo heten, het gaat in de praktijk om 

vele kleuren groen. In een cultuurhistorische waardering van 

het Groene Hart (Borger en Vesters, 1996) werd al aangeduid 

dat we binnen die kleuren groen hele gave, unieke gebieden 

zien, naast gebieden die een ‘basiskwaliteit’ hebben en 

waar ruimte is voor verbetering (zie figuur 4.5). In sommige 

gebieden is de wordingsgeschiedenis (de structuur van vrije 

ontginning, cope-ontginningen en droogmakerijen) nog 

duidelijk ‘leesbaar’ in het veld. Deze gebieden vertellen bij 

uitstek het verhaal van het Groene Hart. Ook voor wat betreft 

natuurkwaliteit zijn er binnen het Groene Hart kwetsbare 

gebieden, variërend van duinbossen en weidevogelbiotopen 

tot moerassen en plassen. De grenzen van de RES-regio’s 

hangen slechts bij uitzondering samen met de verschillende 

deelgebieden in het Groene Hart. Dat maakt het bij voorbaat 

lastig om te zoeken naar oplossingen die het specifieke 

karakter van een deelgebied onderstrepen, en de samenhang 

in die deelgebieden versterken. Wij nodigen de RES-regio’s 

uit hieraan meer aandacht te besteden. We kijken daarbij 

ook naar de provincies: zij zijn bij uitstek geschikt om dat 

proces te begeleiden. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart 

heeft onlangs gevraagd de cultuurhistorische beschrijving en 

waardering van het Groene Hart te actualiseren. Wij bevelen 

aan die actualisering nauw bij de verdere uitwerking te 

betrekken. 

RES-regio’s, vertaal die geactualiseerde waardering van het 

Groene Hart in gebiedsspecifieke uitwerkingen. Wij bedoelen 
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daarmee, dat bij het ontwerp van windopstellingen en 

opstellingen voor zonne-energie, van locatie tot detaillering, 

de verscheidenheid en de kenmerken van het Groene Hart-

landschap betrokken worden.

Alle zeven RES-regio’s maken duidelijk dat ze hun aandeel 

in de taakstelling willen nemen. Dat is respectabel, maar 

dit gaat voorbij aan het gegeven dat bepaalde gebieden 

een relatief groot landschappelijk laadvermogen kennen 

terwijl andere gebieden kwetsbaar zijn. Er is een zekere 

angst dat het spreken over ‘topgebieden’ met grote 

waarde gelezen kan worden als een boodschap dat er voor 

duurzame energieopwek geen plaats is in het Groene Hart. 

Die angst is niet terecht. Wanneer de opgave benaderd 

wordt met respect voor cultuurhistorie en biodiversiteit, en 

wanneer van deze opgave verlangd wordt dat die bijdraagt 

aan omgevingskwaliteit, is er zeker plek voor zon en 

wind in het Groene Hart. Dat er op grond van integrale 

landschapswaardering nog een heel palet is dat loopt van ‘nee 

tenzij’ naar ‘ja mits’, is goed uitlegbaar. Sterker, dat draagt 

bij aan een goed gefundeerd verhaal. Concreet betekent dat, 

dat wij te veel verspreide windopstellingen niet steunen, en 

een aantal zoekgebieden midden in het Groene Hart geen 

gelukkige keuze vinden. Daarentegen zijn in andere gebieden 

grotere concentraties aan windturbines denkbaar, als die de 

heersende openheid accentueren of als ze gekoppeld zijn aan 

hoofdinfrastructuurlijnen. Het betekent ook, dat opstellingen 

voor zonne-energie op diverse manieren inpasbaar zijn, maar 

steeds met grote aandacht voor de verkavelingsstructuur, 

vormen van medegebruik, biodiversiteit, randen en 

tussenruimtes. Ook zijn er gebieden die in het kader van 

integrale gebiedsontwikkeling ruimte bieden voor energie, 

maar alleen als inderdaad een stapeling van opgaves wordt 

aangepakt gericht op terugdringing van bodemdaling en 

stikstofdepositie, herstel van biodiversiteit en nieuwe 

vormen van landbouw. Zie ook adviespunt 3, en het testbeeld 

waarmee we dit advies afsluiten. 

Gegeven de stevige verankering van het Groene Hart in de 

ruimtelijke ordening, de betekenis van het Groene Hart 

voor bewoners en omwonenden, en de vanzelfsprekende 

plek die het heeft in ons gezamenlijk beeld van Nederland, 

roepen wij op ook te investeren in ruimtelijke kwaliteit. De 

energietransitie leidt tot een miljardeninvestering én tot 

een ingrijpende verbouwing van ons landschap, in aard en 

omvang vergelijkbaar met de vroegere ruilverkavelingen. 
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Bij die ruilverkavelingen was bepaald dat vijf procent van 

het ruilverkavelingsblok moest worden aangewend ‘ten 

algemenen nutte’. 

Wij adviseren in de energietransformatie een afdracht 

te introduceren voor landschap, natuur, leefbaarheid en 

cultuurhistorie. Zie dat in samenhang met de ontwikkeling 

van de gehele metropoolregio. Hou bij de uitwerking rekening 

met de karakteristieke eigenschappen van de deelgebieden 

van het Groene Hart.

3. Verbindt de energie-opgave aan de andere 
grote opgaven en kom zo tot integrale 
gebiedsperspectieven.

In en om het Groene Hart spelen naast de energieopgave nog 

andere grote opgaven in de komende tien jaar. Die vragen 

net als de RES enorme aanpassingen: de woningbouwopgave, 

het herstel van biodiversiteit, de transitie van de landbouw 

samen met de reductie van stikstofdepositie en het tegengaan 

van bodemdaling (zie kaartbijlage, deel 4).

In het westen van Nederland is een fors aantal nieuwe 

woningen gepland. Zelfs wanneer het overgrote deel zoals 

beoogd binnenstedelijk wordt gebouwd, zal deze opgave 

ook een claim leggen op zones grenzend aan de huidige 

bebouwde gebieden, bijvoorbeeld om aan de steeds dichter 

bebouwde stad uitloop te bieden. De woningbouwopgave 

kunnen we dus niet los zien van investeren in de kwaliteit 

van gebieden direct buiten de stad. Daarbij geldt voor een 

categorie gebieden die in de cultuurhistorische waardering 

predicaat ‘basiskwaliteit’ kregen, dat een kwaliteitsimpuls 

ook echt nodig is om die gebieden betekenis te geven voor 

stadsbewoner en natuur. Keuzes voor wind en zon moeten 

we maken in de context van deze meervoudige opgave 

in de kernrandzone, de term die de provincie Utrecht 

gebruikt. De energieopgave kan in het slechte scenario 

leiden tot (verdere) verrommeling en kwaliteitsverlies. 

Maar in het goede scenario kan de energieopgave de motor 

zijn achter kwaliteitsverbetering, in samenhang met 

verdergaande omvorming, wellicht ook in combinatie met 

nieuw bos of nieuwe natuur. De RES 0.5-producten lijken 

in sommige zones rond steden en dorpen mogelijkheden 

te bieden voor grote, aaneengesloten zonnevelden. Dat 

steunen wij niet. Juist in de kernrandzones kunnen 

zonnevelden goed ingepast worden, maar dan wel als 
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deel van een multifunctionele ontwikkeling die ruimte 

biedt aan een veelvoud aan claims, en die opgeteld tot 

kwaliteitsverbetering leidt.

Met de nota Waardevol en Verbonden is de noodzaak van 

een transitie van de landbouw overtuigend neergezet. De 

maatschappelijke onrust laat zien dat de bijbehorende 

keuzes nog betwist worden. Wat stikstof betreft is die 

keuzeruimte er niet meer. Het advies van de Commissie-

Remkes is glashelder en moeten we hier als de maatstaf 

nemen: vijftig procent stikstofreductie tot 2030. Uitkoop 

van agrarische bedrijven nabij Natura2000-gebieden 

is onvermijdelijk. Dat zal op delen van het Groene Hart 

zeker effect hebben. Voor het Groene Hart is verder het 

thema bodemdaling van groot belang. De Raad voor de 

Leefomgeving kwam in september 2020 met een duidelijke 

boodschap: voor 2030 moet de bodemdaling zodanig 

zijn afgeremd, dat de CO2-uitstoot door bodemdaling 

met de helft daalt. Tenslotte is in 2018 het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel gelanceerd en breed omarmd. In het 

Groene Hart zijn er meerdere gebieden waar deze impulsen 

tot verandering samenvallen. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor de Nieuwkoopse Plassen en omgeving en voor de 

Krimpenerwaard. Wij pleiten voor een ontwerponderzoek 

dat uitgaat van een transitie van de landbouw. De 

combinatie van aan hoge waterstanden aangepaste 

landbouw, sterk verhoogde biodiversiteit en kleinschalige, 

eventueel drijvende zonnevelden is een mix die zeker alle 

aandacht verdient. Verschillende vraagstukken kunnen 

dan tegelijk worden aangepakt, elkaar organisatorisch en 

financieel versterken, en tot nieuwe landschapskwaliteit 

leiden. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat 

deze energiestrategie efficiënt is in netwerktermen, geen 

ongewenste ontwikkelingen introduceert en met grote 

zorgvuldigheid in het landschap landt. Precies die vragen 

kunnen we met ontwerponderzoek beantwoorden.

Wij vragen aan alle partners, en met nadruk ook aan 

provincies en Rijk, deze grote opgaven te verbinden. Wij 

sluiten niet uit dat dat uiteindelijk een ‘ruilverkaveling 

nieuwe stijl’ vereist.

Zorg dat vanaf nu de energie-opgave niet meer geïsoleerd, 

maar in samenhang met die andere opgaven wordt 

aangepakt. Voorkom daarmee dat opgaves elkaar in de weg 

zitten en werk aan integrale gebiedsperspectieven. 
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 4. Een goed georganiseerd energienetwerk 
helpt heldere ruimtelijke ontwikkeling – en 
omgekeerd

De technische infrastructuur om energie aan- en af te 

voeren is een cruciale voorwaarde voor een duurzame 

energievoorziening. De RES 1.0 moet zich noodzakelijkerwijs 

richten op het netwerk dat er nu ligt. Dat netwerk is 

ontworpen op centrale opwek en grote concentratie van 

afnemers. Het is, alleen al financieel, verstandig om 

grootschalige energieopwek goed te koppelen aan het 

huidige netwerk met zijn hoofd- en tussenstations (zie 

figuur 4.14 & 4.15). Tegelijk zal stevig in dat netwerk 

geïnvesteerd moeten worden in het kader van de 

energietransitie richting 2050. De omschakeling naar een 

meer decentrale opwek kan ‘aftakkingen’ van dat netwerk 

legitimeren. Daarmee is er dus sprake van een complexe 

wederkerigheid: het netwerk trekt grote opweklocaties aan 

en omgekeerd, grote opweklocaties kunnen het netwerk 

naar zich toe trekken. 

Met het hoofdnetwerk is een ruim aanbod aan stroom 

beschikbaar voor vragende partijen. Daarom is het 

hoofdnetwerk ook sturend voor ruimtelijke ontwikkelingen, 

en dat maakt de ontwikkeling van de energie-infrastructuur 

tot een machtig instrument om gebieden meewind te geven 

of juist meer in de luwte te houden. Een goed geordend 

landschap heeft dus baat bij een helder opgezet netwerk, 

aansluitend bij de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkeling. 

Omdat investeringen in het hoofdnetwerk fors zijn, en gericht 

op de lange termijn, is de energietransitie een balanceer-act. 

Die transitie vraagt dat we nu handelen - we kunnen niet 

wachten - maar we moeten tegelijk ook ver vooruit denken. 

Zodra de RES 1.0 is vastgesteld wordt een begin gemaakt 

met de RES 2.0 die de doorkijk naar 2050 maakt. Anders dan 

bij de RES 1.0 krijgt de energie-infrastructuur nadrukkelijk 

een hoofdrol. Waarom niet al daarop anticiperen? Een goede 

menging van zon en wind is van belang, net zoals het nodig 

is tot een goed samenspel te komen van grote clusters en 

sterk gedecentraliseerde kleinschalige opwek. In de huidige 

RES-voorstellen ontbreken deze grote clusters. Het is de 

vraag of dat uit kosteneffectiviteit gewenst is en of hiermee 

de betaalbaarheid van het energievraagstuk niet in het geding 

komt. Wij adviseren grote clusters meer aandacht te geven, 

dat valt ook samen met ons advies het Groene Hart als geheel 

te benadrukken. 
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Wij adviseren de RES-regio’s ook om met hun RES 1.0 

duidelijk te maken hoe duurzame energieopwek zinvol 

met het huidig netwerk verbonden wordt. Geef een schets 

van de doorontwikkeling en bespreek de samenhang met 

de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Wij adviseren Rijk, 

provincie en netbeheerders steeds de nadruk te leggen op een 

efficiënt netwerk dat op lange termijn goed samenhangt met 

de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkelingen, en vanuit dat 

perspectief de individuele RES-voorstellen te beoordelen.

Omdat zon- en windparken niet voor de eeuwigheid worden 

neergezet moet met een afschrijvingstermijn rekening 

worden gehouden. Gedurende hun levensloop komen er 

betere of nieuwe technieken. Sommige daarvan worden 

al volop bediscussieerd, van aquathermie tot waterstof 

of kernenergie. Zon- en windparken uit het pakket voor 

2030 moeten zich op termijn kunnen doorontwikkelen, 

of juist ontmanteld worden om ongewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen tegen te gaan. Een Life Cycle Analysis (LCA) kan 

dat in beeld brengen. Neem afschrijving, doorontwikkeling of 

ontmanteling in de planvorming van de RES 1.0 mee.

5.  Op naar het vervolg: gebruik de keuzeruimte 
in zoekgebieden! 

De RES 0.5-producten presenteren vooral zoekgebieden, en 

geen concrete locaties. Hoewel de regio’s op verschillende 

manieren zoekgebieden, scenario’s of denklijnen presenteren, 

is er dus nog ruimte voor verschillende keuzes. 

Het werken met zoekgebieden maakt dat nu nog weinig 

concreet is wat de regionale energiestrategieën voor het 

landschap gaan betekenen. De inwoners van de RES-regio’s 

hebben daardoor nog maar weinig zicht op de ruimtelijke 

impact van deze opgave, op het effect op het landschap. 

Wij adviseren nu met spoed voorbeelden uit te werken. 

Test concrete opstellingen op de kaart, in relatie tot ander 

grondgebruik en toekomstige ontwikkelingen, en visualiseer 

ze vanuit diverse gezichtspunten. Gebruik deze informatie bij 

beslissingen over de kansrijkheid van voorstellen. 

De keuzes die op weg naar RES 1.0 gemaakt moeten 

worden, leiden niet zomaar tot een geheel dat het concept 

van het Groene Hart recht doet. Soms maken RES-regio’s 

verschillende keuzes, waardoor een vrij toevallige bestuurlijke 
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grens heel zichtbaar opduikt in het landschap. Meerdere 

zoekgebieden oriënteren zich op landschappelijke structuren 

die RES-grenzen overschrijden. Door aandacht te vragen voor 

de grote schaal wordt dat zichtbaar en ligt samenwerking voor 

de hand (zie figuur 5.13). Voor de vervolgstap naar een RES 

1.0 bevelen wij aan mogelijkheden in het proces te creëren 

om tot afstemming tussen de zeven RES-regio’s te komen. 

We roepen de drie provincies en het Rijk op dat te faciliteren, 

maar ook inhoudelijk bij te dragen aan deze afstemming. Deze 

afstemming kan plaatsvinden binnen de reeds getekende 

zoekgebieden. Dit advies reikt relevante startpunten voor die 

afstemming aan.

Zoals de bijlage laat zien, hebben wij deze adviezen getest 

op de landkaart. Dat leidt tot een serie testbeelden. Deze 

beelden zijn niet bedoeld om een keuze te suggereren – ze 

willen vooral aantonen dat er wat te kiezen valt. Binnen de 

zoekgebieden die de RES-regio’s aandragen, zijn concrete 

locaties te vinden die de schaal van het Groene Hart recht 

doen. Bij de uitwerking gaat het er om de karakteristieken van 

deelgebieden een rol te geven, om integrale gebiedsopgaven 

erbij te betrekken en om locaties slim te verbinden met 

netwerkontwikkeling. Deze testbeelden zien er heel anders uit 

dan de kaart met opgetelde zoekgebieden. Natuurlijk is nog 

steeds sprake van een groot programma dat het Nederlands 

landschap zal veranderen. Maar wij leiden uit het testbeeld 

af dat het mogelijk is om ook in het Groene Hart bij te dragen 

aan de taak die Nederland wacht, zonder onaanvaardbare 

schade voor de samenhang en de landschapskwaliteit.

Het testbeeld wind laat zien dat er een aantal grotere 

clusters mogelijk is; clusters, die zich oriënteren op de 

hoofdinfrastructuur, deels ook in samenhang met zon (zie 

figuur 5.2 t/m 5.6). Deze grotere opstellingen zijn gunstig 

gelegen ten opzichte van het huidige netwerk, maar ook ten 

opzichte van een goed georganiseerd toekomstig netwerk. 

Wij voorzien dat windturbines steeds hoger worden, en als 

deze al een relatie aangaan tot structuren in het landschap, 

dan alleen met de allergrootste structuren die wij kennen, 

zoals hoofdinfrastructuur. Met het adviseren van grotere 

concentraties bevelen we tegelijkertijd aan kleinere 

opstellingen op veel plekken dwars door het Groene Hart 

te vermijden. Sommige grotere opstellingen langs grote 

infrastructuur zouden samen met zonnevelden tot nieuwe 

landschapszones kunnen leiden waar infrastructuur, 

winturbines en zonnevelden de toon zetten.
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Het testbeeld zon laat, naast de eerder genoemde velden 

aan hoofdinfrastructuur, een reeks kleinere opstellingen in 

kernrandzones zien (zie figuur 5.7 t/m 5.12). Die opstellingen 

zijn duidelijk bescheidener dan sommige zoekgebieden 

in de RES-0.5 suggereren; op die wijze lijkt ons een 

multifunctionele benadering van de kernrandzones haalbaar. 

Ook toont het testbeeld opstellingen in landschappen die 

in bredere zin om kwaliteitsverbetering vragen, waar goed 

ingepaste velden dan bij zouden kunnen horen; en gebieden 

met een integrale opgave voor bodemdaling en stikstof. 

Opvallend is dat de gebieden die om een integrale benadering 

vragen, in ‘netwerkluwe’ zones liggen. Er moet dus gedacht 

worden in de goede proporties: door zonnevelden integraal 

onderdeel te maken van deze gebiedsontwikkeling, 

kan voldoende massa ontstaan. Zo vraagt elk van deze 

denkrichtingen om nader ontwerponderzoek naar goede 

locaties, concrete landschappelijke inpassing en het aanvullen 

van de kwaliteiten van het Groene Hart. Wij denken dat goede 

oplossingen dan binnen handbereik liggen.

Alles bij elkaar is er zicht op een gunstig vervolg, waarbij we 

waardevolle oude landschappen van het Groene Hart met 

respect benaderen en tegelijk nieuwe landschappen met 

kwaliteit creëren. 

Samenwerkende PARK’s :

Noël van Dooren  Provincie Zuid-Holland

Paul Roncken  Provincie Utrecht 

Steven Slabbers  Provincie Noord-Holland
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Kaartbijlage
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Leeswijzer

De bijlage heeft als doel de resultaten van de 
afzonderlijke RES-regio’s te vergelijken door 
deze in een gemeenschappelijk overzicht 
te presenteren. En om daar vervolgens op 
te kunnen reflecteren vanuit de ruimtelijke 
samenhang en toekomst van het Groene Hart. 
Wat valt dan op aan de resultaten van RES-
processen, in hoeverre is er sprake van een 
passend beeld van het Groene Hart en op welke 
wijze zou hier in het vervolg invulling aan 
kunnen worden gegeven? 

De bijlage kent vijf delen: 1) een beknopt 
overzicht van de tussenresulaten van 
de afzonderlijke RES-processen, 2) een 
samengesteld kaartbeeld van de zoekgebieden 
in één handschrift, 3) een indicatieve opgave 
voor het Groene Hart op basis van deze RES-
uitkomsten, 4) een thematische reflectie 
op de RES-zoekgebieden en de ruimtelijke 
karakteristiek en opgaven van het Groene 

Hart en 5) een serie van testbeelden waarin de 
resultaten, de thema’s en de indicatieve opgave 
samenkomen. Dat laatste is een serie van 
kaartbeelden waarbij binnen de zoekgebieden 
van de afzonderlijke RES-regio’s, op basis van 
de indicatieve opgave wind- en zonopstellingen 
zouden kunnen worden geplaatst die zich 
verhouden tot de verschillende thematische 
lagen die aan bod zijn gekomen.
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1. RES-analyse

Op de volgende pagina’s is per regio een korte 
samenvatting van de concept-RES weergegeven. 
Hierbij is aangegeven over welk deel van het 
Groene Hart de betreffende RES uitspraken 
doet. De meest ‘ruimtelijke’ kaart of kaarten 
(in het geval van meerdere denkrichtingen of 
verhaallijnen) is opgenomen. Ook is het bod in 
TWh weergegeven, indien mogelijk uitgesplitst 
naar zonne- en windenergie. Daarnaast is een 
aantal kenmerkende ruimtelijke aspecten achter 
het concept benoemd. Per regio is aangegeven 
hoe de doorwerking van de regionale 
zoekgebieden naar de samengestelde kaart op 
Groene Hart schaal heeft plaatsgevonden.
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1.1 Overzicht van de zeven RES-regio’s en hun positie binnen het Groene Hart
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1.1.RES Alblasserwaard

Vrijwel geheel gelegen in Groene Hart 

(met uitzondering van de omgeving 

Gorinchem). 

Concept-RES

- Bod 0,32 TWh;

- Één denkrichting met zoekgebieden;

- Windenergie ruimte langs A15 – A27 

(7-10 extra turbines, deels al in 

onderzoek);

- Kleine turbines boerenerven;

- Zon op grote daken;

- Zonneweides 30 ha (15x2 ha bij de 

kernen). 

Doorwerking RES 1.0

- Uitwerking A15 zone ism 

Drechtsteden

Bron cijfers 

- Uit infographic op pagina 3 en 4 van 

document “RES bod alblasserwaard 

cijfers”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’

- Legendaeenheden uit “schematische 

kaart potentiële zoekgebieden”:

- Voorlopig zoekgebied voor opwek 

van windenergie en grootschalige 

zonneenergie

- Indicatie kleinschalige zonneweides 

bij de kernen

1.2  RES Alblasserwaard binnen het Groene Hart
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 > A27 zone nabij Groote Haar en de omgeving 

van Arkel (er komen zonnepanelen en 2 
windturbines van 3,6 Mw) 

 > Bebouwd gebied van Gorinchem 
(zonnepanelen op dak)

 > Dorpskernen en -linten (zonnepanelen op 
daken en kleinschalige zonneweides)

 > Veen-ontginningslinten (zon op daken en 
erven, dorpszonneweides)

 > Dijklinten (Lek, Merwede) (zon op daken en 
erven, dorpszonneweides)

 > Ruilverkavelingslinten (zon op daken en erven, 
zon en kleinschalige windmolens)

 > Rioolwaterzuiveringen bij Schelluinen, Groot 
Ammers, Gorinchem-west (zonnepanelen en 
windturbines) 

7.1 Waar past wind- en zonne-energie in de regio?
Energieopwek en transport op en aan de 
vervoersstromen in een zone rondom de A15, de 
Betuwelijn, de MerwedeLingeLijn en de Merwede 
is in onze regio de meest logische plek aangevuld 
met enkele locaties langs de A27. Langs de 
twee grote snelwegen in de regio hebben 
we een grotendeels verstedelijkt gebied met 
bedrijventerreinen, havens, recreatiegebieden en 
woongebieden. De bedrijventerreinen in deze zone 
spelen een belangrijke rol bij de energietransitie. 
De elektriciteit-verdeelstations Alblasserdam en 
Arkel spelen een ordenende rol.

Op de bijgaande kaart zijn de globale 
zoekgebieden aangegeven voor grootschalige 
elektriciteitsopwekking en de regionale 
warmtebronnen in de RES-regio Alblasserwaard. 

Uit de studies die we hebben gedaan, komt een 
aantal gebieden naar voren die qua ruimtelijke 
inpassing, draagvlak en netwerk kansen 
bieden voor (grootschalige) opwekking van 
elektriciteit. Passend bij ons bod, kijken we naar 
mogelijkheden op de volgende locaties:

 > A15 zone Giessenburg, windpark 
Giessenwind, upgraden van huidige 3 turbines 
en eventueel uitbreiden met 2 windturbines en 
zonnepanelen

 > A15 rondom bedrijventerrein Avelingen 
(zonnepanelen op daken en windturbines) 
(wordt nu onderzoek gedaan door de 
gemeente Gorinchem samen met het 
bedrijfsleven voor 7 tot 10 windturbines). Het 
zoekgebied Avelingen is onderdeel van een 
landelijke pilot.

 > Gorinchem-oost (langs A15) en bij de 
bedrijven van de Lingezone: zonnepanelen 
op dak en windturbines (wordt nu onderzoek 
gedaan door de gemeente Gorinchem samen 
het bedrijfsleven voor 2 tot 7 windturbines)

 > Polder Oud Alblas bij Papendrecht, direct 
langs de A15 (zonnepanelen en windturbines)

7.    Zoekgebieden voor opwekken van elektriciteit

54 Concept RES Alblasserwaard 

7.    Zoekgebieden voor opwekken van elektriciteit
Schematische kaart potentiële zoekgebieden

Voorlopig zoekgebied voor opwek van windenergie en 
grootschalige zonneenergie

Indicatie kleinschalige zonneweides bij de kernen

Zonnepanelen op daken van woningen en publieke 
voorzieningen 

Zonnepanelen op daken van bedrijven

Energieleverende agrarische bedrijven

Potentie geothermie

Potentie restwarmte 

Potentie aquathermie

Gebiedsgrens RES Alblasserwaard

Snelwegen

7. ZOEKGEBIEDEN VOOR OPWEKKEN VAN ELEKTRICITEIT 55

1.3  Schematische kaart potentiële zoekgebieden RES Alblasserwaard
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1.2. RES Drechtsteden

Alleen de bovenste rand van de regio, 

langs de A15/Alblasserwaard ligt in 

Groene Hart.

Concept-RES

- Accent op warmte;

- Bod 0,66 PJ, mogelijk uit te breiden 

tot 1,5 PJ (ca 0,2-0,5 TWh);

- 0,66 PJ is gebaseerd op klein/

grootschalig zon op dak + 

restruimtes;

- Geen kaartbeeld zoekgebieden, wel 

‘technisch mogelijke gebieden wind 

en zon’;

- Nog geen echt ontwerpende 

verkenning uitgevoerd, wordt nu 

opgestart;

- Zoekgebied grootschalige 

windenergie i.c.m. zon in 3 

zoekgebieden, waaronder ruim 

gebied rond A15;

- Totaal in 3 zoekgebieden:

- 13-16 windturbines

- 200 ha zonneveld

Doorwerking RES 1.0

- Uitwerking A15 zone i.s.m. 

Alblasserwaard

Bron cijfers

- De waarden voor ‘extra inzet’ en 

‘ambitie’ uit figuur 1 uit “concept-

RES Drechtsteden”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’ 

- Legendaeenheid Ruimte voor 

windenergie uit kaart 2 op pagina 20 

van “concept-RES Drechtsteden”

- Legendaeenheid Ambitie verkenning 

grootschalige zon en wind – Kijfhoek 

(zon) uit kaart 3 op pagina 21 van 

“concept-RES Drechtsteden”

1.4 RES Drechtsteden binnen het Groene Hart
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1.5  Ruimte voor windenergie binnen de wettelijke beperkingen (links) en (rechts) de indicatieve ruimtelijke 
inpassing van het bod elektriciteit (incl. ambitie), RES Drechtsteden

20

De Drechtsteden 
gaan voor 

nieuwe energie!

De Drechtsteden 
gaan voor 

nieuwe energie!

De Drechtsteden 
gaan voor 

nieuwe energie!

Concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden

Kaart 1: Ruimte voor windenergie o.b.v. beperkingen veiligheid en milieu

De provincie heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM, 2018) een aantal  
gebieden aangewezen als geschikte locatie voor wind. Voor de lokaties Groote 
Lindt (2 windmolens) in Zwijndrecht en Oosteinde (1 windmolen) in Papendrecht 
is er geen draagvlak. In Dordrecht wordt op de locatie Krabbegors 1 windmolen 
gerealiseerd. Gemeente Dordrecht heeft de Structuurvisie Wind vastgesteld. 
Deze structuurvisie maakt uitbreiding van het aantal windmolens mogelijk met 1 
windmolen ten zuiden en 2 windmolens ten noorden van de 4 bestaande wind-
molens van windpark Kilwind. Tevens worden, onder randvoorwaarden,  
mogelijkheden geboden in de Zeehaven van Dordrecht (3 à 4 windmolens)  
en op het middengebied van Dordtse Kil 4. In Dordrecht is geen draagvlak voor 
het realiseren van nieuwe windturbines.

In kaart 1 wordt aangegeven welke potentie er in onze regio is zonder  
beperkingen op het gebied van veiligheid en milieu. Bijlage B geeft een  
gedetailleerd overzicht van hinderzones voor veiligheid en milieu.

Natura2000, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en werelderfgoed (inclusief 
de zichtlijnen) worden zorgvuldig meegewogen bij afwegingen voor wind. In deze 
gebieden zal daarop een toets noodzakelijk zijn en mag worden aangenomen dat 
het lastig kan zijn om windenergie te realiseren. Wanneer we deze gebieden ook 
niet meenemen, dan daalt het potentieel voor windenergie in de Drechtsteden 
naar 1,6 PJ (0,4 TWh) (zie kaart 2).

Veiligheid en 

milieu 

beperkingen

Ruimte voor 

windenergie

Kaart 2: Ruimte voor windenergie met inachtneming NNN, Natura 2000 en werelderfgoed 

Natura 2000

Ruimte voor 

windenergie

NNN

Werelderfgoed
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Potentie zon (grondgebonden)
Om de potentie van zonne-energie te berekenen is gekeken naar transforma-
tie van bestaande landbouwgronden naar zonneweiden. De totale potentie bij 
benutting van 10% van deze gronden met een zuid-georienteerd zonneweide is 
ongeveer 0,86 PJ (238 GWh).

Ambitie: Verkenning 0,84 PJ extra opwek doormiddel van zon en wind in  
buitengebied
Op basis van de potentiegebieden, de geleverde input in de consultatiesessies  
én met oog voor de landschapstypen hebben wij drie globale zoekgebieden  
geselecteerd. Dit zijn de gebieden Kijfhoek, de A15- en de A16 zone.
• In het gebied bij Kijfhoek kunnen er mogelijkheden voor 
 zonne-energie zijn. 
• Langs de zone A15 kunnen er mogelijkheden zijn voor voor wind- en  
 zonne-energie. Zon kan hier mogelijk in de ruimtes rondom de  
 infrastructuur worden gerealiseerd en windenergie kan de 
 infrastructuurzone langs de A15 volgen. 
 • Windturbines langs de A16 zijn een mogelijkheid binnen de huidige 
 VRM-locaties en de Structuurvisie Windenergie op het eiland van   
 Dordrecht. Er staan al vier windmolens (windpark Kilwind) en een vijfde 
 windmolen is in voorbereiding. In dit gebied is ook reeds een zonnepark
 gerealiseerd (Transberg). Zon- en windenergie is mogelijk ook te 
 combineren.  
• In de betreffende gemeenten is op dit moment geen draagvlak voor 
 het realiseren van nieuwe windturbines.

Het komende jaar voeren wij samen met de provincie nadere verkenningen uit 
in deze drie globale zoekgebieden. De regio heeft de leiding bij het te doorlopen 
proces. Omdat individuele gemeenten verantwoordelijk blijven voor de  
locatiekeuze en voor noodzakelijke procedures, zullen zij inhoudelijk leidend zijn 
in de verkenningen. Regionaal uitgangspunt is om inwoners, belangengroepen, 
maatschappelijke partners en bedrijven nadrukkelijk bij de verkenning te   
betrekken. Op basis van de verkenningen bepalen wij de omvang van en rand-

voorwaarden voor grootschalige opwek in deze drie gebieden. Ons streven is 
hier met oog op de indicatieve opgave om 0,84 PJ extra aan grootschalige opwek 
te realiseren. Hiermee zouden wij voor 2030 tot een regionale opbrengst komen 
van 1,5 PJ, waarmee wij nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid nemen in de 
landelijke opgave.

2.3.4 Conclusie bod Drechtsteden
Op basis van deze concept RES doen wij een bod ten behoeve van de nationale 
opgave van 0,66 PJ. Dit bod bestaat uit maximale inzet zon op dak (0,42 PJ),  
maximale inzet op zon in restruimtes (0,16 PJ) en de overige reeds gerealiseerde 
en geplande grootschalige projecten (0,08 PJ).

Kaart 3: Indicatieve ruimtelijke inpassing bod 
elektriciteit (incl. ambitie). Locaties zijn indicatief

Legenda
1 icoon staat gelijk aan 0,01 PJ of 10 TJ

1. Maximale inzet grootschalig zon op dak
       Gerealiseerde projecten zon op dak
       Geplande projecten zon op dak
       Extra inzet zon op dak

2. Inventarisatie van maximale inzet op 
zon in restruimtes
       Gerealiseerd in restruimtes
       Geplande projecten zon in restruimtes
       Extra inzet zon op restruimtes

3. Ambitie verkenning wind en zon bij 
Kijfhoek en langs de A15 en A16
       Gerealiseerde projecten grootschalig wind
       Geplande projecten grootschalig wind       

Ambitie verkenning grootschalig zon en wind
       Kijkfhoek (zon)
       A15 en A16    
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De Drechtsteden 
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gaan voor 

nieuwe energie!

Concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden

Potentie zon (grondgebonden)
Om de potentie van zonne-energie te berekenen is gekeken naar transforma-
tie van bestaande landbouwgronden naar zonneweiden. De totale potentie bij 
benutting van 10% van deze gronden met een zuid-georienteerd zonneweide is 
ongeveer 0,86 PJ (238 GWh).

Ambitie: Verkenning 0,84 PJ extra opwek doormiddel van zon en wind in  
buitengebied
Op basis van de potentiegebieden, de geleverde input in de consultatiesessies  
én met oog voor de landschapstypen hebben wij drie globale zoekgebieden  
geselecteerd. Dit zijn de gebieden Kijfhoek, de A15- en de A16 zone.
• In het gebied bij Kijfhoek kunnen er mogelijkheden voor 
 zonne-energie zijn. 
• Langs de zone A15 kunnen er mogelijkheden zijn voor voor wind- en  
 zonne-energie. Zon kan hier mogelijk in de ruimtes rondom de  
 infrastructuur worden gerealiseerd en windenergie kan de 
 infrastructuurzone langs de A15 volgen. 
 • Windturbines langs de A16 zijn een mogelijkheid binnen de huidige 
 VRM-locaties en de Structuurvisie Windenergie op het eiland van   
 Dordrecht. Er staan al vier windmolens (windpark Kilwind) en een vijfde 
 windmolen is in voorbereiding. In dit gebied is ook reeds een zonnepark
 gerealiseerd (Transberg). Zon- en windenergie is mogelijk ook te 
 combineren.  
• In de betreffende gemeenten is op dit moment geen draagvlak voor 
 het realiseren van nieuwe windturbines.

Het komende jaar voeren wij samen met de provincie nadere verkenningen uit 
in deze drie globale zoekgebieden. De regio heeft de leiding bij het te doorlopen 
proces. Omdat individuele gemeenten verantwoordelijk blijven voor de  
locatiekeuze en voor noodzakelijke procedures, zullen zij inhoudelijk leidend zijn 
in de verkenningen. Regionaal uitgangspunt is om inwoners, belangengroepen, 
maatschappelijke partners en bedrijven nadrukkelijk bij de verkenning te   
betrekken. Op basis van de verkenningen bepalen wij de omvang van en rand-

voorwaarden voor grootschalige opwek in deze drie gebieden. Ons streven is 
hier met oog op de indicatieve opgave om 0,84 PJ extra aan grootschalige opwek 
te realiseren. Hiermee zouden wij voor 2030 tot een regionale opbrengst komen 
van 1,5 PJ, waarmee wij nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid nemen in de 
landelijke opgave.

2.3.4 Conclusie bod Drechtsteden
Op basis van deze concept RES doen wij een bod ten behoeve van de nationale 
opgave van 0,66 PJ. Dit bod bestaat uit maximale inzet zon op dak (0,42 PJ),  
maximale inzet op zon in restruimtes (0,16 PJ) en de overige reeds gerealiseerde 
en geplande grootschalige projecten (0,08 PJ).

Kaart 3: Indicatieve ruimtelijke inpassing bod 
elektriciteit (incl. ambitie). Locaties zijn indicatief

Legenda
1 icoon staat gelijk aan 0,01 PJ of 10 TJ

1. Maximale inzet grootschalig zon op dak
       Gerealiseerde projecten zon op dak
       Geplande projecten zon op dak
       Extra inzet zon op dak

2. Inventarisatie van maximale inzet op 
zon in restruimtes
       Gerealiseerd in restruimtes
       Geplande projecten zon in restruimtes
       Extra inzet zon op restruimtes

3. Ambitie verkenning wind en zon bij 
Kijfhoek en langs de A15 en A16
       Gerealiseerde projecten grootschalig wind
       Geplande projecten grootschalig wind       

Ambitie verkenning grootschalig zon en wind
       Kijkfhoek (zon)
       A15 en A16    
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1.3. RES Holland-
Rijnland

Het gehele oostelijke deel van de RES-

regio valt samen met Groene Hart 

Concept-RES

- Bod 1,14 TWh

- Versoepeling regels Groene Hart 

nodig om bod te halen

- Twee denkrichtingen, bouwstenen 

met achterliggende ruimtelijke 

principes:

- Infrastructuur en landschap, met 

wind langs wegen en vaarwegen en 

lijnen N11 en zon op knooppunten 

en nabij A/N weg

- Lokaal eigenaarschap en 

landschap, met wind geclusterd in 

droogmakerijen en nieuwe natuur 

i.c.m. zon in droogmakerijen nabij 

veengebied (polder nieuwkoop) 

en zon op landbouwgrond nabij 

veenlinten

Doorwerking RES 1.0

- Bij uitwerking kiezen / integreren

Bron cijfers

- Uit tabel 22 paragraaf 2.4 uit 

“Concept-RES Holland-Rijnland”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’ 

- De volgende legendaeenheden uit 

kaart “Denkrichting infrastructuur 

en landschap”: zon in veengebieden 

nabij A-/N-weg, spoor, vaarweg; 

wind langs vaarwegen; en wind in 

lijnen langs N11

- De volgende legendaeenheden 

uit kaart “Denkrichting lokaal 

eigenaarschap en landschap”: 

Strandwallenlandschap versterken 

met zon; nieuwe natuur i.cm. 

zon in droogmakerijen; zon 

op landbouwgrond rondom 

bedrijventerrein; zon op 

landbouwgrond rondom veenlinten; 

zon op water; molens geclusterd 

(min. 4) in droogmakerijen; en wind 

op bedrijventerrein

1.6 RES Holland-Rijnland binnen het Groene Hart
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1.7  Kaartbeelden van twee denkrichtingen - lokaal eigenaarschap en landschap (links) infrastructuur en 
landschap (rechts), RES Holland Rijnland

Legenda Bouwsteen PJ
2030

aantal 
hectare

Ingezet 
percentage

Zon op grote daken 
1,3 228 60%

Zon op grote daken, restrictie RCE
0,03 5 60%

Zon in veengebieden nabij A-/N-weg, 
spoor, vaarweg 1,5 329 25%

Zon op knooppunten 0,6 143 30%

Zon op spoorbaan 0,03 5 100%

Zon op geluidsscherm 0,01 2 100%

Totaal zon 3,4 711

Legenda Bouwsteen PJ
2030

aantal 
turbines

Ingezet 
percentage

Wind langs vaarwegen 0,1 3 30%

Wind op knooppunten 0,1 3 50%

wind in lijnen langs N11 0,1 3 30%

Totaal wind 0,3 9

Legenda Bouwsteen PJ
2030

aantal 
turbines

Ingezet 
percentage

Molens geclusterd (min. 4) in 
droogmakerijen 0,7 18 10%

Wind op bedrijventerrein 0,3 7 20%

Lokale initiatieven wind 0,3

Totaal wind 1,2 26

Legenda Bouwsteen PJ
2030

aantal 
hectare

Ingezet 
percentage

Zon op grote daken
1,25 210 60%

Zon op grote daken (restrictie RCE) 0,03 4 60%

Strandwallenlandschap versterken met zon 0,3 64 4%

Lokale initiatieven zon 0,5

Nieuwe natuur i.cm. zon in droogmakerijen 
nabij  veenplassen 0,1 31 10%

zon op landbouwgrond rondom 
bedrijventerrein 0,1 18 10%

zon op landbouwgrond rondom veenlinten 0,2 36 6%

Zon op water 0,02 4 8%

Zon op parkeerplaatsen 0,01 2 20%

Totaal zon 2,5 389
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1.4. RES Midden-
Holland

Vrijwel geheel de RES-regio is 

onderdeel van het Groene Hart, met 

uitzondering van Zuidplaspolder. 

Concept-RES

- Bod 0,435 TWh (1.567 PJ)

- 4 denkrichtingen

- Start vanuit denkrichting ‘basis’: 

geen grootschalige opwek (1.111 TJ, 

tekort 456)

- Basis plus: aanvulling 285 TJ 

windenergie langs infrastructuur 

(tekort 171 TJ)

- Concentratie: 4 extra zoekgebieden 

voor grootschalige opwek zon / wind 

(samen ca 1.000 TJ)

- Denkrichting ‘concentratie’ biedt 

ruimte: kiezen voor optimale mix 

wordt mogelijk

- Spreiding: géén wind langs infra, 

maar dorpsturbines en zonnevelden 

(in dorps- en stadsranden en 

verspreid)

Bron cijfers

- Behorende bij kaartbeeld “BASIS” en 

de 3 aanvullende denkrichtingen op 

pagina 28-31 uit “voorlopig Concept-

RES Midden-Holland”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’ 

- De volgende legendaeenheden uit 

de respectievelijke kaartbeelden zijn 

gebruikt:

- Zon op agrarisch dak en/of kleine 

windturbines op boerenerf uit kaart 

“Basis”, gevisualiseerd volgens de 

bebouwingslinten in het aangegeven 

gebied

- Wind langs infrastructuur uit kaart 

“denkrichting Basis Plus”

- Energielandschappen uit kaart 

“Denkrichting Concentratie”

- Zonnevelden in dorps- en 

stadsranden uit kaart “Denkrichting 

Spreiding”

1.8 RES Midden-Holland binnen het Groene Hart
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1.9  Vier denkrichtingen op kaart. De basis, de basis plus en twee alternatieven op basis van het 
tegenovergestelde uitgangspunt. RES Midden-Holland

 

Concept Regionale Energie Strategie Midden-H   lland 

-- voorlopige versie -- 
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Afbeelding 4 - BASIS voor de opgave hernieuwbare opwek op land 

 

Concept Regionale Energie Strategie Midden-H   lland 

-- voorlopige versie -- 

 

29 

 
Afbeelding 5 - Denkrichting BASIS PLUS voor de opgave hernieuwbare opwek op land 

 

Concept Regionale Energie Strategie Midden-H   lland 

-- voorlopige versie -- 
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Afbeelding 6 - Denkrichting CONCENTRATIE voor de opgave hernieuwbare opwek op land 

 

Concept Regionale Energie Strategie Midden-H   lland 

-- voorlopige versie -- 

 

31 

 
Afbeelding 7 - Denkrichting SPREIDING voor de opgave hernieuwbare opwek op land 
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1.5. RES Noord-Holland 
Zuid

Aantal randgebieden aan de zuidrand 

van de regio liggen in het Groene Hart. 

Concept-RES

- Bod 2,7 TWh (in 2018 0,7)

- Eén kaart met locaties / zoekgebieden

- Zoekgebieden zijn nader 

gespecificeerd

- Voor Groene Hart:

- Haarlemmermeer Zuid (15 

windturbines)

- Zuiderlegmeerpolder (zoekgebied 

wind en zon)

- A2/Oudekerkerplas (zoekgebied wind 

en zon langs infra)

- Diemerscheg (zoekgebied wind en 

zon in zone A1-A9-ARK, Diemerbos)

- Aetsveldsepolder Weesp (zoekgebied 

wind)

Bron cijfers

- 1 op 1 overgenomen van Kaartbeeld 

met legenda op pagina 10 van 

“Concept-RES Noord-Holland Zuid”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’ 

- Legendaeenheden zon, wind en zon 

en wind zijn 1 op 1 overgenomen uit 

het Kaartbeeld met legenda op pagina 

10 van “Concept-RES Noord-Holland 

Zuid” 

1.10 RES Noord-Holland Zuid binnen het Groene 
Hart
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1.11  Kaart met bestaande en geplande projecten en met zoekgebiedne voor wind en zon, RES Noord-Holland 
Zuid 

Noord-Holland 
Zuid

In deze kaart zijn globale zoekgebieden ingetekend als onderdeel  
van de concept-RES Noord-Holland Zuid. Deze zoekgebieden 
komen voort uit een technische analyse van de mogelijkheden  
en randvoorwaarden in de regio. Verder zijn de uitkomsten van  
(lokale) bijeenkomsten met stakeholders en belanghebbenden 
meegenomen. Ook politieke keuzes bepaalden mede deze zoek- 
gebieden. De concept-RES geeft weer wat de ambitie van de regio  
is voor de komende jaren en waar zij zich voor zal inspannen.  
Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet uitgesloten 
en worden ook onderzocht op haalbaarheid.

Z
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1.6. RES Rotterdam-
Den Haag

Alleen de A4-zone aan de 

noordoostkant van de regio ligt in het 

Groene Hart. 

Concept-RES

- Bod 2,8-3,2 TWh grootschalige wind 

en zon

- Globale uitwerkingsgebieden zijn 

gedefinieerd

- Naast de grove kaart uit het formele 

RES 0.5 rapport zijn er onderliggende 

ruimtelijke verkenningen: de 

‘verhaallijnen’

Bron cijfers

- Uit tabel 9 op pagina 28 van “Concept 

Deel A Energiestrategie Regio 

Rotterdam Den Haag”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’ 

- Verhaallijnen (achterliggende 

informatie, niet opgenomen 

in hoofddocument Concept 

Energiestrategie Regio Rotterdam 

Den Haag) 

1.12 RES Rotterdam-Den Haag binnen het Groene 
Hart
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1.13  Overzichtskaarten van de verhaallijnen en de zoekgebieden, RES Rotterdam-Den Haag

1622 april 2020

Om deze inzet daadwerkelijk te kunnen effectueren, is meer onderzoek nodig. Het realiseren van 
bijvoorbeeld een zonneveld vraagt om een integrale afweging in een gebied – er spelen ongetwijfeld 
meer opgaven op die locatie. Om deze afweging goed te maken, en zodoende tot realisatie over te 
gaan, is bovendien samenwerking nodig tussen meerdere partijen. 

Hiertoe zijn zeven zoekgebieden geduid. Deze zijn bedoeld om de samenwerking te organiseren op 
een kleinere schaal en in een herkenbaar gebied. Vier van deze zoekgebieden zijn gebaseerd op de 
A-wegen die dwars door de regio lopen. Ze leiden tot een geografische ordening. Voor de drie overige 
zoekgebieden ‘stedelijk gebied’, ‘glastuinbouw’ en ‘overig’ geldt dat de zoekgebieden zijn gebaseerd 
op het feit dat in de hele regio (‘stedelijk gebied’ en ‘overig’) of in een specifiek gebied (‘glastuinbouw’) 
een homogene vraag bestaat. Bijvoorbeeld bij het realiseren van zon op daken in stedelijk gebied zal 
elke gemeente tegen ongeveer dezelfde vragen aanlopen, en deze kunnen dus gezamenlijk worden 
opgepakt. 

1822 april 2020

De zoekgebieden
De zeven zoekgebieden zijn hieronder op kaart weergegeven: één omvat stedelijk gebied (nummer 1), 
één omvat de glastuinbouwgebieden (nummer 6) en vier clusters liggen langs de grote infrastructurele 
lijnen (A-wegen); nummers 2, 3, 4 en 5. Het zoekgebied ‘overig’ is aangeduid met nummer(s) 7. 

Voor elk zoekgebied lichten we hieronder toe welk gebied het omvat en welke partijen nodig zijn om de 
kansen, bezien vanuit de verhaallijnen, te effectueren. Het ligt voor de hand dat sommige partijen zijn 
betrokken bij de gebiedsprocessen van álle zoekgebieden, zoals de netbeheerder(s), de provincie en de 
waterschappen.

Door organisatie in deze zoekgebieden kan een projectmatige en gebiedsgerichte aanpak worden toe-
gepast, onder de (proces)verantwoordelijkheid van publieke actoren. Daarbij is samenwerking tussen 
de domeinen energietransitie en omgevingsbeleid van groot belang. Niet in de laatste plaats vanwege 
het integrale karakter van het gebiedsproces.
Vanuit de RES-regio worden tot aan de RES 1.0 alle tussenstappen in de verschillende zoekgebieden be-
waakt en/of gemonitord. Resultaten kunnen worden teruggelegd bij de bestuurders, zodat tussentijdse 
aanpassingen of bijsturingen mogelijk zijn. 

Figuur 5 Overzicht van zoekgebieden

1822 april 2020

De zoekgebieden
De zeven zoekgebieden zijn hieronder op kaart weergegeven: één omvat stedelijk gebied (nummer 1), 
één omvat de glastuinbouwgebieden (nummer 6) en vier clusters liggen langs de grote infrastructurele 
lijnen (A-wegen); nummers 2, 3, 4 en 5. Het zoekgebied ‘overig’ is aangeduid met nummer(s) 7. 

Voor elk zoekgebied lichten we hieronder toe welk gebied het omvat en welke partijen nodig zijn om de 
kansen, bezien vanuit de verhaallijnen, te effectueren. Het ligt voor de hand dat sommige partijen zijn 
betrokken bij de gebiedsprocessen van álle zoekgebieden, zoals de netbeheerder(s), de provincie en de 
waterschappen.

Door organisatie in deze zoekgebieden kan een projectmatige en gebiedsgerichte aanpak worden toe-
gepast, onder de (proces)verantwoordelijkheid van publieke actoren. Daarbij is samenwerking tussen 
de domeinen energietransitie en omgevingsbeleid van groot belang. Niet in de laatste plaats vanwege 
het integrale karakter van het gebiedsproces.
Vanuit de RES-regio worden tot aan de RES 1.0 alle tussenstappen in de verschillende zoekgebieden be-
waakt en/of gemonitord. Resultaten kunnen worden teruggelegd bij de bestuurders, zodat tussentijdse 
aanpassingen of bijsturingen mogelijk zijn. 

Figuur 5 Overzicht van zoekgebieden
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1.7. RES U16

De regio beslaat het gehele oostelijke 

deel van het Groene Hart.

Concept-RES

- Bod 1,8 TWh, mogelijke invulling:

- 15% grote daken voor zon benutten 

(0,5 TWh), 45 grote windturbines (0,7 

TWh), 800 ha zonnepanelen (1 TWh)

- 45 windturbines is 2/3 vh technisch 

potentieel van 70

- 16 turbines al aanwezig in Utrecht 

(verschillende typen)

- Plannen Rijnenburg en Houten zijn 

vergevorderd

- Kansen vooral langs snelwegen, 

spoorwegen en Amsterdam-

Rijnkanaal

- Verkenning ruimtelijke 

energiepotentie aan de hand van 

groot aantal modellen (bv ‘langs 

infra, langs water enz)

- Voorkeursvolgorde i.c.m. 

‘onvoorwaardelijk’ en 

‘voorwaardelijk’

- Eerste ontwerpende verkenning 

uitgevoerd (in concept gereed), 

deze heeft nog geen rol gespeeld in 

concept-RES 

Bron cijfers

- Wind en zon op land: paragraaf 3.2 uit 

“Ontwerp RES U16”

- Zon op dak: paragraaf 2.2.1 uit 

“Ontwerp RES U16”

Overgenomen op kaart ‘totaalbeeld 

zoekgebieden Groene Hart’ 

- In de U16 is ten behoeve van de 

concept-RES een groot aantal 

varianten in beeld gebracht, 

waaruit nog niet gekozen is. Om 

tot een gedifferentieerd beeld te 

komen zijn de volgende onderdelen 

overgenomen op de kaart:

- Wind: alle ‘technisch mogelijke 

locaties’ van windmolens uit de 

maximale denkrichtingskaarten uit 

bijlage 8 van “Ontwerp RES U16”

- Zon: alle ‘onvoorwaardelijke locaties’ 

uit bijlage 9 van “Ontwerp RES U16”

1.14 RES U16 binnen het Groene Hart
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Denkrichtingen zonne-energie

2/26/2020 1

Ook voor grondgebonden zonne-energie is een inschatting gemaakt van de technische potentie. Hiervoor is dezelfde methode toegepast als voor de denkrichtingen windenergie, 
op basis van de wettelijke beperkingen (dit zijn er bij zonne-energie overigens veel minder dan bij windenergie) en de voorwaarden uit de concept ontwerp POVI.

In de concept ontwerp POVI is een voorkeursvolgorde voor zonnevelden opgenomen. Hierin worden gebieden genoemd, die in de POVI de voorkeur krijgen voor de ontwikkeling 
van zonnevelden boven andere gebieden. (NB: dit zijn dus geen expliciete aanwijzingen). 

De voorkeursvolgorde:

1. Gronden met een andere functie dan landbouw of natuur, zoals: waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren, langs spoor- en autowegen en kanalen
• Zon in een buffer van 200 meter langs auto- en spoorwegen en kanalen en in of op waterzuiveringsinstallaties en vuilnisbelten

2. Op locaties zoals langs stads- en dorpsranden, sommige waterplassen, als buffer rondom natuurgebieden en in combinatie met recreatie
• Zon in een buffer van 500 meter rond stads – en dorpsranden, 200 meter rond waterplassen, NNN en Natura2000

3. Landbouwgronden of gebieden met lage natuurkwaliteit
• Landbouwgronden Agrarisch Areaal Nederland (AAN), gebieden met lage natuurkwaliteit (hier: de Groene Contouren)

4. Agrarische gebieden binnen NNN
• Alle AAN-gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland

5. Overige gebieden landbouw of natuur
• Overige gronden basiskaart die niet onder 1 t/m 4 vallen, vooral stukjes natuurgebieden en landbouw die afvielen.

Deze 5 typen gebieden zijn gebruikt om tot denkrichtingen voor zonne-energie te komen, met als leidende vraag: “wat als zonne-energie bij of in categorie x wordt geprojecteerd?” 
Op basis van de projecties van zonnevelden in de genoemde gebieden is een berekening gemaakt van het potentiële aantal hectares en productiepotentieel. 

Potentie: denkrichtingen zonne-energie

2/26/2020 2

CCaatteeggoorriiee hhaa TTWWhh
1. Infrastructuur, waterzuivering, vuilnisbelt 77..002288 99,,1144

2. Stads- en dorpsranden, buffer natuur, combinatie met recreatie 1122..442277 1166,,1166

3. Landbouwgronden + Groene Contour 1166..003333 2200,,8844

4. Agrarische gebieden binnen NNN 22..333311 33,,0033

5. Overige gebieden 22..220066 22,,8877

In dit overzicht zijn uitsluitend de potenties voor zonnevelden opgenomen in gebieden waar geen 
aanvullende voorwaarden vanuit de concept ontwerp POVI gelden. Duidelijk wordt dat op basis van dit 
overzicht er ruimte mogelijkheden zijn, maar dat (onder meer) de volgende belangrijke aspecten nog niet 
zijn meegenomen:

• Beschikbaarheid grond en medewerking grondeigenaren
• Vigerend en toekomstig gemeentelijk ruimtelijk (energie)beleid van de gemeente

• Toegestane gebieden en uitgesloten gebieden
• Aanvullende gemeentelijke voorwaarden (participatie, biodiversiteit, participatief ontwerp, etc.)

• Uitvoerbaarheid (o.a. nabijheid netinfrastructuur)

Bijlage 10 : Denkrichtingen zonne-energie

Provinciale voorwaarden (POVI)

2/26/2020 3

NB: voor zonne-energie gelden in de 
POVI dezelfde gebieden en 
voorwaarden als voor windenergie

Denkrichting zonne-energie 1

2/26/2020 4

hhaa TTWWhh
Totaal 8.186 10,65
Zonder voorwaarden 7.028 9,14
Met voorwaarden 1.158 1,51
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Denkrichtingen zonne-energie

2/26/2020 1

Ook voor grondgebonden zonne-energie is een inschatting gemaakt van de technische potentie. Hiervoor is dezelfde methode toegepast als voor de denkrichtingen windenergie, 
op basis van de wettelijke beperkingen (dit zijn er bij zonne-energie overigens veel minder dan bij windenergie) en de voorwaarden uit de concept ontwerp POVI.

In de concept ontwerp POVI is een voorkeursvolgorde voor zonnevelden opgenomen. Hierin worden gebieden genoemd, die in de POVI de voorkeur krijgen voor de ontwikkeling 
van zonnevelden boven andere gebieden. (NB: dit zijn dus geen expliciete aanwijzingen). 

De voorkeursvolgorde:

1. Gronden met een andere functie dan landbouw of natuur, zoals: waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren, langs spoor- en autowegen en kanalen
• Zon in een buffer van 200 meter langs auto- en spoorwegen en kanalen en in of op waterzuiveringsinstallaties en vuilnisbelten

2. Op locaties zoals langs stads- en dorpsranden, sommige waterplassen, als buffer rondom natuurgebieden en in combinatie met recreatie
• Zon in een buffer van 500 meter rond stads – en dorpsranden, 200 meter rond waterplassen, NNN en Natura2000

3. Landbouwgronden of gebieden met lage natuurkwaliteit
• Landbouwgronden Agrarisch Areaal Nederland (AAN), gebieden met lage natuurkwaliteit (hier: de Groene Contouren)

4. Agrarische gebieden binnen NNN
• Alle AAN-gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland

5. Overige gebieden landbouw of natuur
• Overige gronden basiskaart die niet onder 1 t/m 4 vallen, vooral stukjes natuurgebieden en landbouw die afvielen.

Deze 5 typen gebieden zijn gebruikt om tot denkrichtingen voor zonne-energie te komen, met als leidende vraag: “wat als zonne-energie bij of in categorie x wordt geprojecteerd?” 
Op basis van de projecties van zonnevelden in de genoemde gebieden is een berekening gemaakt van het potentiële aantal hectares en productiepotentieel. 

Potentie: denkrichtingen zonne-energie

2/26/2020 2

CCaatteeggoorriiee hhaa TTWWhh
1. Infrastructuur, waterzuivering, vuilnisbelt 77..002288 99,,1144

2. Stads- en dorpsranden, buffer natuur, combinatie met recreatie 1122..442277 1166,,1166

3. Landbouwgronden + Groene Contour 1166..003333 2200,,8844

4. Agrarische gebieden binnen NNN 22..333311 33,,0033

5. Overige gebieden 22..220066 22,,8877

In dit overzicht zijn uitsluitend de potenties voor zonnevelden opgenomen in gebieden waar geen 
aanvullende voorwaarden vanuit de concept ontwerp POVI gelden. Duidelijk wordt dat op basis van dit 
overzicht er ruimte mogelijkheden zijn, maar dat (onder meer) de volgende belangrijke aspecten nog niet 
zijn meegenomen:

• Beschikbaarheid grond en medewerking grondeigenaren
• Vigerend en toekomstig gemeentelijk ruimtelijk (energie)beleid van de gemeente

• Toegestane gebieden en uitgesloten gebieden
• Aanvullende gemeentelijke voorwaarden (participatie, biodiversiteit, participatief ontwerp, etc.)

• Uitvoerbaarheid (o.a. nabijheid netinfrastructuur)

Bijlage 10 : Denkrichtingen zonne-energie

Provinciale voorwaarden (POVI)

2/26/2020 3

NB: voor zonne-energie gelden in de 
POVI dezelfde gebieden en 
voorwaarden als voor windenergie

Denkrichting zonne-energie 1

2/26/2020 4

hhaa TTWWhh
Totaal 8.186 10,65
Zonder voorwaarden 7.028 9,14
Met voorwaarden 1.158 1,51

1.15  Kaart met gebieden die uitgesloten zijn voor wind, waar onder voorwaarden mogelijkheden zijn en waar 
technisch mogelijkheden zijn. RES U16
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2. Zoekgebieden
Groene Hart

Welk beeld ontstaat er als de verschillende RES-
regio’s aan elkaar worden geplakt? Allereerst 
een haast onleesbare montage. Elke RES-regio 
hanteert een andere insteek die zich ook vertaalt 
naar verschillende kaartbeelden. Bovendien 
zijn er vaak nog meerdere ontwikkelrichtingen 
mogelijk met elk eigen kaartbeelden. Dit maakt 
montage van orginele kaartbeelden tot één 
Groene Hartbeeld per definitie zeer lastig. 
Om de zoekgebieden in het Groene Hart te 
kunnen analyseren is daarom gepoogd deze 
in één handschrift samen te brengen om zo 
de vergelijking te kunnen maken en om op 
de resultaten te kunnen reflecteren vanuit de 
context van het Groene Hart.
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2.1  Montage van een selectie van de originele kaartbeelden uit de concept-RES van de zeven regio’s
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2.1. Zoekgebieden op één kaart

Dit kaartbeeld geeft een overzicht van alle zoekgebieden 

voor zonne- of windenergie in het Groene Hart die in de 

concept-RES van de zeven verschillende regio’s benoemd 

zijn. De door de regio’s zelf opgestelde kaartbeelden vormden 

hiervoor de basis. Omdat de werkwijze per regio verschilt, 

moesten er keuzes gemaakt worden over de vertaling 

richting deze kaart. De eigen interpretatie is echter zo 

beperkt mogelijk gehouden. Bij de meeste regio’s zijn er nog 

verschillende denkrichtingen in beeld, met elk een eigen 

set van zoekgebieden. In dat geval zijn alle zoekgebieden 

samen op deze kaart geprojecteerd. De regio’s hebben met 

verschillende precisie getekend. Omdat exact begrensde 

zoekgebieden, met name voor wind, in het grafische beeld 

wegvielen, is ervoor gekozen deze grover in te tekenen. 

De keuze over de vertaling per regio is toegelicht bij de 

samenvatting van de betreffende concept-RES. 

De zoekgebieden zijn niet meer en niet minder dan de ruimte 

waarbinnen verfijning plaatsvindt in de RES 1.0. Het is een 

eerste selectie, die tot stand gekomen is als uitkomst van een 

proces met belanghebbenden en geïnteresseerden binnen 

de regio’s. Het totaal aan zoekgebieden is ruim begrensd. 

Er zullen zoekgebieden afvallen, en de invulling binnen de 

zoekgebieden zal verfijnd worden. Er is meestal nog geen 

één op één relatie tussen de zoekgebieden en het RES bod 

in TWh’s. Meestal is er wel een rekeningoefening gedaan 

waarbij een bepaald gedeelte van de zoekgebieden benut 

wordt als gevolg van praktische beperkingen in ruimtelijke 

mogelijkheden. De regio’s vertrouwen er op dat het bod 

waar gemaakt kan worden met de zoekgebieden die in de 

concept-RES benoemd zijn: hierbinnen moet het gebeuren. 

Sommige regio’s geven aan niet uit te sluiten dat er in het 

vervolgproces een enkel zoekgebied bij komt.
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2.2 Zoekgebieden voor zonnevelden (geel gestippeld) en windenergie (blauw gearceerd) binnen het Groene Hart. Bron: concept-RES 7 regio’s.
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Wind

Bij het totaalbeeld van windenergie 

zien we een aantal banen langs de 

hoofdinfrastructuur (1) en valt in het 

zuidelijke deel van het Groene Hart 

de bundeling aan de randen op in de 

Lopikerwaard en de Alblasserwaard 

(2). Ook in het Vechtplassengebied 

zijn er zoekgebieden gebundeld aan 

de randen (3). In het noordelijk deel 

van het Groene Hart is sprake van een 

uitgebreid mozaïek van zoekgebieden 

(4).

2.3 Zoekgebieden voor windenergie binnen het Groene Hart.

(2)

(3)

(1)

(4)

(4)

(1)

(1)

(2)
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Zon

De totale zoekgebieden voor zonne-

energie leveren ten opzichte van 

wind een nog diffuser kaartbeeld 

op. Toch is er het een en ander te 

herkennen. Er zijn meer pleksgewijze 

zoekgebieden (vaak bij of rond 

een kern) (1), zoekgebieden rond 

landschappelijke structuren en lijnen 

(2) en zoekgebieden in het open veld 

(3). Die laatste categorie komt vaak 

overeen met de zoekgebieden voor 

wind. Tot slot zijn er bundelingen 

van zon en wind, met name langs de 

hoofdinfrastructuur (4).

2.4 Zoekgebieden voor opstellingen met zonne-energie binnen het Groene Hart.

(1)

(1)

(2)

(4)

(4)

(4)

(2)

(3)

(3)
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2.2. Samenhang tussen regio’s

Opgeteld leveren de zoekgebieden een diffuus georganiseerd 

beeld op. Dit is op zich logisch omdat er van verschillende 

regio’s meerder denkrichtingen door elkaar geprojecteerd 

zijn. Maar het komt ook doordat er nog geen samenhangend 

ruimtelijk idee is op het niveau van het Groene Hart als 

geheel. Om de samenhang nader te beschouwen is de kaart 

met zoekgebieden hier gecombineerd met de RES-grenzen en 

de provinciegrenzen, om zo te kunnen zien welke samenhang 

er tussen regio’s te vinden is en waar er sprake is van 

problematische grensgebieden.



41

2.5  Zoekgebieden voor zonnevelden (geel gestippeld) en windenergie (blauw gearceerd) binnen het Groene Hart met daaroverheen geprojecteerd de grenzen 
van de RES-regio’s
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Zoekgebieden met 
grenzen RES-regio’s

Wind

In Noord-Holland Zuid is gekozen voor 

wind in de Haarlemmermeer en rond de 

A1/A9 (1) en blijft de rest van de regio 

vrij van wind. Zo ook de Alblasserwaard 

waar de A27 is aangewezen als 

zoekgebied en de rest van de regio 

gevrijwaard blijft (2). De zoekgebieden 

in Holland-Rijnland en U16 leveren een 

diffuser beeld op (3). Veel zoekgebieden 

liggen aan de randen van de regio’s; 

de Vechtplassen zijn weliswaar 

gevrijwaard maar de aanliggende A2-

corridor is aangewezen als zoekgebied 

(4). En welke doorlopende structuren 

zijn consistent in beeld als zoekgebied? 

De snelwegen over het algemeen wel. 

Hier is afstemming en regie gewenst in 

de uitwerking (5). 

2.6  Zoekgebieden voor windenergie binnen het Groene Hart met aangegeven 
de grenzen van de RES-regio’s

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(3)

(1)

(1)

(1)

(2)
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Zon

Bij de zoekgebieden voor zon valt 

het onderscheid op tussen U16 en 

alles daarbuiten. Hier (1) is op vele 

manieren gezocht naar ruimtelijke 

aangrijpingspunten voor zon. In 

Noord-Holland-Zuid en Den Haag-

Rotterdam wordt vrij zuinig omgegaan 

met zoekgebieden voor zon in het 

Groene Hart (2). In de Alblasserwaard, 

Midden-Holland en Holland-Rijnland 

zijn zoekgebieden aangegeven aan 

stads-en dorpsranden (3) en elke 

regio heeft daarnaast gezocht naar 

andere ruimtelijke koppelingen 

(zoals infrastructuur (4), water (5) en 

bodemdalingsgevoelige gebieden (6)).

2.7  Zoekgebieden voor opstellingen met zonne-energie binnen het Groene 
Hart met aangegeven de grenzen van de RES-regio’s

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)
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Zoekgebieden met 
provinciegrenzen

Wind

De zoekgebieden voor windenergie in 

combinatie met de provinciegrenzen. 

Zuid-Holland kent meerdere RES 

regio’s, terwijl in Zuid-Holland 

en Utrecht slechts één RES regio 

uitspraken doet over het Groene Hart. 

Opvallend is dat bijvoorbeeld een 

aantal infrastructuurlijnen (A12 en A27) 

niet of niet op dezelfde wijze doorloopt 

aan weerszijden van de provinciegrens.

2.8  Zoekgebieden voor windenergie binnen het Groene Hart met aangegeven 
de provinciegrenzen
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Zon

De zoekgebieden voor zonne-energie in 

combinatie met de provinciegrenzen. 

Opvallend is vooral het verschil in 

detailniveau waarmee de zoekgebieden 

zijn ingetekend. Een groot deel van 

de provincie Utrecht is nog in beeld 

als zoekgebied. Hier heeft nog weinig 

selectie plaatsgevonden.

2.9  Zoekgebieden voor opstellingen met zonne-energie binnen het Groene 
Hart met aangegeven de provinciegrenzen
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3. Indicatieve
opgave

Enig inzicht is gewenst om de impact op het 
Groene Hart te kunnen beoordelen, maar 
een ‘Groene Hart energieopgave’ is niet 
gedefinieerd. Enig inzicht is echter wel gewenst 
om de impact van de energietranstitie op het 
Groene Hart te kunnen bepalen. Daarom is 
een rekenoefening gedaan op basis van het 
conceptbod van de regio’s. Met de nodige 
aannames en keuzes is dit vertaald naar 
aantallen windturbines en hectares zonneveld 
binnen het Groene Hart. De uitkomst is alleen 
bedoeld voor deze verkenning. 
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De optelsom van de afzonderlijke concept-RES 

biedingen is 12,06TWh. Hier is de bestaande en 

geplande* duurzame elektriciteitsopwekking van 

afgetrokken, net als de op daken en gebouwde 

infrastructuur te plaatsen zonnepanelen. 

Hieruit volgt een resterende opgave ter grootte 

van 4,82TWh, te realiseren door middel van 

windturbines en opstellingen van zonnepanelen. 

Deze opgave zal deels binnen en deels buiten 

het Groene Hart gerealiseerd worden. Om een 

indicatie te krijgen voor het Groene Hart, is een 

verdeling naar oppervlakte gemaakt. De fictieve 

opgave voor het Groene Hart komt dan uit op 

2,08TWh. In een deel van de RES regio’s is al een 

onderverdeling in wind en zon gemaakt. Voor 

zover dat nog niet het geval is, zijn we uitgegaan 

van een 50%-50% verdeling. Uitkomst van deze 

optel-, afrek- en verdeeloefening is dat de RES 

opgave in het Groene Hart zou kunnen bestaan uit 

circa 100 windturbines en 1600 hectare zonneveld.

* Er is niet gekeken in hoeverre geplande projecten 

zich ook binnen het Groene Hart bevinden.

45 à 70
windturbines

(5,6MW)

85 à 115
windturbines

(3,6MW)

850 à 1100 ha
zonnepark

(oost-west-oriëntatie)

1400 à 1500 ha
zonnepark

(zuid-oriëntatie)

ofofof

NB: bandbreedte hangt o.a. af van aanname aantal vollasturen per jaar

1 TWh (Terawattuur) komt overeen met:

3.1  Vuistregels uit de handreiking RES voor de invulling van 1TWh. Om tot 
een vergelijkbaar bod te komen gaan alle RES-regio’s in principe uit van 
hetzelfde uitgangspunt. Voor de berekeningen in dit hoofdstuk is uitgegaan 
van het gemiddelde van de bandbreedte en is gerekend met windturbines 
van 3,6MW en opstellingen voor zonne-energie met een zuid-oriëntatie.
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totaalbod 7 
RES-regio’s

12,06 TWh 4,82 TWh

3,95 TWh

3,3 TWh

opgave 
windturbines 

en zonnevelden

zon op dak, 
parkeer-
plaatsen, 

geluidschermen 

reeds bestaand 
en gepland

1,41 TWh

72 turbines

87 turbines
circa 100 

windturbines

en

circa 2,08 TWh

circa 1600 ha 
zonneveld

12 turbines

170 ha

1418 ha

1213 ha

1,81 TWh

1,59 TWh

159 turbines

2631 ha

gespecificeerd 
windenergie

gespecificeerd 
zonne-energie

niet 
gespecificeerd

binnen 
Groene Hart 

wind

binnen 
Groene Hart 

zon

50%

50%

buiten 
Groene Hart 

wind

verdeling naar oppervlakte *

buiten 
Groene Hart 

zon

Indicatieve 
Groene Hart 

opgave

3.2  Vertaling van het RES bod voor het gehele grondgebied van de 7 regio’s naar aantal windturbines en hectares zonneveld

3.1. Totaalbod zeven RES-regio’s
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3.3  Het bod van de zeven RES-regio’s uitgesplitst naar hectaren en aantallen turbines (3,6 MW). Voor de berekening van de aantallen zijn de vuistregels uit 
de handreiking RES aangehouden. Het aantal hectare zonneveld is weergegeven als een blok op schaal van de kaart. De windturbines zijn weergegeven als 
aantal. Deze weergave mag niet gelezen worden als een fictieve ‘grid-opstelling’: daarvoor staan de windturbines op de kaart te ver uit elkaar
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totaalbod 7 
RES-regio’s

12,06 TWh 4,82 TWh

3,95 TWh

3,3 TWh

opgave 
windturbines 

en zonnevelden

zon op dak, 
parkeer-
plaatsen, 

geluidschermen 

reeds bestaand 
en gepland

1,41 TWh

72 turbines

87 turbines
circa 100 

windturbines

en

circa 2,08 TWh

circa 1600 ha 
zonneveld

12 turbines

170 ha

1418 ha

1213 ha

1,81 TWh

1,59 TWh

159 turbines

2631 ha

gespecificeerd 
windenergie

gespecificeerd 
zonne-energie

niet 
gespecificeerd

binnen 
Groene Hart 

wind

binnen 
Groene Hart 

zon

50%

50%

buiten 
Groene Hart 

wind

verdeling naar oppervlakte *

buiten 
Groene Hart 

zon

Indicatieve 
Groene Hart 

opgave

3.4  Vertaling van het RES bod van de zeven regio’s naar een indicatieve opgave voor het Groene hart (aantal windturbines en hectares zonneveld). *Verdeling op 
basis van oppervlakte binnen/buiten Groene Hart van de betreffende regio’s.

3.2. Indicatief bod Groene Hart
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3.5  Welk deel van de RES-opgave is voor het Groene Hart? Op kaart een verdeling naar oppervlakte. Het aandeel van de opgave is in dit indicatieve model 
gelijk aan het aandeel van het totale oppervlakte van de RES-regio’s dat binnen het Groene Hart valt
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4. Karakteristiek
en opgaven

In dit hoofdstuk volgt een selectie van 
kenmerken, kwaliteiten en opgaven van het 
Groene Hart zoals besproken in het adviesdeel. 
Er wordt verwacht dat het Groene Hart erbij 
gebaat is de verbinding te leggen tussen de 
energie-opgave en deze kenmerken, kwaliteiten 
en andere opgaven. Wat gebeurt er als we 
vanuit de optiek van het Groene Hart naar 
de zoekgebieden van de concept-RES kijken? 
Door middel van deelkaartjes wordt telkens in 
beeld gebracht wat de mogelijke (geografische) 
relatie is tussen de zoekgebieden voor zonne- en 
windenergie en het betreffende thema.
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4.1  De bovenstaande kaarten tonen de ruimtelijke ontwikkeling aan de 
stedelijke randen van het Groene Hart. Het linker beeld is van 1995, 
toen Borger en Vesters hun cultuurhistorische waardebepaling van het 
Groene Hart maakten. Rechts de huidige situatie. Hoewel veel van de 
karaktereigenschappen van het Groene Hart (het open weidelandschap, 
de woon- en agrarische linten, de ‘view from the road’) nog voorkomen, 
zijn alle stedelijke en mobiliteitsvoorzieningen behoorlijk opgedikt en 
naar elkaar toe gegroeid. Hoe ziet het beeld er over nog eens 25 jaar uit en 
welke rol speelt de energietransitie hierin als nieuwe gebruiksfunctie in het 
Groene Hart?
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4.1. Grote landschappelijke 
deelregio’s

In de rapportage ‘Cultuurhistorie in het Groene Hart’ van 

prof. Borger en drs. Vesters (1996) wordt het Groene Hart 

in cultuurhistorisch opzicht getypeerd en gewaardeerd. Op 

dit moment vindt een uitgebreide herijking en actualisering 

plaats door onderzoeksbureau SteenhuisMeurs. Op basis 

van ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke karakteristiek 

onderscheiden Borger en Vesters vier deelregio’s. Het 

gebied ‘boorden van de Oude Rijn’ wordt gekenmerkt door 

de oude rivierloop, aan weerszijden geflankeerd door smalle 

oeverwallen met daar achter uitgestrekte veenweidegebieden 

met hun grote openheid. Evenwijdig aan de rivier 

zien we de verdichting van bebouwing en doorgaande 

infrastructuur. Haaks op de rivier is er de opstrekkende 

verkaveling, watergangen en verbindingswegen. Het gebied 

‘droogmakerijen, bovenlanden en veenplassen’ wordt 

gekenmerkt door in het gehele gebied op korte afstand 

van elkaar voorkomen van opmerkelijke hoogteverschillen 

in het waterniveau tussen de oude veenriviertjes, de 

bovenlanden en de droogmakerijen. Het gebied ‘de 

waarden’ wordt gekenmerkt door grote landschappelijke 

eenheden die worden omsloten door rivieren en voormalige 

veenstroompjes. Langs de (voormalige) benedenlopen van 

de Rijn liggen oeverwallen die op enige afstand van de rivier 

overgaan in klei-op-veen- en veengebieden met een grote 

mate van openheid. De Vechtstreek wordt gekenmerkt door 

het rivierstelsel van Vecht en Amstel als ruggengraat. Deze 

doorsnijdt de overgangszone tussen de zandgronden van de 

Utrechtse Heuvelrug en het Gooi enerzijds en het Hollands-

Utrechts veengebied anderzijds. Ook is de sterke mate van 

vervening kenmerkend en de aanwezigheid van een aantal 

plassen en droogmakerijen.
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4.2  Kaartbeeld Cultuurhistorie naar gebieden opgedeeld - vier landschappelijke regio’s
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4.3  Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op 
de vier landschappelijke regio’s

Wind

In het hart van de Alblasserwaard en 

de Lopikerwaard en het oostelijke 

deel van de Krimpenerwaard zijn geen 

zoekgebieden geprojecteerd (1). Wel zijn 

de randen in beeld.

In Vijfheerenlanden vinden we juist 

veel zoekgebieden (2). Ook het 

westelijke deel van de Krimpenerwaard 

is aangewezen (3). Bij de boorden 

van de Oude Rijn valt vooral het grote 

aantal verspreide zoekgebieden in het 

oosten op (4). Verder naar het westen 

concentreren de zoekgebieden zich wat 

meer rond de infrastructuur (N11-A12) 

(5). In de Vechtstreek concentreren de 

zoekgebieden zich met name rond de 

zone A2-Amsterdam Rijnkanaal (6). 

Het droogmakerijen en plassengebied 

ten noorden van de Oude Rijn laat 

grote aaneengesloten zoekgebieden 

zien (gehele polders of grote delen van 

polders) (7). Het droogmakerijengebied 

Zoetermeer-Boskoop is nagenoeg in zijn 

geheel aangewezen (8).

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
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4.4  Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd 
op de vier landschappelijke regio’s

Zon

In de Krimpener- Alblasser- en 

Lopikerwaard komen ten opzichte 

van windenergie extra gebieden in 

beeld, onder andere de band ten 

noorden van de Lek (1), een aantal 

linten in de Krimpenerwaard (2) en 

grote aaneengesloten vlakken in het 

hart van de Lopikerwaard. Naar het 

oosten toe verdicht het patroon zich 

tot één aaneengesloten zoekgebied (4). 

In de boorden van de Oude Rijn zien 

we eenzelfde beeld. Ten westen van 

Bodegraven worden de zoekgebieden 

compacter en het poldergebied 

leger (5). In het droogmakerijen en 

plassengebied zien we een verspreid 

patroon van zoekgebieden van 

verschillende maten, waarbij opvalt dat 

ook water regelmatig als zoekgebied 

is aangewezen (6). In de polders 

rond Mijdrecht vinden we een groot 

aaneengesloten zoekgebied (7). In de 

Vechtstreek zien we hetzelfde beeld als 

bij windenergie: een concentratie van 

zoekgebied rond A2 en Amsterdam-

Rijnkanaal. Ook komt de noordrand 

van Utrecht in beeld (8).

(8)(7)(6)

(5)

(1)

(2)

(3)
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4.2. Cultuurhistorische waardering

In de rapportage ‘Cultuurhistorie in het Groene Hart’ van 

prof. Borger en drs. Vesters (1996) is ook een waardering 

van het Groene Hart opgenomen. Er zijn onderscheidende 

waarderingen toegekend aan subgebieden, een fijnere 

onderverdeling binnen de vier hiervoor besproken regio’s. 

Hierbij is vooral gekeken naar de ‘herkenbare samenhang 

van elementen en structuren in tijd en ruimte’ als bepalend 

voor de cultuurhistorische kwaliteit. Criteria als gaafheid, 

zeldzaamheid en verscheidenheid speelden ook een rol. 

Het gehele Groene Hart bezit een zekere cultuurhistorische 

basiskwaliteit. Daarnaast zijn er gebieden met een 

middenkwaliteit, een top/middenkwaliteit en topkwaliteit 

onderscheiden. De droogmakerijen ten zuiden van de Oude 

Rijn, tussen Zoetermeer en Boskoop, vormen een complex 

van middenkwaliteit-gebieden. Ook de zuidpunt van de 

Haarlemmermeer kent deze kwaliteit. Van topkwaliteit 

zijn onder andere de middengebieden van de waarden, de 

aaneengesloten gordel van veengebieden ten noorden van de 

Oude Rijn en nagenoeg de gehele Vechtstreek.
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4.5  De cultuurhistorische waarderingskaart
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Wind

De cultuurhistorische waardering 

blijft niet gespaard van zoekgebieden. 

Opvallend is met name de 

bundeling langs infrastructuur Bij 

de Vechtplassen en ten zuiden van 

Utrecht, maar ook een concentratie 

ten noorden van Woerden. Het 

zoekgebied ten noorden van 

Hardinxveld aan de zuidzijde van de 

Alblasserwaard (1) kent een lagere 

kwaliteit dan niet aangewezen 

zoekgebied verder naar het noorden. 

Het droogmakerijenlandschap tussen 

Zoetermeer en Boskoop (2)  kent 

een basiskwaliteit en is grotendeels 

als zoekgebied benoemd, net als de 

zuidpunt van de Haarlemmermeer (3). 

Ten noorden van Alphen (4) zien we 

ook dat juist delen van droogmakerijen, 

die een lagere kwaliteit hebben als 

zoekgebied zijn aangewezen. Ook 

voor de polders rond Mijdrecht (5)  en 

Nieuwkoop (6)  is dit het geval. Maar 

hier zien we juist dat ook de zuidelijker 

gelegen veengebieden meedoen als 

zoekgebied.

4.6  Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op 
de cultuurhistorische waardenkaart

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)



61

Zon

Ook voor zonne-energie zien we een 

opvallend grote overlap met de hoogst 

gewaardeerde gebieden. Het totaal 

aan oppervlakte zoekgebied in het 

droogmakerijenlandschappen (1) 

lijkt echter groter dan in het hoger 

gewaardeerde veengebied van de 

boorden van de Oude Rijn (2). In de 

Krimpenerwaard zien we dat de randen 

een minder grote kwaliteit hebben 

dan het middengebied. Dit komt 

globaal overeen met de projectie van 

zoekgebieden voor zon aan de randen 

(3). In de Lopikerwaard wordt vrijwel 

het gehele gebied hooggewaardeerd en 

toch zien we hier veel zoekgebieden 

(4). Het Vechtplassengebied, in zijn 

geheel van hoge kwaliteit, wordt 

grotendeels ontzien (5). Dit geldt niet 

voor de omgeving van de Vecht zelf(6).

4.7  Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op 
de cultuurhistorische waardenkaart

(1)

(1)

(2)

(3) (4)

(5)
(6)
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4.3. Infrastructuurlandschap

In de meeste RES regio’s wordt ruimtelijke koppeling 

van energieopwekking aan infrastructuur onderzocht. 

Dit is een logische gedachte, maar vanuit de ligging in 

het landschap biedt niet elke infrastructuurlijn hiervoor 

dezelfde mogelijkheden. In de quickscan energieopwekking 

Groene Hart (FABRICactions - Sant en Co, 2020) worden 

drie typen infrastructuur onderscheiden om hier houvast 

op te krijgen: landschappelijke infrastructuur, waarbij 

infrastructuur bestaande landschappelijke structuren zoals 

dijken en kavels volgt; autonome infrastructuur waarbij de 

infrastructurele lijn als een los element door het landschap 

snijdt maar de beleving van het landschap vaak sterk is, 

en infrastructuurlandschappen, waarbij de infrastructuur 

dominant is en een eigen landschap vormt. De beleving van 

het landschap wordt hier bepaald door andere infrastructuren 

en aan deze infrastructuur gerelateerde vormen van 

ruimtegebruik, zoals distributiecentra. Ten aanzien van 

zonne-energie wordt gesteld dat het infrastructuurlandschap 

goede mogelijkheden biedt voor benutting van overhoeken 

en rafelranden. Bij autonome infrastructuur is dit niet 

gewenst omdat daarmee de ruimtelijke impact van de 

infrastructuur vergroot wordt. Zonne-energie langs (bermen 

en geluidsschermen) en boven infrastructuur past goed bij 

infrastructuurlandschappen. Bij autonome infrastructuur 

zijn er mogelijkheden mits rekening gehouden wordt 

met de panorama’s op het landschap. Landschappelijke 

infrastructuur wordt niet gezien als geschikte ruimtelijke 

drager voor energieopwekking.
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4.8  Kaart met infrastructuur onderverdeeld naar typen in relatie tot de draagkracht voor energie (kaartbeeld op basis van Plambeck, P. en Wijnakker, R. 
(2019) Ontwerpend Onderzoek Groene Hart, Den Haag: Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur en Fabrications)
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Wind

De hoofdinfrastructuurlijnen 

zijn duidelijk terug te zien op de 

zoekgebiedenkaart voor windenergie. 

Opvallend is dat de snelwegen vrijwel 

zonder uitzondering in beeld zijn. 

Uitgezonderd is de omgeving van de 

A6-A1 bij Muiden (cruciale relatie 

Gooi-en Vechtplassen met voormalige 

Zuiderzee) (1) en de A4 ten noorden 

van Leiden (2). Het onderscheid tussen 

infrastructuurlandschap en autonome 

infrastructuur is in de huidige 

zoekgebieden niet af te lezen. De A12 

(3) en de N11 (4) zijn bijvoorbeeld net 

zo goed in beeld als de A2 (5). Verspreid 

in het gebied zijn ook kleinere 

zoekgebieden geprojecteerd langs 

provinciale wegen (6).

4.9 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de infrastructuur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)



65

Zon

Een groot areaal van zoekgebied 

voor zonne-energie valt samen 

met de ruime omgeving van het 

hoofdwegennet (1). Op een lager 

schaalniveau valt een aantal lijnen in 

het poldergebied op: zoekgebieden 

voor zonne-energie gekoppeld aan 

wegen van lagere orde. Dit zien 

we bijvoorbeeld bij de linten in de 

Krimpenerwaard (2) of de hoofdweg 

ten noorden van Mijdrecht (3).

4.10 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op infrastructuur

(1)

(1)

(1)
(1)

(2)

(3)
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4.4. Stedelijk landschap: de 
kernrandzones

In verschillende RES regio’s zijn de randen van de steden 

en dorpen expliciet opgenomen als zoekgebied voor 

duurzame energieopwekking. Als het gaat om voorkomen 

van versnippering en behoud van het groene karakter en de 

openheid van grote aaneengesloten gebieden, ligt aansluiting 

van nieuwe ontwikkelingen bij de bestaande stads- en 

dorpskernen bijzonder gevoelig. Lokaal eigenaarschap en 

de logica ‘energie opwekken waar het ook gebruikt wordt’ 

zijn andere argumenten. In het provinciale beleid kennen 

de stads- en dorpsranden, in Utrecht kernrandzones 

genoemd, een bijzondere status. In het Zuid-Hollandse 

beleid is al ruimte gemaakt voor zonnevelden in de stads- 

en dorpsranden, mits goed ingepast en wanneer andere 

kwaliteitsverbeteringen en gebruikskansen worden 

meegenomen. Het ‘schaal bij schaal’ principe kan toegepast 

worden, om te voorkomen dat een grote ontwikkeling het 

karakter van een kleine kern gaat domineren. Op de kaart 

is daarom onderscheid gemaakt tussen bebouwing in het 

landschap, kleine en grote kernen en stedelijk gebied. Ook 

zijn bedrijventerreinen aangegeven. Aan de randen van de 

kernen komt het contact tussen bebouwd gebied en het 

landschap tot stand. Hier is nog veel te verbeteren op het 

gebied van zicht, toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden. 

Voorkomen moet worden dat zonnevelden afbreuk doen 

aan de bestaande kwaliteit van de dorpsrand, of verbetering 

onmogelijk maken. Tot slot is de woningbouwdiscussie 

actueel. Hoewel er formeel restrictief beleid in het Groene 

Hart geldt, neemt de druk op de randen van de kernen toe. 

Een kernrandplan, waarvan duurzame energieopwekking 

deel uit maakt, zou uitkomst kunnen bieden voor het samen 

laten komen van alle functies en kwaliteiten. Een gefaseerde 

ontwikkeling, waarbij zonnevelden na verloop van tijd plaats 

maken voor andere functies, vormt hiervoor een interessant 

instrument. Hierbij kan voortgebouwd worden op de 

investeringen in het elektriciteitsnetwerk. 
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4.11  Kaartbeeld met het stedelijk landschap en de onderverdeling naar grootteklasse van het type kern
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4.12 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de stads- en dorpsranden

Wind

Het principe ‘stads- en dorpsrand’ 

komt niet overtuigend naar voren uit 

het kaartbeeld van de zoekgebieden 

voor windenergie. Andere 

overwegingen, zoals infrastructuur, 

waren daarvoor bepalender (1). De 

randen van veel kleinere kernen 

zijn niet in beeld als zoekgebied 

voor windenergie. Opvallend is dat 

de randen van bijvoorbeeld Alphen 

en Woerden wel als zoekgebied zijn 

aangewezen (2). In de Utrechtse regio 

bevinden zicht veel zoekgebieden aan 

de randen van het stedelijke gebied (3).

(1)

(1)

(2)
(2)

(3)

(3)
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4.13 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op de stads- en dorpsranden

Zon

Bij de zoekgebieden voor zonne-

energie komen juist wel veel 

stads- en dorpsranden in beeld. 

Een aantal regio’s heeft juist hier 

zoekgebieden geprojecteerd, zoals in de 

Ablasserwaard waar bij aan alle kernen 

een areaal zonneveld is toegerekend 

(1). In de Krimpener- en Lopikerwaard 

zien we een vergelijkbaar beeld, 

waardoor de zone langs de Lek zich als 

band aftekent op de zoekgebiedenkaart 

(2). Ook tekent zicht een aantal 

bebouwingsstructuren in de polders af 

als lijnen of vlakken, bijvoorbeeld ten 

noorden van Mijdrecht (3). De focus 

op de stads- en dorpsranden roept de 

vraag op over conflicten met andere 

ruimteclaims in deze dynamische 

zones.

(1)

(2)

(3)
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4.5. Elektriciteitsnetwerk

Zonnevelden en windturbines dienen aangesloten te worden 

op het elektriciteitsnetwerk om de opgewekte energie bij 

de gebruikers te krijgen. Het elektriciteitsnetwerk wordt 

uitgebreid en aangepast om de energietransitie mogelijk te 

maken. De huidige situatie vormt daarvoor het uitgangspunt. 

Dit netwerk is hiërarchisch en werkt hierdoor differentiërend: 

niet alles kan zomaar op elke plek. Het is lastig om dit 

eenduidig in beeld te brengen, maar er is een poging gedaan. 

Op een tussenspanningsstation kunnen grotere projecten 

aangesloten worden dan op een middenspanningsstation. Het 

middenspanningsringnetwerk is het breedst vertakt maar kent 

ook de meeste beperkingen. Met vuistregels is de maximale 

omvang van een zonne- of windenergieproject aan te geven 

(zie figuur 4.14.). Daarnaast is de totale capaciteit binnen een 

deel van het netwerk begrensd, waardoor er wel of geen ruimte 

kan zijn voor extra ontwikkelingen. Of de businesscase van en 

zonne- of windproject aantrekkelijk is, hangt onder andere af 

van de afstand tussen de locatie van opwek en het midden- of 

tussenspanningsstation waarop het wordt aangesloten. Hiervoor 

kunnen ook afstanden van 3,5 en 10 kilometer aangehouden 

worden. De kaart geeft een grove indicatie van de ‘hotspots’ en 

de ‘luwe gebieden’ in het elektriciteitsnetwerk. De werkelijkheid 

is gecompliceerder (topografie, netwerk enzovoort). In de 

RES processen is terecht veel aandacht voor de zogenaamde 

‘netwerkefficientie’ van de locaties die worden aangewezen. 

Clustering bij ‘hotspots’ ligt voor de hand, maar is niet altijd 

verenigbaar met andere kwaliteiten van het Groene Hart. Als 

onderdeel van de energietransitie moet het elektriciteitsnetwerk 

aangepast worden. Dat is kostbaar en vraagt om slimme, 

efficiente keuzes. Nieuwe ruimte op het net kan ook nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen oproepen. Opwek van duurzame 

elektriciteit in luwe gebieden leidt tot grote aanpassingen in 

het netwerk, een investering die mogelijk ook weer andere 

(ongewenste) ontwikkelingen oproept. Als in de toekomst opslag 

voor eigen gebruik binnen een deelgebied goedkoper wordt, 

komt opwek in deze gebieden zeker weer in beeld.

MS station
1,75-10MVA

zon

zon

wind

wind

10 km

3 km5 km

5 km

TS station
1,75-10MVA

4.14 Indicatie van de afstandsregels voor zon en wind - de hotspots liggen 
binnen de contour (op basis van input netbeheerder Stedin)
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4.15  Kaartbeeld met het hoofdnetwerk voor elektriciteit en de hoofdstations
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4.16 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de netwerkhotspots

Wind

De tussen- en 

middenspanningsstations liggen 

overwegend aan de randen van het 

stedelijke gebied (1). Zoekgebieden 

voor windenergie zijn vaak gekoppeld 

aan infrastructuur. Waar de 

infrastructuur raakt aan stedelijk 

gebied is er automatisch een ‘match’ 

tussen de netwerk-hotspots en de 

zoekgebieden voor windenergie. Het 

areaal echte ‘luwe gebieden’ vanuit het 

netwerk is in het Groene Hart beperkt 

(2).

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)
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4.17 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op de netwerkhotspots

Zon

Voor zonne-energieprojecten is het 

netwerk wat meer differentiërend dan 

voor windenergie. De nabijheid van een 

midden- of tussenspanningsstation 

is van groter belang. Er bevindt zich 

een groot areaal aan zoekgebieden op 

grote afstand van de aansluitpunten 

in het netwerk (1). Dit zijn locaties die 

om technische en financiële redenen 

niet zonder meer geschikt zijn en 

investeringen in het netwerk vragen.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)



74

4.6. Natura2000 en stikstof

In Natura 2000 gebied zijn wind- en zonne-energie niet 

gewenst / niet toegestaan. Ook in gebieden van het NNN is dit 

in verband met de aanwezige natuurwaarden niet gewenst. In 

de omgeving van Natura 2000 gebieden is dit in verband met 

de stikstofproblematiek juist wel het onderzoeken waard.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden te veel stikstof 

(ammoniak en stikstofoxiden). De natuurkwaliteit 

staat hierdoor onder grote druk. De aanpak van de 

stikstofproblematiek komt is noodzakelijk en urgent. De 

stikstof die in de natuurgebieden neerslaat is onder andere 

afkomstig van industrie en verkeer en ook voor een groot 

deel van de landbouw (veehouderijen). Door het wegnemen 

van stikstofbronnen in de nabijheid van een natuurgebied, 

kan aanmerkelijke verbetering plaatsvinden. Zo kan 

omvorming van gebieden met veeteelt naar andere vormen 

van landgebruik positief doorwerken op de natuurkwaliteit. 

Er is een achttal Natura 2000-gebieden in het Groene Hart 

dat gevoelig is voor stikstof en overbelast is.

Om een indicatie te krijgen van het effect van 

landgebruikstransformatie kunnen op basis van de 

overschrijding verschillende afstanden worden aangehouden. 

Het volledig verduurzamen van landbouw binnen deze 

afstanden kan veel verlichting binnen het betreffende 

natuurgebied geven. Energieproductie kan een middel zijn 

om dit mogelijk te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat 

windturbines binnen de 1 kilometerzone rond een Natura 

2000 gebied niet gewenst zijn omdat vogels hier vaak voorbij 

trekken of fourageren. Ook op grotere afstand is uiteraard 

onderzoek nodig. Zonnepanelen zijn hier in principe wel 

mogelijk, mits goed voor bodem- en vegetatiekwaliteit.

Vleermuizen

Vleermuizen houden zich veel op bij water en opgaand groen. 

Ook trekken soorten als ruige dwergvleermuis vaak langs 

doorgaande water- en boslijnen. Om vleermuizen zo min 

mogelijk te verstoren dienen windturbines op 100m of meer

van wateren en bomenrijen te staan. Dit lijkt misschien 

eenvoudig te realiseren, maar als gevolg van het waterrijke 

karakter van het Groene Hart is de impact op de beschikbare 

ruimte voor windturbines groot.
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4.18  Kaartbeeld Natura 2000 gebieden en afstandcontouren stikstof, interpretatie Sjef Jansen op basis van https://geodienst.xyz/stikstof/

Biesbosch
1 km

Zouweboezem
5 km

Uiterwaarden Lek
3 km

Naardermeer
3 km

Oostelijke Vechtplassen
5 km

Botshol
5 km

Lingegebied en Diefdijk
3 km

Nieuwkoopse Plassen en de Haeck
5 km
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4.19  Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op Natura 2000 gebied en 
stikstofzones

Wind

Opvallend is het zoekgebied voor 

windenergie in het Natura 2000-gebied 

de Nieuwkoopse Plassen (1). Ook 

valt op dat binnen 1 kilometer van 

de rand van vrijwel alle Natura 2000 

zoekgebieden voor windenergie 

aangewezen zijn (2). Hier is grote 

kans op spanning met behoud van de 

ecologische waarden. Soms lijkt juist 

bewust een afstand van 1 kilometer 

of groter aangehouden, bijvoorbeeld 

bij een aantal zoekgebieden ten 

westen van de Vechtplassen (3). 

Binnen de 3 en 5 kilometerzones 

bevinden zicht diverse zoekgebieden 

voor windenergie. Hier ligt mogelijk 

een kans voor transformatie van het 

grondgebruik in relatie tot wegnemen 

van stikstofbronnen.

(1)

(2)

(3)
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Zon

In de RES van Holland-Rijnland 

is expliciet de kans benoemd om 

zonne-energie ten noorden van de 

Nieuwkoopse Plassen te combineren 

met water- en natuurmaatregelen 

die de kwaliteit van het Natura 2000 

gebied kunnen versterken (1). Het 

wegnemen van stikstofbronnen kan 

hier aan toegevoegd worden. Vanuit 

de 1, 3 en 5 kilometer bufferzones zien 

we dat er ook rond andere Natura 2000 

gebieden hiervoor kansen liggen. Bij 

de Lekuiterwaarden, de Zouwe Boezem 

en de Diefdijk zien we zoekgebieden 

voor zonne-energie binnen de 1 

kilometerzone (2).Hier hebben 

stikstofmaatregelen het grootste 

effect.

4.20 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op Natura 2000 gebied en 
stikstofzones 

(1)

(2)

(2)

(2)
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4.7. Bodemdaling

In grote delen van het Groene Hart is sprake van een 

zekere mate van bodemdaling. Het gaat hierbij om 

veengebieden waarbij de bodem oxideert. De oorzaak 

is de diepe ontwatering van het veen, om het huidige 

landbouwkundige gebruik mogelijk te maken. Het is 

een meerlaags probleem, want bij bodemdaling komen 

broeikasgassen vrij, het levert stijgende kosten op (door 

verzakkingen van bebouwing en infra) en het draagt bij 

aan de toenemende watervraag en disbalans in tijden van 

droogte. Verhoging van het waterpeil ligt voor de hand, 

maar kan niet zonder ander grondgebruiksperspectief en 

de middelen om dit aantrekkelijk te maken. Kan de opwek 

van duurzame (zonne)energie hier een rol bij spelen? In hun 

Groene Hart verkenning introduceren Sant en co en Fabric 

een aantal agrarische bedrijfsmodellen waarbij energie één 

van de economische dragers is, in combinatie met een hoger 

waterpeil en andere teelten. Als we naar de kaart hiernaast 

kijken zien we de gebieden waar sprake is van bodemdaling 

met in de donkerste gebieden de grootste daling. Welk 

perspectief is hier vanuit energie aan mee te geven? Zijn 

hier mogelijkheden voor een peilopzet in combinatie met 

zonne-akkers? Kan zoiets ook op gebiedsschaal in plaats van 

ieder voor zich? En kunnen daarmee andere delen van het 

landschap ontlast worden? 
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4.21  Kaartbeeld met bodemdalingsgevoelige gebieden. (kaartbeeld op basis van Plambeck, P. en Wijnakker, R. (2019) Ontwerpend 
Onderzoek Groene Hart, Den Haag: Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur en Fabrications)

Bodemdaling tot 2050
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Wind

Tegengaan van bodemdaling wordt in 

de RES regio’s tot nu toe niet expliciet 

gekoppeld aan vernatting in combinatie 

met duurzame energie als alternatief 

voor het huidige grondgebruik. Er 

valt een aantal gebieden op waar de 

zoekruimte voor wind samenvalt met 

hevige bodemdaling: de zuidrand van 

de Alblasserwaard (Hardinxveld) (1), de 

kop van de Krimpenerwaard (2) en de 

randen van de Polder Nieuwkoop (3). 

Aanleg van bouwwerken en ook kabels 

en leidingen in bodemdalingsgebied 

is niet vanzelf duurzaam en vraagt om 

extra aandacht.

4.22 Zoekgebieden windenergie geprojecteerd op de bodemdalingskaart

(1)

(2)

(3)
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Zon

In veel bodemdalingsgebieden zijn 

ook zoekgebieden voor zonne-

energie geprojecteerd. Naast 

de eerder genoemde Alblasser- 

en Krimpenerwaard (1) zien 

we bijvoorbeeld ook dat het 

veenpoldergebied ten noorden van 

Kamerik (2) in beeld is, net als de 

polders rond Mijdrecht (3) en het 

veengebied tussen Amstel en Vecht (4).

4.23 Zoekgebieden zonne-energie geprojecteerd op de bodemdalingskaart

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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5. Testbeelden
energie

Hoe kan de energieopgave zich tot de 
kwaliteiten en opgaven van het Groene Hart 
verhouden? Kan er uit de zoekgebieden van 
de concept-RES een coherent beeld ontstaan? 
Welke gebieden lichten er op? Er wordt een 
poging gedaan in de vorm van een serie van 
testbeelden en afwegingsprincipes. 
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Een testbeeld is geen plan en we zijn ons er 

van bewust dat we niet alle regionale en lokaal 

argumenten en gevoeligheden kennen. Een 

testbeeld is bedoeld om grip te krijgen op de 

opgave op de bovenregionale schaal en om te laten 

zien dat een samenhangend beeld kán ontstaan 

en er dus iets te kiezen valt. Zo laten we zien hoe 

de indicatieve energieopgave (100 windturbines 

en 1600 hectare zonneveld) in en aan de randen 

van het Groene Hart ingevuld zou kunnen 

worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

organiserende principes en opgaven uit het vorige 

hoofdstuk. Bij het opstellen van de testbeelden 

is gebruik gemaakt van de zoekgebieden uit de 

concept-RES documenten.

4.24  Op zoek naar houvast op de bovenregionale schaal. Schetswerk ten behoeve 
van de testbeelden en een verzamelkaart van de afwegingsprincipes
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5.1. Organiserende principes

Op de kaart hiernaast zijn de meest opvallende onderdelen 

van de verschillende themakaarten samengevat. Hiermee 

ontstaat een grof beeld met afwegingskaders voor de 

ruimtelijke organisatie van de locaties voor duurzame 

energieopwekking. Deze schets is gebruikt als onderlegger 

voor de testbeelden. 
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5.1  Kaartbeeld met de meest opvallende onderdelen van de verschillende themakaarten samengebracht, als ‘onderlegger’ voor de 
testbeelden

Verzamelkaart afwegingskader ruimtelijke organisatie
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5.2. Testbeeld windenergie

Dit beeld is gebaseerd op het principe van clusteren van 

windenergie. Acherliggende gedachte is dat windturbines 

zichtbaar zijn over grote afstand en met elkaar het beeld 

van de horizon bepalen. Clustering leidt tot herkenbaarheid 

op grote schaal, tot eenheid en contrast ten opzichte van 

lege gebieden. Het clusteren gebeurt zoveel mogelijk in 

zogenaamde ‘infralandschappen’. Dit zijn gebieden waar 

de infrastructuur dominant aanwezig is. Vaak is er sprake 

van meerdere lijnen (snelwegen, spoorwegen, kanaal) en 

knooppunten of bepaalt de infrastructuur de grens tussen 

stedelijk en landelijk gebied. De clusters liggen vooral aan 

de randen van het Groene Hart. Clusteren in deze gebieden 

lijkt vanuit ruimtelijke optiek logisch, maar is in de praktijk 

niet altijd eenvoudig. Het zijn juist gebieden waar meerdere 

belemmeringen samen komen. 

Categorieën en locaties 
Grote windclusters

1. Haarlemmermeer Zuid

 circa 15 nieuw windturbines

2. A4-N11 aansluiting Leiden-Zoeterwoude

 circa 4 nieuw windturbines

3. A4 Leidschendam

 circa 8 windturbines

4. A1-A9 Diemen / Amsterdam Rijnkanaal

 circa 9 windturbines

5. A2, oostzijde Amstelscheg

 Indicatie omvang: circa 7 nieuwe windturbines

6. Utrecht Noord, A2-spoor-Amsterdam Rijnkanaal

 Indicatie omvang: in totaal circa 23 windturbines

7. Utrecht-A12 Rijnenburg; circa 8 windturbines (3 in 

Groene Hart)

8. Omgeving Vianen (Everdingen en rivierbruggen); 

circa 12 windturbines

9. A15 zone Alblasserwaard; circa 18 windturbines

Compacte clusters

10. A12 Woerden; circa 4 windturbines

11. A12 Gouda; circa 4 windturbines

12. A12 Bodegraven; circa 4 windturbines

13. N11 Alphen; circa 4 windturbines

14. A27 Meerkerk; circa 3 windturbines



5.2  Testbeeld windenergie

(1)

(4)

(5)

(6)

(10)
(12)

(11)

(13)

(14)

(8)

(2)

(3)

(7)

(9)
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Ook spelen er andere ontwikkelingen. De uitdaging 

is te komen tot een krachtige, zorgvuldig ontworpen 

gebiedstransformatie die niet alleen de energieopgave 

invult, maar ook herkenbare nieuwe landschappen met 

kwaliteit oplevert. Naast de grootschalige clusters kan er 

op strategische plekken langs autonome infrastructuur een 

aantal kleinere windturbine-opstellingen ingezet worden. 

Deze dienen voldoende onderlinge afstand te hebben, zijn een 

toevoeging aan het landschap en moeten rekening houden 

met het zicht – panorama - vanaf de weg op het landschap. 

Vanuit het netwerk biedt clusteren voordelen. De huidige 

infrastructuur biedt goede kansen en uitbreiding richting 

clusters is efficiënt, zeker wanneer de windclusters met 

zonne-energie gecombineerd worden.
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5.3  Bestaande windturbines 5.4  Kleine windenergieopstellingen langs autonome infrastructuur

5.5  Grote windclusters bij infrastructuurlandschappen 5.6  Solitaire windturbines, op termijn laten vervallen
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5.3. Testbeeld zonne-energie 

Het testbeeld voor zonne-energie is opgesteld vanuit een 

aantal principes. Er is gestart met grootschalige clustering in 

combinatie de locatie uit het testbeeld voor windenergie. Ook 

wordt er rekening gehouden met zonnevelden van beperktere 

omvang aan de randen van stads- en dorpskernen. Een aantal 

gebieden lijkt kansrijk voor koppeling van zonne-energie 

aan andere grote opgaven op het gebied van bodemdaling, 

biodiversiteit, stikstofreductie en recreatieve dooradering of 

in bijvoorbeeld als onderdeel van gebiedstransformatie met 

bosontwikkeling. Op de kaart is te realiseren areaal zonneveld 

op schaal weergegeven. Er is bij het opstellen gebruik 

gemaakt van de zoekgebieden uit de concept-RES.

Categorieën en locaties 
Geclusterd met windenergie in infralandschappen

a. Haarlemmermeer Zuid, indicatie omvang 200 ha

b. A1-A9-Amsterdam Rijnkanaal, indicatie omvang 

50 ha

c. A2 zone ten noorden van Utrecht, indicatie 

omvang 100 ha

d. Rijnenburg, indicatie omvang 230 ha (ca 100 in 

Groene Hart)

e. A2-A27 knooppunt Everdingen, indicatie omvang 

100 ha

f. A15 zone Alblasserwaard, indicatie omvang 100 ha

Gekoppeld aan stads- en dorpsranden

g. Verspreid in het gebied. Omvang indicatief 200 ha 

(10x10 ha en 20x5 ha).

Gekoppeld aan ‘grote opgaven Groene Hart’

h. Polder Nieuwkoop irt vernatting en wegnemen 

stikstofbronnen Nieuwkoopse Plassen, indicatie 

omvang 100 ha

i. Oeverwal Lek irt ontwikkeling woonmilieu 

(‘tuinieren) en wegnemen stikstofbronnen 

Lekuiterwaarden en Zouweboezem, indicatie 

omvang 100 ha

j. Linten Krimpenerwaard irt nieuw perspectief voor 

huidig landbouwkundig gebruik i.c.m. tegengaan 

bodemdaling (vernatting), indicatie omvang 100 

ha (50x2ha)

k. Droogmakerijen Zoetermeer-Waddinxveen i.c.m. 

groene/recreatieve dooradering/bosontwikkeling 

‘basiskwaliteitsgebied’, indicatie omvang 300 ha



5.7  Testbeeld zonne-energie

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(h)

(g)

(k)

(g)

(g)

(i)
(j)

(k)
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Opgeteld is rond de infralandschappen (koppeling aan 

windclusters) zo’n 800 hectare geprojecteerd. Bij de stads- 

en dorpsranden is dit 200 hectare. 500 hectare is gekoppeld 

aan grote gebiedsopgaven en 100 hectare aan lokale 

gebiedsontwikkeling. In totaal is hiermee de indicatieve 

opgave van circa 1600 hectare zonneveld geprojecteerd in en 

(deels) aan de randen van het Groene Hart.

5.8  Zonne-energie gecombineerd met windenergie in een aantal 
infrastructuurlandschappen.
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5.9  Zonne-energie in combinatie met gebiedsontwikkeling (oa recreatie, 
bosontwikkeling) in cultuurhistorisch ‘basiskwaliteitsgebied.

5.10  Zonne-energie gekoppeld aan stads- en dorpsranden.

5.11 Zonne-energie in combinatie met vernieuwing landgebruik rond 
stikstofgevoelig natura 2000 gebied.

5.12 Zonne-energie als onderdeel van nieuw landgebruiksperspectief met 
vernatting in bodemdalingsgebied.
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De testbeelden voor wind en zon 

leveren samen het volgende kaartbeeld 

op. De koppeling van wind met zon is 

duidelijk zichtbaar en ook het verschil 

tussen wind en zon is te zien. MEt wind 

vooral langs de randen in clusters en 

zon ook daarbinnen, gekoppeld aan 

stads- en dorpsranden of aan de grote 

opgaven in het Groene Hart.

5.4. Testbeelden voor zonne- en 
windenergie samen

Categorieën en locaties 

Wind
Grote windclusters

1. Haarlemmermeer Zuid

 circa 15 nieuw windturbines

2. A4-N11 aansluiting Leiden-Zoeterwoude

 circa 4 nieuw windturbines

3. A4 Leidschendam

 circa 8 windturbines

4. A1-A9 Diemen / Amsterdam Rijnkanaal

 circa 9 windturbines

5. A2, oostzijde Amstelscheg

 Indicatie omvang: circa 7 nieuwe windturbines

6. Utrecht Noord, A2-spoor-Amsterdam Rijnkanaal

 Indicatie omvang: in totaal circa 23 windturbines

7. Utrecht-A12 Rijnenburg; circa 8 windturbines (3 in 

Groene Hart)

8. Omgeving Vianen (Everdingen en rivierbruggen); 

circa 12 windturbines

9. A15 zone Alblasserwaard; circa 18 windturbines

Compacte clusters

10. A12 Woerden; circa 4 windturbines

11. A12 Gouda; circa 4 windturbines

12. A12 Bodegraven; circa 4 windturbines

13. N11 Alphen; circa 4 windturbines

14. A27 Meerkerk; circa 3 windturbines 

Zon
Geclusterd met windenergie in infralandschappen

a. Haarlemmermeer Zuid, indicatie omvang 200 ha

b. A1-A9-Amsterdam Rijnkanaal, indicatie omvang 50 

ha

c. A2 zone ten noorden van Utrecht, indicatie omvang 

100 ha

d. Rijnenburg, indicatie omvang 230 ha (ca 100 in 

Groene Hart)

e. A2-A27 knooppunt Everdingen, indicatie omvang 

100 ha

f. A15 zone Alblasserwaard, indicatie omvang 100 ha

Gekoppeld aan stads- en dorpsranden

g. Verspreid in het gebied. Omvang indicatief 200 ha 

(10x10 ha en 20x5 ha).

Gekoppeld aan ‘grote opgaven Groene Hart’

h. Polder Nieuwkoop irt vernatting en wegnemen 

stikstofbronnen Nieuwkoopse Plassen, indicatie 

omvang 100 ha

i. Oeverwal Lek irt ontwikkeling woonmilieu 

(‘tuinieren) en wegnemen stikstofbronnen 

Lekuiterwaarden en Zouweboezem, indicatie 

omvang 100 ha

j. Linten Krimpenerwaard irt nieuw perspectief voor 

huidig landbouwkundig gebruik i.c.m. tegengaan 

bodemdaling (vernatting), indicatie omvang 100 ha 

(50x2ha)

k. Droogmakerijen Zoetermeer-Waddinxveen i.c.m. 

groene/recreatieve dooradering/bosontwikkeling 

‘basiskwaliteitsgebied’, indicatie omvang 300 ha



5.13  Testbeeld windenergie en zonne-energie samen

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(h)

(g)

(k)

(g)

(g)

(i)
(j)

(k)

(1)

(4)

(5)

(6)

(10)
(12)

(11)

(13)

(14)

(8)

(2)

(3)

(7)

(9)
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Colofon

Dit advies is in conceptvorm besproken met een werkgroep 

waarin naast de RES-regio’s ook Rijk, provincies en het 

bestuurlijk platform Groene Hart vertegenwoordigd waren. 

RWS, STEDIN en het Nationaal RES-programma waren 

daarbij tevens als kennisbron aanwezig.

Ter ondersteuning van dit advies is door H+N+S 

landschapsarchitecten in samenwerking met 

landschapsecoloog Sjef Jansen een analyse gemaakt van de 

zeven RES 0.5-documenten. 

Advies
Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit provincies 

Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland

Bijlage
Pieter Schengenga, Jan Wilbers, Danielle van Meijeren 

(H+N+S Landschapsarchitecten)

Sjef Jansen (Planecologie - ecologisch advies) 

Peter Veldt (GIS-analyse)

Begeleiding
Patricia Braaksma (Coördinatiebureau Groene Hart)

David van Zelm van Eldik (ONS Landschap, Minsterie van 

Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties)

Charles Angenendt (Directie Ruimtelijke Ordening, Minsterie 

van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties)

Isolde Somsen (provincie Zuid-Holland)

Den Haag/Haarlem/Utrecht, november 2020
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