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Inleiding
Vrijstad Windwinning en Eneco zijn voornemens een windpark te realiseren
ten zuiden van Culemborg. Om het beoogde initiatief op een goede manier
in te passen in het landschap, is een cultuurhistorische en landschappelijke
analyse uitgevoerd. Vervolgens is er een MER-beoordeling op de thema’s
landschap en cultuurhistorie en een Heritage Impact Assessment (HIA)
uitgevoerd om het initiatief op een goede manier in te passen in het
landschap en daarbij de kernwaarden van het toekomstige werelderfgoed
niet te schaden.
Naast een goede ruimtelijke inpassing op de schaal van het landschap met
betrekking tot opstelling en locatie, speelt ook de ruimtelijke inpassing op
de schaal van de windturbine zelf een rol. Het gaat hierbij om het grondvlak
waar de windturbine op staat, het erf, en de bijbehorende infrastructuur en
objecten. Het huidige document bevat daarom een beeldkwaliteitsplan met
ontwerpprincipes voor de inpassing van de grondgebonden elementen van
het windpark.

3

Het landschap
Het projectgebied ligt binnen de grenzen
van Nieuwe Hollandse Waterlinie en maakt
onderdeel uit van het inundatiegebied en het
strategisch open landschap. Het landschap ten
zuiden van Culemborg kenmerkt zich door een
mozaïek van open weides, eendenkooien en
populierenbosjes.

In het studiegebied is de noordzuidgeoriënteerde strokenverkaveling met sloten
kenmerkend. De grotere weteringen en wegen
liggen vooral in de oostwest-richting, zo ook
binnen het projectgebied. Aan de zuidzijde
wordt het zoekgebied begrensd door een lint
van bebouwing, met afwisselend grasland,
populierenbosjes en doorkijkjes.

Projectgebied

Legenda
Bebouwingsvlakken
Water
Groenstructuur
Belangrijkste infrastructuurlijnen
Projectgebied

Studiegebied
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Bebouwingslint
Eendenkooien
Beeldbepalende opgaande beplanting
Diefdijk
Forten met verboden kringen
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De plaatsing van windturbines
De hoogte van windturbines zorgt voor een
nieuwe landschappelijke dimensie, met een
eigen identiteit. Deze nieuwe dimensie heeft
in eerste instantie nog maar weinig relatie tot
het bestaande landschap. Op maaiveldniveau
komen het bestaande landschap en deze nieuwe
dimensie samen. Met deze samenkomst kan op
verschillende manieren worden omgegaan.
Wanneer er geen landschappelijke inpassing van
de windturbines plaatsvindt, gaat de autonome
windturbine opstelling geen relatie aan met
de bestaande landschappelijke structuren.
In zekere zin blijven hierbij de bestaande
landschappelijke structuren behouden. Doordat
er geen nieuwe landschappelijke elementen
worden toegevoegd ligt het accent op de
openheid van het landschap en de bijbehorende
zichtlijnen.

Echter worden de windturbines daardoor
beleefd als een landschapsvreemd element
en wordt er hierbij ook geen landschappelijke
meerwaarde gecreëerd. Windenergie mag gezien
worden, maar permanente dominantie van
windturbines in het zicht is niet aantrekkelijk.
Landschappelijke inpassing speelt hierbij een
belangrijke rol. Naast het rekening houden met
de bestaande landschappelijke structuren,
dient er ook gekeken te worden naar de
meerwaarde die de landschappelijke inpassing
met zich mee kan brengen. Het grondvlak en
erf van de windturbines kunnen als nieuwe en
eigen bouwsteen toegevoegd worden aan het
landschapspatroon en een bijdrage leveren aan
de herkenbaarheid, zichtbaarheid en beleving
van het landschap en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

Zichtlijnen en invloed op bestaande landschappelijke structuren
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Ontwerpprincipes

Zichtlijnen vanaf bestaande wegen

Ontwerpprincipes op lokaal schaalniveau worden
verkend voor de volgende onderwerpen:
• Zichtlijnen
• Ontsluiting
• Gebouwen
• Hekwerken
• Het erf van de turbine en turbineeigenschappen

Het projectgebied wordt in het noorden en
zuiden begrensd door een weg. In het noorden
bevindt zich de N320 en de Aventuurseweg en
in het zuiden bevindt zich een landelijk lint. In
de rest van het projectgebied bevinden enkele
kleinschalige en landelijke wegen die vaak
onverhard en/of doodlopend zijn. Langs het
voormalige dorpje Paveijen, ter hoogte van de
knik in de wetering, bevindt zich een kade met
oud kerkepad (verbinding tussen Holderweg en
Korte Aventuurseweg).

In eerste instantie is het belangrijk
dat er gekozen is voor een eenduidige
lijnopstelling evenwijdig aan de wegen en
het weteringenpatroon. Door de plaatsing
in de richting van het landschapspatroon
is de opstelling een herkenbaar element
in het landschap. De lijnopstelling zorgt
voor het behoud van zichtlijnen van het
open indundatielandschap. De wetering is
hierbij benut als verbindende lijn tussen de
windturbines. De mogelijkheid is hierdoor
ontstaan om hier een recreatieve route
te realiseren, waarbij de beleving van het
indundatielandschap en het energielandschap
centraal staan. Cultuurhistorische waarden als
die van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het
verdwenen dorp Paveijen kunnen hierbij aan
elkaar geknoopt worden. Het inundatielandschap
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt op
die wijze beter beleefbaar en toegankelijk.

Laanbeplanting langs wegen breekt het zicht op de windturbines
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De bestaande wegen in het projectgebied
worden over het algemeen gekenmerkt door
ritmische laanbeplanting.
Deze beplantingsvorm zorgt ervoor dat de
windturbines grotendeels aan het zicht van
de ‘belever’ onttrokken worden. De bestaande
laanbeplanting is rondom deze wegen voldoende
om het beeld op het landschap te verzachten.

Beleving vanaf de erven
De erven binnen het projectgebied hebben
veelal reeds een erfafscheiding in de vorm
van houtsingels. Echter is het zicht vanaf de
achterkant van het erf vaak opengelaten. Het
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aanleggen of verdichten van de houtsingels
rondom de erven in het gebied zorgt ervoor dat
de turbines grotendeels aan het zicht onttrokken
worden vanaf het erf en vanaf de woning.
Tegelijkertijd worden hierbij de van oudsher
aanwezige landschappelijke structuren versterkt.

Ontsluiting
Er zijn verschillende manieren om een
lijnopstelling te ontsluiten: insteekwegen
per turbine of een weg langs de wetering
die de turbines met elkaar verbindt. Het is
wenselijk om binnen een lijnopstelling zoveel
mogelijk een gelijk type ontsluiting te kiezen.
Alle vaste infrastructuur en objecten dienen
zo veel mogelijk de noordzuid-georiënteerde
strokenverkaveling en het slotenpatroon te
volgen. Indien er gekozen wordt voor een
ontsluiting langs de wetering, dan kan er een
verbrede oever- en rietzone tussen weg en
wetering gerealiseerd worden als verwijzing
naar het inundatielandschap. Hiermee ontstaat
tevens een ecologische en recreatieve
meerwaarde. Bij insteekwegen vanaf de
bestaande weg worden zoveel mogelijk de
randen van de bestaande kavels benut, zodat
het kavelpatroon behouden blijft.

Optie weg langs wetering inclusief verbrede oever-en rietzone

De zone tussen het erf van de windturbine en
de wetering kan hierbij eveneens een natuurlijke
inrichting krijgen met een natte rietvegetatie als
verwijzing van het inundatielandschap. Ook zo
ontstaat een ecologische meerwaarde, waarbij
de erven van de windturbines als steppingstones
langs de wetering gelegen zijn.
Een ontsluitingsweg dient een ingetogen
uitstraling te hebben met een terughoudende
kleur en een zo smal mogelijke uitvoering.
Materiaal kan bijvoorbeeld beton of
puinfundering zijn, op maaiveldniveau. Wegen
die de lengterichting van het landschap
benadrukken kunnen voorzien worden van de
ritmische laanbeplanting, die in lijn is met het
huidige beplantingspatroon langs de bestaande
wegen. Bij voorkeur heeft de weg ook een functie
voor landbouw- of recreatieverkeer indien
hieraan behoefte bestaat.
Met betrekking tot tijdelijke infrastructuur
en objecten hoeft er geen landschappelijke
inpassing plaats te vinden. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat het bestaande landschap na
verwijderen van de elementen hersteld wordt
met de nul-situatie als uitgangspunt.

Optie insteekweg per turbine vanaf bestaande infrastructuur
inclusief steppingstone langs wetering
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Gebouwen en hekwerken
Rondom inkoopstations kan gekozen worden
voor het aanbrengen van houtsingels om het
object uit het zicht te onttrekken. Mocht hierbij
een hekwerk nodig zijn, dan dient deze aan de
zijde van het object geplaatst te worden.
Afsluitingen van de windturbine-erven dienen zo
veel mogelijk te bestaan uit natuurlijke barrières.
Hierbij kan gedacht worden aan bestaande
sloten of weteringen, of het aanleggen
van nieuwe watergangen die aansluiten op
de bestaande strokenverkaveling en het
slotenpatroon.
Indien een natuurlijke barrière niet voldoet,
dan kan er gekozen worden voor een hekwerk
in de berm van de sloot aan de zijde van
het te beschermen object. Dit hekwerk kan
gecombineerd worden met rietbeplanting om
het hekwerk minder sterk in het zicht te laten
springen.
De rietachtige beplanting in combinatie met
het toevoegen van waterelementen past bij het
polderkarakter van het gebied en en kan het
inundatielandschap van de NHW versterken.

Inkoopstations uit het zicht onttrekken d.m.v. houtwallen of bosschages

(Bestaande) sloot als afscheiding van het erf

Aanbrengen rietbeplanting als referentie naar inundatielandschap

Waar nodig sloten uitdiepen voor barrière

Hekwerken uit het zicht houden
door middel van rietbeplanting
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Het erf van de turbine
Ook op het niveau van het erf van de turbine kan
landschappelijke meerwaarde gecreëerd worden.
Door de windturbines op een water- en rietrijk
erf te plaatsen kan het natte inundatielandschap
zichtbaar gemaakt worden.
Binnen het bestaande patroon van de
strokenverkaveling, erven en eendenkooien,
vormen de erven met de windturbines een
nieuwe toevoeging, die passend is binnen de
maat en schaal van het landschap.
De funderingen van de windturbines worden
zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken:
hetzij door deze op te nemen onder het
maaiveld, hetzij door de fundering door middel
van natuurlijke elementen aan het zicht te
onttrekken. Op locaties waar de windturbine zich
in het open landschap bevindt kan de overgang
van landschap naar turbine door middel van
rietbeplanting samenkomen. Op locaties waar de
windturbine zich in een bosperceel bevindt kan
een bosschage de overgang van het landschap
naar de turbine verzachten.
In combinatie met de natuurlijke elementen kan
er gekozen worden voor het creëren van een
kleurbelevenis aan de fundering en onderkant
van de mast. Hierdoor vormen de fundering
en de mast een duidelijke eenheid, in plaats
van losse elementen, in het landschap. Binnen
het open landschap zal een blauwe kleur als

referentie naar de inundatiemogelijkheden
bijdragen aan de beleving van het
inundatielandschap. Binnen bospercelen kan
gekozen worden voor een groene kleur op de
onderkant van de turbine om bij te dragen aan
de belevenis van het landschap.
Op het erf zal ook een opstelplaats voor
hijskranen aanwezig zijn. Gezien de beperkte
frequentie waarop dit element gebruikt zal
worden is het raadzaam om de oppervlakte van
de opstelplaats zo veel mogelijk te beperken.
Indien mogelijk kan de opstelplaats een zo groen
mogelijk karakter krijgen door het gebruik van
grasbetontegels. Daarnaast kan er nagedacht
worden over (recreatieve) nevenfuncties van de
opstelplaatsen.
In beide gevallen dient de rest van de turbine
een eenduidige en ingetogen uitstraling te
hebben om de rust in het landschap te bewaren.
De turbine heeft daarbij, op het accent aan de
voet na, geen zichtbare materiaalverschillen
aan de buitenkant. Uitzondering hierop is de
mogelijkheid om de naam van de fabrikant
op een ingetogen manier op de gondel af te
beelden.

Kleur als referentie naar inundatielandschap

Barrière en referentie naar inundatielandschap
Hekwerk weggewerkt in natuurlijke barrière

Kleur als referentie naar het landschap
Barrière en referentie naar het landschap
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