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Toelichting 
 

1 Overzicht Denklijnen 
 
 

Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 

 

Duurzame opwekking van wind- en zonne-energie wordt in deze denklijn geconcentreerd langs de 

lijnen en knooppunten van de infrastructuur. Dit zijn in de eerste plaats de snelwegen (A1, A50 en 

A28), en in de tweede plaats de provinciale wegen, spoorwegen, vaarwegen, rivieren en kanalen. 

Deze fysieke hoofdinfrastructuur gaat in deze denklijn als energiebundels door het landschap 

lopen in de vorm van geconcentreerde windclusters, zonnevelden langs en geïntegreerd in de 

infrastructuur. Hiervoor wordt het snelweglandschap van bermen, taluds, geluidsschermen en 

vangrails verkend evenals de ruimtes tussen de gebundelde infrastructuur.  

 

Denklijn 2 / Vraag & aanbod 

 

Duurzame opwek vindt in deze denklijn zo dicht mogelijk bij de vraag plaats. Windmolens en 

zonnevelden staan op korte afstand van stedelijk gebied (stad of dorp) of er tegenaan, dichtbij een 

onderstation van het elektriciteitsnetwerk, of dicht tegen of op een bedrijventerrein. Wind en zon is 

gemixt om de energiebalans in winter en zomer goed aan te vullen. De hoeveelheid duurzame 

opwek is beperkt tot de vraag van dit gebied. In gebieden met weinig huishoudens en bedrijven 

zijn relatief weinig windmolens en zonnevelden. 

 

Denklijn 3 / Geclusterd 

 

Duurzame opwekking van energie wordt op één of een enkele grootschalige locatie gerealiseerd, 

waarbij wind en zon kunnen worden gecombineerd. De aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is 

efficiënter en landschappelijke waarde worden grotendeels behouden doordat in de gebieden 

buiten het cluster geen windmolens staan en zonnevelden zijn. De geclusterde locaties zijn ‘echte 

energielandschappen’, er wordt hier een nieuwe kwaliteit ontwikkeld.  

 

Denklijn 4 / Landschap is leidend 

 

Bij de integratie van windmolens en zonnevelden wordt voortgebouwd op de cultuurhistorische 

patronen en landschappelijke kenmerken. De kenmerken, kwaliteiten schaal en maat van het 

landschap (open en meer besloten gebieden, en stedelijk en rust(iger) gebied) bepaalt welke 

duurzame energie inpasbaar is en op welke wijze. Het karakter van het landschap is 

gecombineerd met duurzame energie. Duurzame energie wordt gebruikt als economische motor 

voor landschapsherstel in de brede zin: de versterking van landschappelijke structuren, 

toegankelijkheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en kringlooplandbouw. 
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2 Opzet kaarten 
 
De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  
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3 Raming opwekpotentieel 
 
De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie. Bij de optelling voor 

wind is rekening gehouden met de beschikbare ruimte op de potentiekaarten voor wind afkomstig 

van het nationaal programma RES. In een aantal gevallen is er geen potentie voor wind maar 

wordt door de werksessie deelnemers de locatie toch geschikt geacht. Dan is waar mogelijk 

aangegeven welke onderliggende factoren zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een 

hoogspanningsleiding, gasleiding, vliegverkeer zonering of aanwezige burgerwoning(en) benoemd 

die de potentie beperken. Via afspraken met leidingbeheerders of afspraken met woningeigenaren 

zou dan toch de ruimte kunnen worden gevonden.  

 

Er zit vaak ruimtelijke overlap tussen de getekende opties van de verschillende denklijnen en soms 

zelfs binnen een denklijn van een lijn en een cluster. Het simpel eenvoudig bij elkaar optellen van 

denklijnen is daarom niet aan de orde. Per gemeente is voor iedere denklijn wel een optelling 

gemaakt. Hierbij hebben we de dubbeltellingen er uit gehaald.  

 

Dit verslag is met uiterste zorgvuldigheid vormgegeven. Het is een weergaven van de gesprekken 

op de sessies van de werkateliers en daarnaast een ruimtelijke en getalsmatige doorvertaling die 

door het ontwerpteam is gemaakt. De ontwerpcoalitie heeft zich bij de doorvertaling gebaseerd op 

eigen kennis en kunde en op de beschikbare kaarten van met name provinciale beleidswaarden 

en de potentiekaarten uit het nationaal programma RES. Ontwikkelingen op het gebied van wind 

en zon gaan snel in de zin van nieuwe technieken, vollasturen en maatschappelijke inzichten. Dit 

verslag moet daarom worden gezien als een zorgvuldige weergave met de kennis van het najaar 

2019. Gelet op voorgaande opmerkingen kunnen op geen enkele wijze juridische consequenties 

aan dit verslag worden verbonden.   
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Brummen  
 
 
Verslag  
Lokaal atelier 
 
12 september 2019 
 
 
 
  



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 7 

 
Eerste ronde Brummen 
 
Eerste ideeën over kansen voor grootschalige opwekking van energie 
in de gemeente.  
 
Wind  
Groep Willem 

 

• Algemeen: overal wonen mensen; die zou je moeten betrekken; dat de molens echt van 

hen samen zijn. Dat ze financieel mee profiteren. Of dat er omgevingsfonds komt waarmee 

wordt geïnvesteerd in hun gebied. 

• Bij Hall is al zonnepark van ruim 30 ha in ontwikkeling. Daar zal weinig draagvlak zijn; er is 

wel relatief veel ruimte voor een cluster van wind.  

• Empese en Tondense Heide is echt uniek natuur gebied. Daar moet je het niet willen. Rust, 

beleving, recreatie. Liever ook niet in zone er direct omheen 

• Landbouwgebieden; kan als tweede tak voor boeren. Wel weinig schuifruimte en er wonen 

verspreid toch veel mensen 

• Gebied achter spoorlijn achter de Hoven is gebied waar veel ruimte is en weinig mensen 

wonen; hier doe je weinig mensen kwaad 

• Infraknooppunt; en ook provinciale weg. Bij knooppunt zou het moeten kunnen; ook een 

cluster zou daar passen. Er wonen weinig mensen;  

• Idee zet veel kleinere turbines als lijn langs de infra.  

• Landgoederenzone; er is best veel technische ruimte. Windturbines zullen vanaf de grond 

in het gebied ook niet echt opvallen vanwege de beplanting. Anderzijds stil gebied, met 

veel natuurwaarden, veel recreatie, windbeweging en geluid doet daaraan afbreuk.  

• Hoogwater gebied; dijk is verlegd; zou wel moeten kunnen; er wonen weinig mensen; is 

open gebied; waterschap wil ook dingen bij zuiveringsinstallatie; daar ligt kans mee samen 

als initiatief; er zitten ook veel natuurwaarden, ganzen en weidevogels …. Dat maakt het 

weer moeilijk,  

• Zuidzijde landgoederenzone. Is wel ruimte maar stiltegebied en dat past niet bij wind….. 

Anderzijds zul je de turbines hier nauwelijks zien.  

• Natuurgebied Veluwe – waarde vanuit natuur, historie, recreatie. Wordt gezien als heel 

waardevol. Zit ook recreatiepark.  

• Papierindustrie Eerbeek gebruikt heel veel energie. Kunnen we daar een koppeling mee 

leggen? Met wind de industrie als het ware zichtbaar maken. Koppeling met 

bedrijfsterreinen. Lukt mogelijk bij Collenhoven en Koller industrie of net erbuiten. 

• Apeldoorns kanaal; verkennen of een gebogen opstelling hier werkt. Dat zou een nieuwe 

kwaliteit kunnen toevoegen; eventueel met kleinere turbines. 
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Zon 
Groepen Ruut / Nicoline 

 

• Algemeen: Goed inpassen met beplanting. Geen grootschalige parken in het kleinschalige 

landschap.  

• Zorg dat er lokaal profijt is: energiecoöperatie. Zoek naar meekoppelkansen, zoals schapen 

eronder. Aandacht voor participatie en inspraak. 

• Rondom de dorpen, dichtbij de vraag 

• Mogelijk meekoppelkansen met natuurontwikkeling. Klimaatadaptief maken slenken 

N2000. RAS, Waterschap. 

• Landbouwenclaves op Veluwe niet met zon invullen. Daar rust behouden.  

• Rondom de dorpen, dichtbij de vraag. Hier niet teveel belemmeringen opwerpen; zon kan  

wel maar het moet geen barrière vormen.  

• Uitloopgebied, zichtbaarheid vanuit Eerbeek. Daar voorzichtig met zon omgaan.  

• Niet om natuurgebied Empese en Tondense. beleving, recreatie.  

• Minder goede landbouwgronden. Met verticale panelen, combinatie met verhogen 

organische stof en bodemverbetering.  

• Rondom de dorpen, dichtbij de vraag 

• gecombineerd met infrastructuur 

• Gecombineerde opgave: aanhaken bij pilot natuurinclusieve landbouw. Veel kleine 

agrariërs zonder opvolger. Sociale pijn. Verrommeling landschap dreigt. Wateropgave, 

bodemverbetering. Project waterschap. 

• Nieuw energielandschap creëren.  

• In het noordelijk deel van de landgoederen zone ligt een hoger gelegen, hier vallen panelen 

teveel op.  

• Kans voor opplussen landbouw naar kringlooplandbouw, energie en natuurinclusief en 

wateropgave. Mits recreatie mogelijk blijft. 

• Niet in de uiterwaarden, vanwege openheid en natuurwaarden.  
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Tweede ronde Brummen 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  
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Brummen 
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 
 

 

 

 

 

Overwegingen / belemmeringen 
• Er zit ruimtelijke overlap tussen de getekende opties. Bij elkaar optellen is niet aan de orde.  

• Dit gebied heeft al een grote verandering doorgemaakt bij het verleggen van de IJsseldijk. 

Dat speelt nog wel in de hoofden van de mensen.   

• De lijn aan het Apeldoorns kanaal zou eens uitgewerkt moeten worden. Wel met kleinere 

turbines.  

 

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines mln kWh 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●●●●●● Dit zijn goede plekken. Kan bij 

provinciale weg bij knooppunt bij 

Oeken.  

5-10 

turbines 

  

40-80 mln 

kWh 

1.2 Verzorgingsplaatsen  

/laadstations 

●●●●●● Ook verzorgingsplaatsen zijn 

goede plekken.  

  

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over kanalen, 

rivieren) 

●●●●●● Bij overgangen is op zich ook 

prima. Echter dan wel alleen bij 

hoofdwegen. De intieme 

bruggetjes over hete Apeldoorns 

kanaal lenen zich hier niet voor. 

Over de IJsselbrug zou het wel 

kunnen.  

.  

1-2 turbines

 

 

  

8-16 mln 

kWh 

Lijnen     

** Lijn opstelling  ●●●●●● Lijnen worden wel gezien als 

optie. Een lijn aan het Apeldoorns 

kanaal zou een optie kunnen zijn. 

Dat zouden we eens moeten 

‘uitproberen om te zien of dat 

werkt’. Net als langs de 

provinciale weg. Maar bij de 

laatste wel als lint van kleinere 

turbines.  

10-20 kleine 

turbines  

0,6-2 mln 

kWh 

Vlakken     

1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●●●●●● Een Cluster aan de infrastructuur 

zou een optie kunnen zijn. Het 

wordt dan gebundeld. Locatie bij 

knooppunt bij Oeken zou een 

locatie kunnen zijn die past. Daar 

is ruimte, daar is veel infra.  

  

    Totaal 49-98 mln 

kWh 

 

0,049-0,098 

TWh 
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Brummen  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 
ZON 
 

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• In de tussenzone / knooppunt staan nu bomen; moeten die gekapt voor een groter 
zonnepark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

    ha Mln kWh 

1.5 Integreren in 

kunstwerken 

●●●●●● Twijfel of dit een substantiële 

bijdrage levert aan de opgave. 

Niet altijd volledig te benutten 

ivm. positie ten opzichte van 

de zon  

  

1.6 In en bij op- en afritten, 

knooppunten, 

parkeerplaatsen / 

verzorgingsplaatsen / 

laadstations 

●●●●●● Logischer bij snelwegen, dan 

bij provinciale wegen. Niet 

langs lokale wegen, is 

vanwege beleving landschap 

niet gewenst. Ondernemers 

kunnen meer prikkels krijgen 

om dubbelgebruik van 

parkeerterreinen te 

ontwikkelen. 

> niet in deze gemeente 

15 ha 

knooppunt 

tussenzone 

40% 

bruikbaar is 6 

ha 

6 mln kWh 

Lijnen     

1.7 Integreren in verharding 

(vb fietspaden) 

●●●●●●    

1.8 Integreren in 

geluidsschermen 

●●●●●●    

1.9 Op bermen / taluds ●●●●●●  1ha 1 mln kWh 

1.10 Zone langs 

infrastructuur 

●●●●●●    

1.11 Tussenzones benutten ●●●●●● Dit zijn logische plekken om te 

benutten. Over taluds heeft 

men vragen vanwege reflectie 

en verkeersveiligheid 

  

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●●●●    

    Totaal 7 mln kWh 

 

0,007 TWh 
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Brummen 
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND 
 

 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Bij vrijwilligheid en draagvlak in de buurt dan kunnen er aanvullend nog enkele, 
buurtturbines of dorpsturbines bij komen. Eigen initiatief van bevolking is dan belangrijk.  

• Bij de bedrijfsterreinen is niet veel technische ruimte. Wel net er naast. In deze 
doorvertaling is ervan uitgegaan dat de windturbines net naast de bedrijfsterreinen komen 
te staan. Er is ook nog een tweede bedrijfsterrein in Eerbeek waarbij het zou passen.  

• Erfturbines moeten kunnen; maar niet op deze schaal. Enkele tientallen.  

• Het cluster bij Brummen wordt op dezelfde locatie gezien als waar ook een 
infrastructuurcluster is aangewezen. 

 

 

 

 

 

 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

2.1 Kleine erfmolen ●●●●●● Het worden er wel heel veel om 

meters te maken. Iemand is bang 

voor gepiep en lawaai en heel veel 

wildigheid als er overal kleine 

turbines staan. Wat aanspreekt is dat 

het van jezelf of van enkele erven 

samen is.  

20-50 

turbines 

0,6 – 5 mln 

kWh 

2.2 Buurt/dorpsmolen ●●●●●● Bij de buurt en dorpsmolen speelt 

ook het aspect dat het van de 

mensen zelf is erg aan. Je kunt 

samen de plek bepalen, samen 

investeren, samen de lusten en 

lasten delen. Het lijkt dat het niet 

overal kan; dat spreekt er tegen. 

Sommige dorpen hebben al nu veel 

zon en dan dit ook nog.  

3-5 turbines

 

  

24-40 mln 

kWh 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industriecomplex 

●●●●●● Spreekt veel mensen aan omdat 

daar waar gebruikt wordt ook de 

energie wordt opgewekt. Bij Eerbeek 

wordt met name heel veel energie 

verbruikt. Dat maak je dan zichtbaar. 

Het is er als bebouwd en de turbines 

passen daar dan  bij. Tegen is dat er 

in praktijk weinig ruimte is; dat alles 

dan bij Eerbeek komt en daar 

hebben ze al veel hinder van 

bedrijven en daar is al veel verpest. 

Het lijkt te kunnen bij Colgang en 

Kollendoorn. Daar is nabij de 

bedrijfsterreinen in het bos of 

aanpalend gebied wel ruimte voor 

circa 5 turbines per terrein. 

3-6 turbines

    

  

24-48 mln 

kWh 
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2.4 Windpark bij 

grotere kern 

●●●●●● Is lastiger dan de vorige varianten. 

Direct bij de kern Brummen is er 

bijvoorbeeld niet veel ruimte. Dan 

zou het in het winterbed van de Ijssel 

moeten. Dat zou kunnen.  

Speelt niet zozeer in gemeente 

Brummen. Argumenten zijn dat ze 

het daar moeten oplossen waar de 

energie gebruikt wordt en anderzijds 

dat het dan bijvoorbeeld bij 

Apeldoorn wel heel erg veel wordt. 

3-8 turbines

 

  

24-64 mln 

kWh 

2.5 Groot windpark bij 

een stad 

●●●●●● Zie vorige.   

    totaal 72-146 mln 

kWh 

 

0,072-0,146 

TWh 
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Brummen 
Denklijn 2 / Vraag & aanbod 
ZON 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Belangrijke vraag is of het netwerk in de zomer al die verspreid liggende zonneweides die 
dan een overschot aan energie produceren wel aan kan.   

• Bij bedrijfsterreinen gaat het om het benutten van parkeerplaatsen en opslag met 
paneeloverkappingen. In totaal voor 10% van het bedrijfsterrein is aangenomen dat dit zou 
kunnen. De businesscase daarvan is niet ‘dik’. Aanvullend beleid is hier waarschijnlijk 
nodig.  

• In de zonnemantel wordt zorgvuldige inpassing gevraagd in verband met de vele mensen 
die hier dichtbij wonen.  

• Zonnemantels bij Eerbeek en Brummen zijn vanwege bos en uiterwaard maar voor deel 
van de plaatsen haalbaar.  

 
 
 
 
 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 18 

 
Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengs

t 

2.6 Erfweides (1 á 2 ha) ●●●●●● Kunnen voor agrarische 

ondernemer extra inkomen 

bieden. Landschappelijk 

gezien is er sprake van een 

versnippering 

500 erven a 200 

m2 is 10 ha 

10 mln 

kWh 

2.7 Zonnemantel om 

dorp en stad 

●●●●●● Zonnemantels kunnen 

bijdragen aan bewustwording. 

Beleving is een aandachtspunt, 

zeker in de uitloopgebieden. 

Sommige plaatsen liggen ook 

voor de helft tegen bos of 

natuur aan en daar is de ruimte 

voor  mantels beperkt.  

1000 ha mantel 

5% benutbaar is 

50 ha 

50 mln 

kWh 

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●●●● Dat is een logische combinatie, 

zeker bij de energievretende 

papierindustrie 

10 ha 

integreerbaar op 

100 ha 

bedrijfsterrein en 

15 ha  aanpalend 

25 mln 

kWh 

2.9 Zonnepark op (oude) 

stortplaats 

●●●●●● -   

    Totaal 85 mln 

kWh 

 

0,085 

TWh 
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Brummen 
Denklijn 3 / Geclusterd  
WIND 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Op de Veluwe speelt dat het Natura2000 gebied is. Er gelden daar strenge regels qua 
toetsing aan onder meer de Wespendief. Dit maakt dat het daar in praktijk lastig 
realiseerbaar is.  

• Er ligt ook een recreatiepark dichtbij. Het is onduidelijk of en hoe dit doorwerkt in de 
hinderzones. Het lijkt dat dit nu geen belangrijke rol heeft gespeeld in de zonering die van 
NP-RES is verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

3.1 Groot windpark op 

de Veluwe 

(boswind) 

●●●●●● Hier is de perfecte tegenstelling. De 

ene helft zegt het moet kunnen. Er 

is daar veel ruimte. Mensen 

hebben er weinig hinder van en je 

hoeft het dan niet te doen waar de 

mensen wonen. In het bos zelf zie 

je er ook niks van. Anderen stellen 

dat het het enige grote gebied is 

waar nog rust, ruimte en 

natuurwaarden zijn van bijna 

onnederlandse schaal. Daar moet 

je afblijven. Als het uberhaupt al 

kan vanwege Natura 2000 regels.  

5-15 

turbines 

  

40-120 mln 

kWh 

3.2 Groot windcluster 

aan de A1 

●●●●●● Iedereen vindt dat dit een plek is 

waar het zou moeten kunnen op 

een grotere manier. Er is daar al 

geluidhinder, zijn veel andere typen 

grondgebruik die het gebied al 

landschappelijk verstoren. Men is 

zich ervan bewust dat dit windpark 

ook zichtbaar zal zijn aan de 

horizon vanuit Brummen maar dat 

vindt men ok. 

- - 
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3.3 Twee of drie grote 

Agri-clusters in open 

landbouwgebieden 

●●●●●● Deze bouwsteen past in ieder geval 

niet bij Brummen. De 

landbouwgebieden in Brummen zijn 

te dicht bewoond. Er is geen ruimte 

voor echt grotere clusters van 

turbines ook niet als je dit 

grensoverschrijdend met Voorst 

zou doen. De oranje mensen geven 

aan dat dit  mogelijk wel elders in 

de Cleantech regio onder 

voorwaarden zou kunnen maar de 

schaal is te groot vind men over het 

algemeen en de agrarische 

landschappen hebben veel 

cultuurhistorie in de zin van 

ontginningspatronen en historische 

boerderijen. Wind van deze 

omvang past daar niet bij. Als het 

moet dan kleiner. Kan wel 

verdienmodel zijn voor de boeren 

die anders moeten werken. De 

buurt moet ook mee kunnen doen 

en het moet niet alleen de boeren 

iets opleveren. 

- - 

    Totaal 40-120 

mln kWh 

 

0,040-

0,120 TWh 
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Brummen 
Denklijn 3 / Geclusterd 
ZON 

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• In de bebouwde kom moeten ook mogelijkheden worden gezocht. Parkeerterreinen, 
slimme combinaties met sportvelden en overhoeken leveren samen circa 10 ha. Ook dit 
zijn relatief dure oplossingen die om aanvullend beleid vragen. Ze zullen vanuit de basis en 
projectontwikkelaars lastig tot ontwikkeling komen.  

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

3.4 Groot zonnecluster 

rond de A1, tussen 

Apeldoorn, 

Zutphen en 

Deventer (hart van 

de Cleantech)  

●●●●● Mits sprake is van meervoudig 

ruimtegebruik: gekoppeld aan de 

opgaven om het organisch stof gehalte 

op landbouwgronden te laten 

toenemen en tbv. de vitaliteit van 

agrarische bedrijven. Mits het passend 

is bij de schaal van het landschap. Kan 

nieuwe energielandschappen 

opleveren. Landbouwgrond is hard 

nodig voor de voedselvoorziening en 

kringslooplandbouw. Kleinschalige 

velden, maar wel grootschalig 

toepassen. 

- - 

3.5 Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde 

omgeving, 

parkeren, open 

veldjes, ..) 

●●●●● De bebouwde omgeving moet ook een 

bijdrage leveren 

500 ha kern. 

1% 

benutbaar is 

5 ha 

5 mln kWh 

    Totaal 5 mln kWh 

 

0,005 TWh 
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Brummen 
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
WIND 
 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• De IJssel als gebied van windturbines en als extra bouwsteen weer in beeld. Terwijl op de 
regionale sessie duidelijk was gesteld dat men graag het IJsselgebied vrij wilde houden.  

• Men ziet eigenlijk een landschappelijke variant wel zitten maar dan wel met een nieuwe en 
eigen verhaal vanuit Brummen. Dat ligt er nu nog niet. Daar zouden verder over na moeten 
worden gedacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 25 

Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

4.1 Veluwe als groots 

windlandschap 

centraal in 

Nederland 

●●●●●● Dit gaat te ver. De Veluwe moeten 

ook zeker rustige stille plekken 

blijven. Het is van nationale orde dat 

er ook rust, ruimte, natuur, 

recreatieve beleving moet zijn. Vanaf 

de heidevelden wordt het dan ook 

overal zichtbaar. Dit moeten we niet 

willen.  

- - 

4.2 Groots, maar 

kleinschalig 

windlandschap (vb 

flank van de Veluwe 

met vele kleine 

erfmolens 

●●●●●● De tegenstanders zeggen dat dit ook 

afbreuk doet aan bovengenoemde 

waarden van de Veluwe. Het is te 

veel en overal. De mits is dat het op 

gerichte plekken gebeurd.  

- - 

4.3 Compositie van serie 

windclusters 

gekoppeld aan 

bossen en 

landgoederen 

●●●●●● Argument voor is dat er ruimte is op 

de landgoederen, dat er weinig 

mensen wonen en dat je er relatief 

weinig van zult zien. Onder 

voorwaarden en met een goede 

opstelling moet het dus kunnen. 

Anderen vinden dit juist de rustige 

cultuurhistorisch gave gebieden die 

je vrij moet houden.  

- - 

4.4 Serie van 

‘windakkers’ in open 

landbouwruimtes (de 

structuur van het 

landschap 

versterkend) 

●●●●●● Men vindt dit niet passend voor 

Brummen. Er wonen veel mensen in 

de landbouwlandschappen in 

Brummen. Die ervaren dan veel 

hinder en wonen midden in een 

windpark. Als we er over doorpraten 

kan het wel op vlekken langs de 

IJssel / Sprabane gebied. Daar is 

ruimte en wonen weinig mensen. 

- - 

    Totaal 0 mln kWh 

 

0 TWh 
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Brummen 
Denklijn 4 / Landschap is leidend 
ZON 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Hele buitengebied van Brummen valt bijna onder deze strategie. Maar wel met een andere 
richting. Bij ontwikkeling van Groene Ontwikkelzone vraagt het nadrukkelijk om 
gebiedsregie. Bij ontwikkeling van verspreide zonneweides in het boerenland komt het 
meer van onderop. Heldere spelregels in de RO zijn dan van belang. Het vraagt om een 
andere sturing.  

• Bij landbouw ligt de voorkeur in die gebieden die een slechtere bodemvruchtbaarheid 
hebben (arme zandgrond) of die heel droog zijn.  

• Het gebied bestaat vooral uit melkveehouderij met mais en grasteelt. Integratie lijkt daar 
lastig met de oogst met grote machines.  

 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.6 integreren in agrarisch 

grondgebruik 

●●●●● Is zonde; men ziet het 

moeilijk echt te integreren 

in veehouderij en 

akkerbouw bedrijven. 

Biedt mogelijk een kans 

om de transitie naar 

kringlooplandbouw te 

stimuleren.  

25 x 2 ha maakt 

50 ha 

50 mln kWh 

4.7 integreren in 

groenontwikkelingszones 

●●●●● Meekoppelkansen met 

de wateropgave, 

Regionale Adaptatie 

Strategie. Gaat ten koste 

van landbouwgrond. 

1400 ha groene 

ontwikkelzone a 

5% maakt 70 ha 

70 mln kWh 

4.8 Integreren in ontwikkeling van 

beken, retentiegebieden, 

waterberging, natte 

landnatuur etc. 

(klimaatbestendig landschap) 

●●●●● idem   

    Totaal  120 mln 

kWh 

 

0,120 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,001 – 0,002 0,048 - 0,096 0,049 - 0,098 

Vraag & aanbod 0,024 – 0,048 0,048 – 0,098 0,072 – 0,146 

Clustering 0,000 0,040 – 0,120 0,040 – 0,120 

Landschap 0,000 0,000 0,000 

 
 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,006 0,001 0,007 

Vraag & aanbod 0,048 0,098 0,146 

Clustering 0,000 0,005 0,005 

Landschap 0,070 0,050 0,120 

 
 
Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap, omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Brummen 
 
• Overal wonen mensen, overal zijn waarden. Dat maakt het lastig, 

maar uiteindelijk ziet men toch wel dat er gebieden zijn waar het 
beter zou passen. De mensen goed meenemen in een proces is 
van belang.  

• Wind bij infra, bij dorpen, industrie en als buurturbine hebben 
veel draagvlak. Mogelijkheden voor kleinere turbines 
onderzoeken, ook langs Apeldoorns kanaal en langs provinciale 
weg. Groot Cluster bij A1 is men ook voor.  

• Voor wind is het gebied langs de IJssel in beeld. Dit in 
tegenstelling tot het regionale atelier waar men IJssel wilde 
vrijspelen.  

• Qua zon ziet men vooral mogelijkheden bij infra, bij 
bedrijfsterrein, bij een A1 cluster, in de bebouwde omgeving en 
als meekoppelkans met water en klimaatrobuustheid.  
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Aanwezige stakeholders lokaal atelier Brummen 
 

• Inwoner (5) 
• Liander 
• Landschapsnetwerk Brummen (2) 
• Natuurmonumenten 
• Brummen Energie (2) 
• Dorpsraad Brummen 
• LTO Noord 
• Leuvenheims Belang 
• Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
• Waterschap Vallei en Veluwe 
• LTO Zuid Oost Veluwe 
• Dorpsraad Eerbeek-Hall 
• Wijkraad Oeken Voorstonden Broek (2) 
• gemeente Brummen (4) 
• Kleine Kernen 
• Raadsleden (3) 
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Lochem 
 
 
Verslag  
Lokaal atelier 
 
17 september 2019 
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Eerste ronde Lochem 
 
Eerste ideeën over kansen voor grootschalige opwekking van energie 
in de gemeente 
 
Zon 
Groepen Ruut / Eveline 
 

Klopt de kaart? 

• Landgoederenlaag lijkt niet te kloppen 

• (onderscheid in NSW landgoederen (tot 5 ha) en historische landgoederen) 

• Beschermd landgoedensemble >> zijn dit de rijksmonumenten, wat wordt er precies 

bescherm?  

• Landgoed Dorth, alleen het huis staat er op, maar niet het waardevolle landgoed zelf 

• Nationaal landschap de Graafschap ontbreekt >> extra randvoorwaarden vanuit 

ontwikkelingen  

• Waardevol landschap, waarom zo begrenst? Wat is de status? Lijkt om de grote 

esscomplexen te gaan, maar de waardevolle gebieden zijn hier groter.. (zoals bij de 

Lochemerberg)  

• De gemeente Lochem geeft alle essen aan als waardevol > in het huidig beleid mag er 

geen zon op.  

• Zijn de waterwingebieden relevant? 

• Stiltegebied geldt alleen in het weekend. (Wat is de waarde van een stiltegebied 

(Provinciale verordening) voor zon? (Lochem Natuur en Landschap) 

 

Andere waarden 

• Essen en broekgebied hebben goede landbouwgrond 

• Slechtere stukken met klapzand en tegen de (landgoed/heide) bossen aan (zie 

bodemkaart) 

• Agrariërs geven aan dat de slechtere lb gronden vaak uitgeruild zijn met natuur. Mindere 

kwaliteit gebieden zijn al door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uitgekocht, was 

mooi geweest. (contact Barchem, agrariër) 

• Hekselaak en oude rivierduinen hebben landschappelijke waarde: heel kwetsbaargebied 

(Anne, gemeente Lochem) 

• Gorselse heide ontbreekt. Natuurgebied Velhorst is groter 

• Hagenbeek staat nu niet op de kaart, zou er op moeten staan? 

 

Wat speelt er? 

• stoppende boeren (grond in beweging, erven komen vrij, schuren moeten gesloopt worden) 

• Veel initiatieven langs de Berkel, Berkelvallei, binnen 5 tot 6 jaar (Anne, gemeente 

Lochem) 



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 33 

• Waterschap Rijn en IJssel is bezig met projecten (brongebieden, …) 

 

 

Algemeen, waar liggen kansen voor zon? 

• In open gebieden waar je veel zon vangt mogelijkheden zien (Marianne, Lochems belang) 

• Waar omwonende geen bezwaar hebben (Hans, agrariër) 

• Langs spoorlijnen en grote wegen, noordkant Twentekanaal (Zuidkant staan veel bomen) 

(VAB Almen) 

• Op plekken waar de biodiversiteit met ecologische opstellingen verhoogd kan worden. 

Waar het met de vlinders redelijk gaat goeie kans met biodiversiteit (Anne, gemeente 

Lochem) 

• Op agrarische grond van stoppende boeren: Komt meer grond vrij door stoppende boeren 

dan nodig voor Lochemse 2050 energie ambitie. (Hans, agrariër) 

• Grond is nodig voor verduurzaming landbouw en wereldvoedselvoorziening. Overstap naar 

kringloop landbouw (Contact Barchem). Grond dubbel benutten lastig bij landbouw. 

• Niet op heide. Er is veel tijd en geld in gestopt om heide terug te winnen. (Anne, gemeente 

Lochem) (Gorsselse heide, (stichting IJssellandschap) 

• Langs de Berkel zonnepark is ok (Joanneke, agrariër) 

• Eerst zon op daken, gemeente moet hierbij niet tegenwerken 

 

Wind 
Groep Willem 
 

• Laagvliegroute maakt middengebied gemeente grotendeels onmogelijk voor grotere 

turbines > 40 meter.  

• Leefbaarheid en noaberschap speelt overal in het buitengebied. Iedereen moet 

meeprofiteren. Dit is in het verleden fout gelopen bij een initiatief en dat heeft diepe 

wonden geslagen in sociale structuren. Het proces is heel erg belangrijk en ook het samen 

mee kunnen delen. Niet enkele bewoners of externe ontwikkelaars mogen er met het geld 

vandoor. 

• Kleine turbines tot 40 meter op boerenerven zou mogen. Als de buurt het eens is.  

• Waar je ze ook plaatst ze zullen altijd zichtbaar af en toe zichtbaar zijn vanuit het hele 

gebied. In die zin liever verspreid en de pijn verdelen.    

• Hele gebied is coulisselandschap en recreatief medegebruik. Er zijn geen specifieke zones 

qua recreatie. Deze waarde is er overal. Ook daarbij liever verspreid.  

• Natuurgebied Gorsselse Heide en landgoederen + Almen eo. Kwetsbaar en waardevol 

natuurgebied en attractief voor recreatie. Rust, ruimte stilte. Misschien op enkele plek als 

buurtturbine.  

• Gebied Nettelhorst is wel ruimte maar stiltegebied en relatief veel recreatie. 

• Landgoederen zoals Ampsen en Verwolde – er is daar weliswaar ruimte maar het zijn ook 

unieke gebieden qua beleving, recreatie, cultuurhistorie. Kan wind een nieuw verdienmodel 

zijn. Het zijn de pareltjes van de gemeente. Er zijn dus zeer grote mitsen.  
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• Industriezone – het gevoel is dat wind hier past qua bedrijvigheid. Er staan al heel hoge 

gebouwen. De technische ruimte is weliswaar beperkt maar daar zou je in detail naar 

moeten zoeken.  

• Larense broek – hier zit nog oud zeer van eerder initiatief. Er is op de kaart veel ruimte. 

Maar lege gave ontginningsgebieden zijn ook waardevol. Er zitten weidevogels en er is rust 

en stilte die op weinig plekken zo voorkomen.  

• Landbouw kampenlandschap + heideontginning; er wonen verspreid ook veel mensen; 

alleen bij draagvlak als buurtturbine 

• Uiterwaarden – natura 2000 – hoge natuurwaarden en rust en ruimte. Ganzen. Wil je het 

eigenlijk niet.  
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Tweede ronde Lochem 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  

 

De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie.  

 

Tenslotte is door het ontwerpteam op basis van de discussies tijdens de werkateliers, de 

interpretatie van de waardenkaarten en/of de technische ruimte voor wind en zon een aantal 

overwegingen of belemmeringen aangegeven.  

 
 
  



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 36 

Lochem  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 
 

 

 

 

Overwegingen / belemmeringen 
• Het ingetekende cluster is onderdeel van een groter intergemeentelijk cluster bij de afrit 

Holten-Lochem.  

• Bij de lijn langs het Twentekanaal liggen er veel belemmeringen vanwege de hoogspanning 
en gasleidingen. Dit vraagt een nadere verkenning naar de daadwerkelijke ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines mln kWh 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●●●●● Goede plek. Breed gedeeld. Bij afritten 

snelwegen. Eventueel ook provinciale 

weg. Bij Laren en Lochem zelf. Snelweg 

is dynamische ruimte. Er wonen weinig 

mensen. Er is al hinder. Kan er wel bij.  

1 – 2 

turbines  

8-16 mln 

kWh 

1.2 Verzorgingsplaatsen  

/laadstations 

●●●●● Het is een logische plek met tankstation. 

Anderen zeggen liever daar zon; het zijn 

anders te veel plekken langs snelweg. 

Zodat je langs een diffuse rij turbines 

rijdt en impact op achterland groot is.  

  

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over 

kanalen, rivieren) 

●●●●● Alleen bij hoofdbruggen bij kanaal. Dus 

Lochem Zutphen; niet bij kleine intieme 

bruggetjes. Bij hoofdbruggen moet het 

passen denkt de meerderheid.  

1-2 

turbines 

  

8-16 mln 

kWh 

Lijnen     

** Lijn opstelling  ●●●●● Kijk toch eens of een lijn langs 

Twentekanaal zou kunnen. 

Tegenargument is dat Twentekanaal los 

staat van het landschap. Je gaat dan 

een vreemde rechte lijn benadrukken in 

een verder organisch landschap.  

5-10 

turbines 

40-80 mln 

kWh 

Vlakken     

1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●●●●● Bij cluster offer je in totaal een kleiner 

gebied op. 5 turbines kan maar 25 is te 

veel. Zorg wel voor voldoende 

tussenruimte tussen de clusters aan de 

snelweg. Tenminste 5 a 8 km er tussen. 

Het is of deze of de variant 1.1. Niet 

beide. Dan is het verwarrend.  

  

    Totaal  56-112 

mln kWh 

 

0,056 –

0,112 

TWh 
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Lochem  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 
ZON 
 

 
 

Overwegingen / belemmeringen 
• Tussenzone is veel ruimte; er is ook wel bewoning en beplanting. Er is uitgegaan dat 10% 

benutbaar is. Dit vraagt om een nadere uitwerking.  

• In de langgerekte zone is het de vraag hoe dit zich verhoudt tot het  netwerk.  

• In het gebied liggen ook hoogspanning en buisleidingen. Daar moet rekening mee worden 
gehouden. 

 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

    ha Mln kWh 

1.5 Integreren in kunstwerken ●●●●● Infrastructuur past 

prima 

2 ha 2 mln kWh 

1.6 In en bij op- en afritten, 

knooppunten, parkeerplaatsen / 

verzorgingsplaatsen / 

laadstations 

●●●●●    

Lijnen     

1.7 Integreren in verharding (vb 

fietspaden) 

●●●●●    

1.8 Integreren in geluidsschermen ●●●●●    

1.9 Op bermen / taluds ●●●●● Ivm bomen levert 

het  weinig op; 

bermen zijn smal 

  

1.10 Zone langs infrastructuur ●●●●●    

1.11 Tussenzones benutten ●●●●● Tussenzone tussen 

kanaal en hoofdweg 

500  ha zone 

10% benutten 50 

ha   

50 mln 

kWh 

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●●●    

    Totaal 52 mln 

kWh 

 

0,052 TWh 
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Lochem  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND 
 

 
 
 

Overwegingen / belemmeringen 
• Bij vrijwilligheid en draagvlak in de buurt dan kunnen er aanvullen nog enkele, 

buurtturbines of dorpsturbines bij komen. Eigen initiatief van bevolking is dan belangrijk.  

• Bij de bedrijfsterreinen is niet veel technische ruimte. Wel net er naast. In deze 
doorvertaling is ervan uitgegaan dat de windturbines net naast de bedrijfsterreinen komen 
te staan. Soms kan er middels afspraken met beheerders van gas- en 
hoogspanningsleidingen en met omwonenden gezocht worden naar optimalisatie van de 
locaties. Voor de bedrijfsterrein optie is wel veel draagvlak in de werksessie.  

• Erfturbines moeten kunnen; maar niet op  deze schaal. Lochem heeft de mogelijkheid om 
wat grotere erfturbines te doen; tot 40 meter. Die leveren naar verwachting meer op in dit 
coulisselandschap.  

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

2.1 Kleine erfmolen ●●●●● Het moeten er wel erg veel zijn bij 20 

meter hoogte. Dan wordt het toch een  

rommeltje. Liever minder en dan tot 40 

meter hoog. Men wil het wel eerst eens 

zien hoe dit uitwerkt.  

20-100 

turbines  

0,6 – 10 

mln kWh 

2.2 Buurt/dorpsmolen ●●●●● Mits draagvlak, mits echt samen, mits 

geld naar de gemeenschap of het 

landschap in de directe omgeving. De 

buurt kan samen zoeken naar een 

goede plek en samen financieren en 

samen meeprofiteren.  

6-9 turbines

 

  

48-72 mln 

kWh 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industriecomplex 

●●●●● De technische ruimte lijkt beperkt dus 

het is waarschijnlijk toch lastig ze echt 

aan de bedrijfsterreinen te koppelen. 

Je gaat toch iets t landelijk gebied in. 

Dat maakt het lastig. Voor is dat het 

grote gebouwen visueel verkleint. De 

horizon is daar toch al aangetast dit 

kan er dan wel bij. Bedrijven moeten er 

zelf voor investeren. Een koppeling met 

bv de Lochemse bevolking lijkt lastiger. 

Past wel bij de dynamische 

bedrijfslandschappen.  

3-8 turbines

    

  

24-64 mln 

kWh 

2.4 Windpark bij 

grotere kern 

●●●●● Legt beslag op grotere ruimte. Men 

vindt dit niet passen bij Lochem. Men 

ziet liever in Lochem geen grote 

clusters maar verspreid. Dus clusters 

met meer dan 10 turbines liever niet. 

Kleine clusters bij industrie of nabij 

snelweg kan. In de rest van de regio 

kan het of moet het misschien wel bij 

Apeldoorn of Zutphen en dan zou het 

daar onder voorwaarden kunnen. Maar 

niet in Lochem.  
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2.5 Groot windpark bij 

een stad 

●●●●● Bij Deventer, Zutphen of Apeldoorn kan 

dit mogelijk wel. Dan wel duidelijk 

hoeveel energie ze gebruiken. Bij 

voorkeur koppeling met de stad direct. 

In Lochem wil men dit niet en er is ook 

niet zo’n grote stad. Men ziet daar 

liever verspreid model. Met hooguit 

enkele clusters van max 5 a 10 

turbines.  

  

    Totaal 72-146 mln 

kWh 

 

0,072-0,146 

TWh 
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Lochem  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod 
ZON 
 

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Belangrijke vraag is of het  netwerk in de zomer al die verspreid liggende zonneweides die 
dan een overschot aan energie produceren wel aan kan.   

• Bij bedrijfsterreinen gaat het  om het benutten van parkeerplaatsen en opslag met 
paneeloverkappingen. In totaal voor 10% van het bedrijfsterrein is aangenomen dat dit zou 
kunnen. De businesscase daarvan is niet ‘dik’. Aanvullend beleid is hier waarschijnlijk 
nodig.  

• In de zonnemantel wordt zorgvuldige inpassing gevraagd in verband met de vele mensen 
die hier dichtbij wonen. Een parkje afgestemd op de vraag van het dorp of wijk past.  

 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

2.6 Erfweides (1 á 2 ha) ●●●●● Meningen genuanceerd. Aan het erf 

concurreert het met de huiskavels en 

koe in de wei. Biedt kansen voor 

stoppende boeren. Risico: overal 

verspreid zonneveldjes. Voorwaarde: 

duidelijke ruimtelijke spelregels over 

waar ze tov de boerderij en de weg 

komen en de wijze van inpassing 

Meningen genuanceerd.  

500 erven x 

200 m2 

maakt 10 ha 

10 mln 

kWh 

2.7 Zonnemantel om 

dorp en stad 

●●●●● Zonnemantel kunnen een idee zijn, 

alleen als het de gemeenschap ten 

goede komt. We willen niet omringd 

worden door ontwikkelaarsparken 

(zonder belang bij de gemeenschap). 

Met zonnemantels zet je de boel op 

slot.  

2000 ha 

mantel met 

5% benutting 

maakt 100 ha 

100 mln 

kWh 

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●●● Unaniem voor. Goed idee!. Doen! 100 ha met 

10% 

benutting 

maakt 10 ha 

plus 15 ha 

ernaast 

25 mln 

kWh 

2.9 Zonnepark op (oude) 

stortplaats 

●●●●● Oude vuilstortkaarten toevoegen als 

kans voor zonnevelden  (VAB 

Almen? Lochem, Harfsen, Eefde, 

Zutphen 

 15 mln 

kWh 

    Totaal 150 mln 

kWh 

 

0,150 TWh 
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Lochem  
Denklijn 3 / Geclusterd  
WIND

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• In Lochem wil men liever verspreide windturbines en geen clusters.  

• Het gebied Larense Broek is in het verleden een windinitiatief geweest dat nog steeds 
gevoelig ligt bij de bewoners. Een groot cluster van 15 turbines of groter is 
onbespreekbaar.  

• Een kleiner cluster zou ergens in het landbouwgebied in Lochem mogelijk wel kunnen met 
de nodige voorwaarden en is bij denklijn Landschap is leidend opgenomen. Een goed 
proces waarbij iedereen mee doet en niet alleen de grondeigenaren is van groot belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

3.1 Groot windpark op de 

Veluwe (boswind) 

●●●●● Veluwe is van nationaal belang. Daar 

moet je vanaf blijven. Daar is rust. 

Ruimte. Het is recreatief en voor 

natuur een  heel belangrijk gebied. De 

hele veluwe volzetten is té. Dat is de 

allerlaatste optie. Onder voorwaarden 

zouden bepaalde deelgebieden 

misschien wel kunnen. Gebundeld. 

Zodat de impact ruimtelijke beperkt 

blijft.  

- - 

3.2 Groot windcluster aan 

de A1 

●●●●● Dit wordt wel gezien als een gebied 

waar een cluster kan. Er wonen 

echter ook veel mensen en er is veel 

recreatie en landgoederen. Er moet 

goed over nagedacht worden. Als dit 

het wordt moet er heel goed over 

nagedacht worden hoe je bewoners 

kunt compenseren. Het is van de 

grote clusteropties wel de beste optie 

vindt men.  

- - 

3.3 Twee of drie grote 

Agri-clusters in open 

landbouwgebieden 

●●●●● In Lochem speelt dit dan in Larense 

Broek. Hier is in het verleden al 

initiatief geweest en dat is destijds niet 

goed gegaan qua proces. Daar zit nog 

veel ‘zeer’. Deze gebieden zijn nu nog 

rustig, er zitten ook weidevogels, er 

wonen veel mensen verspreid die dan 

midden in windpark komen te wonen. 

De schaal is te groot. Wat er voor pleit 

is dat er hier wel ruimte is en dat je 

dan om een plek alles bundelt en de 

rest leeg houdt. Qua netwerk heeft het 

ook zijn voordelen. Als het daar moet 

dan veel kleiner en in heel goed 

overleg met alle bewoners van het 

gebied 

- - 

    Totaal 0 mln kWh 

 

0 TWh 
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Lochem  
Denklijn 3 / Geclusterd 
ZON 
 
 

 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 
• In de bebouwde kom moeten ook mogelijkheden worden gezocht. Parkeerterreinen, slimme 

combinaties met sportvelden en overhoeken leveren samen circa 10 ha. Ook dit zijn relatief 
dure oplossingen die om aanvullend beleid vragen. Ze zullen vanuit de basis lastig tot 
ontwikkeling komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

3.4 Groot zonnecluster rond de 

A1, tussen Apeldoorn, 

Zutphen en Deventer (hart 

van de Cleantech)  

●●●●●  - - 

3.5 Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde omgeving, 

parkeren, open veldjes, ..) 

●●●●●  Concentratie 

kernen 1% van 

1000 ha is 10 ha 

10 

3.** Zone tussen Twentekanaal 

en weg mixlandschap 

●●●●● Is al besproken en 

geteld bij infrastructuur. 

Hier niet weer 

meegeteld.  

- - 

    Totaal 10 mln kWh 

 

0,010 TWh 
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Lochem  
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
WIND 
 

 
Overwegingen en belemmeringen 

• De locatie van het agrocluster kan in een grotere ruimte gezocht worden dan hier op 
kaart aangegeven of in overleg met buurgemeente Hof van Twente;  

• Het gebied Larense Broek ligt zeer gevoelig door een eerder initiatief dat qua proces 
niet goed is verlopen. Een goed proces is van groot belang als deze bouwsteen wordt 
ontwikkeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

4.1 Veluwe als groots 

windlandschap 

centraal in 

Nederland 

●●●●● Is te groot voor zo’n uniek en 

kwetsbaar gebied dat van groot 

belang is voor natuur en recreatie. 

Daar moeten we afblijven. Het kan 

ook niet door alle natura 2000 zaken 

die er op liggen. Het gaat ten koste 

van waarden van de Veluwe. Als er 

weinig of geen goede alternatieven 

zijn zou dit kunnen. Dan liever bij 

nieuwe natuur dan in bestaande 

natuur. Dan is het beter uit te 

leggen. 

  

4.2 Groots, maar 

kleinschalig 

windlandschap (vb 

flank van de Veluwe 

met vele kleine 

erfmolens 

●●●●● Het gaat ten koste van waarden van 

de Veluwe. Als er weinig of geen 

goede alternatieven zijn zou dit 

kunnen. Dan liever bij nieuwe natuur 

dan in bestaande natuur. Dan is het 

verhaal beter uit te leggen.  

  

4.3 Compositie van serie 

windclusters 

gekoppeld aan 

bossen en 

landgoederen 

●●●●● Er is wel ruimte hier; dat spreekt er 

voor. Het kan  ook verdienmodel zijn 

voor bos en landgoederen. Echter dit 

zijn ook de parels van gemeente 

Lochem. Hier komen de mensen 

mede voor. Fietsen in het 

coulisselandschap en genieten van 

de ruimte en grote landgoederen en 

bossen. Er wonen weinig mensen 

maar er recreëren wel veel mensen. 

Dus in principe niet aankomen, tenzij 

er nergens anders ruimte is. En dan 

nog heel zorgvuldig kijken.  
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4.4 Serie van 

‘windakkers’ in open 

landbouwruimtes (de 

structuur van het 

landschap 

versterkend) 

●●●●● Zelfde argumenten als bij groot 

agrocluster in denklijn 3. Echter hier 

is het minder massaal. Een cluster 

van 5 a 10 turbines vinden 

sommigen zou onder voorwaarden 

moeten kunnen. Goed rekening 

houden met hinder voor inwoners 

van het gebied. Het proces is heel 

belangrijk. Het moet van de mensen 

samen zijn en niet ten koste gaan 

van vele en voor enkelen wat 

opleveren. Er zijn ook reacties – van 

jongere mensen - van dit is nu 

eenmaal nodig. Windturbines horen 

er in de toekomst gewoon bij. Dan 

zijn dit wel de plekken waar wind als 

beste past. Het levert dan ook wat 

op in financiële zin. Van deze 

denklijn wordt deze bouwsteen als 

de beste gezien.  

5-10 

turbines

 

  

40-80 mln 

kWh 

    Totaal 40-80 mln 

kWh 

 

0,040-

0,080 TWh 
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Lochem  
Denklijn 4 / Landschap is leidend 
ZON 
 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• bij landgoederen nader verkennen (inkomsten voor onderhoud landgoed) 

• voortbouwen aan het casco met kleinschalige landschapselementen van de gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.6 Integreren in 

agrarisch 

cultuurlandschap 

●●●●● Nee, agrariërs geloven niet dat 

dit werkbaar is / gaat worden. 

Het coulisselandschap moet zo 

lang mogelijk beschermt blijven 

(bedoeld: vrij blijven van zon en 

wind) 

.   

Groene 

ontwikkelzone 

3300 ha  5% 

165 mln 

kWh 

4.7 integreren in agrarisch 

grondgebruik 

●●●●● Agrariërs dragen de 

mogelijkheid voor het benutten 

van overhoeken aan (droge 

plekken, natte plekken, lastige 

plekken, overgangen naar 

beken, langs houtwallen, …) 

50 boeren a 2 

ha is 100 ha of 

enkele boeren 

wat grotere 

kavels.  

100  mln 

kWh 

4.8 integreren in 

groenontwikkelings  

zones 

●●●●● Ja, mits. Agrariërs zeggen ja: 

de water/klimaatopgave is 

belangrijk, er maximale ruimte 

nodig voor kringlooplandbouw, 

geen zon meer op 

landbouwgrond, dus combi met 

waterberging is goed idee. 

Vanuit natuur en landschap, ja 

mits, er ecologische 

opstellingen mogelijk zijn en er 

een hoge beeldkwaliteit wordt 

gerealiseerd. Het is een 

industriële grondgebruiksvorm 

en die past in principe niet in de 

natuur. Gemeente: dit principe 

vraagt om regie vanuit de 

overheid dan waar nu vanuit 

wordt gegaan. (De gemeente 

moet gaan aangeven waar het 

wel gaat gebeuren) 

In groenontwikkeling kan het 

onder voorwaarden. Hard 

materiaal en zwarte kleur 

(industrieel). Is het ecologisch 

en biodivers verantwoord, 

bijvoorbeeld in verhoudingen 

(20/80%). Blijft donker oranje. 

Vraagt om zware regie 
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4.9 Integreren in 

ontwikkeling van 

beken, retentie 

gebieden, 

waterberging, natte 

landnatuur etc. 

(klimaatbestendig 

landschap) 

●●●●● Zie hierboven - - 

    Totaal 265 mln 

kWh 

 

0,265 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,008 – 0,016 0,048 - 0,096 0,056 - 0,112 

Vraag & aanbod 0,048 – 0,072 0,025 – 0,074 0,073 – 0,146 

Clustering 0,000 0,000 0,000 

Landschap 0,040 - 0,080 0,000 0,040 - 0,080 

 
 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,050 0,002 0,052 

Vraag & aanbod 0,040 0,110 0,150 

Clustering 0,000 0,010 0,010 

Landschap 0,165 0,100 0,265 

 
 
 

Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap, omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Lochem 
 
• In Lochem hecht men heel erg aan goed proces. De wind en zon 

moet meerwaarde toevoegen en vooral iets van samen zijn. Overal 
gelden nuances. Mensen meenemen is heel belangrijk.  

• Men ziet wind bij voorkeur verspreid door het gebied. Je ziet het 
toch van overal. Dan liever overal een beetje.  

• Natuur gaat er voor de mensen. De unieke landgoederen en bossen 
en rustige coulisselandschappen wil men heel zuinig op zijn.  

• Voorkeur voor wind dan toch bij bedrijfsterrein, dorpen, 
buurtschappen en nabij infrastructuur.  

• Zon past vooral bij infrastructuur en men ziet goede 
meekoppelkans met water en klimaat robuust maken van de regio. 
Bij en op stortplaatsen en bedrijfsterreinen is ook een goede optie.  

• Ten opzichte van monofunctionele grotere zonneparken op 
boerenland is men ronduit afwijzend.  
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Aanwezige stakeholders gemeente Lochem 
 

• Bestuur IKL 
• LochemEnergie 
• Dorpsraad Epse/Joppe 
• t Onderholt 
• Stichting Welzijn Lochem 
• ICTBF 
• inwoner Laren 
• initiatiefnemer 1e zonnepark 
• inwoner Epse 
• VAB Almen 
• Eefde Tegenwind 
• ROL Lochem 
• LochemEnergie (2) 
• PB Harfsen-Kring van Dorth (2) 
• Belangenver. Zwiep (2) 
• LTO Noord afd. Achterhoek Noord 
• Eefde Waterkracht 
• gemeente Lochem (6) 
• BEO 
• VAB Almen 
• Natuurmonumenten 
• Stichting Mooi Lochem 
• Liander 
• Vereniging Contact Barchem (2) 
• griffie Lochem 
• fractie ondersteuner CDA 
• Roelofs Groep Den Ham 
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Voorst 
 
 

 
Verslag  
Lokaal atelier 
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Eerste ronde Voorst 
 
Eerste ideeën over kansen voor grootschalige opwekking van energie 
in de gemeente 
 
Groep Willem  

 
Waarden in aanvulling op de kaart 

 

• Het hele gebied kent veel agrarisch erfgoed; er zijn circa 600 IJsselboerderijen en andere 

historische boerderijen waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1400 a 1500.  

• Cultuurhistorische waarden kaart is er van de gemeente. Cultuurhistorie vind je overal! 

• Het verhaal van de IJssel.  

• De boerderijen zijn geen verstilde monumenten maar op veel ervan wordt nog actief geboerd. 

Men wil op de boerderijen wel blijven wonen en werken. De boeren hebben een voorkeur voor 

wind want zon neemt heel veel landbouwgrond in.  

• Een andere waarden is dat veel lijnen in het gebied zeker in het noorden Noord-Zuid lopen. De 

weteringen. De A1 is een dunne as die daar dwars op staat.  

• Men vindt het van belang dat er burgerinitiatieven komen voor wind en zon. Dan is er 

draagvlak en kunnen burgers ook financieel meeprofiteren. Alleen financieel meeprofiteren is 

niet genoeg; burgers kunnen ook mee richting geven aan de invulling van plannen. Burger 

coöperaties dus waarbij het geld in ieder geval lokaal blijft. 

• In de zone rondom de A1 ziet men kansen. De mensen daar zeggen wij hebben al de snelweg 

en wij hebben al Attero maar hoe ziet het er ook uit in 2030. Men wil naar ontwikkeling van het 

hele gebied en niet een aantal vreemde elementen inplaatsen.  

• De A1 is een gebiedsvreemde lijn. Als je daar iets rondom wil dan moet het meerwaarde 

opleveren. Die meerwaarde zou vooral kunnen zitten in beperking van het geluid van de A1 en 

in aanleg van meer bos en landschap en het verbinden voor recreanten van noord en zuidkant 

van de A1. Je moet dan naar gebiedstransformatie. Ook de A1 miljoen bomen als koppelkans 

komt naar voren. Voor elk zonnepaneel een boom plaatsen  of elke windturbine een bos 

plaatsen.  

• IJsselvallei? Is een bijzonder en rustig gebied. Het is ook een oud landschap. Met veel oude 

structuren en verkavelingspatronen. Bij voorkeur wil men die vrij houden. Het is er rustig, 

groen, landschappelijk en voor toerist interessant. Anderzijds is er wel windtechnisch ruimte 

constateert iemand anders op de Voorster klei en in Sprabane gebied.  

 

 

Groep Abe 

 

Waarden met (mogelijke) status die op kaart ontbreken:  

• Nationaal Landschap Veluwe: “blijf daar vanaf”. 

• Het Snelwegpanorama bij de kruising A1 met IJssel: is ooit vanuit het rijk aangegeven als 

waardevol zicht; heeft dat nog een status? 
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• Beschermd dorpsgezicht Terwolde. 

 

Overige waarden: 

• Het zicht op de Veluwe vanuit het open gebied (Polder Nijbroek) en ook vanaf de A50. 

• Goede landbouwgrond: offer geen goede landbouwgrond op voor zonnevelden. Landbouw 

zal juist ook meer ruimte nodig hebben om verduurzamingsslag (extensivering) te maken.   

 

Kansen voor grootschalige opwek duurzame energie: 

• Langs de infrastructuur (snelweg) kans voor wind: “hier is toch al sprake van 

(geluids)overlast” 

• Combineer aanleg zonnevelden of wind langs snelweg A1 met compensatie voor direct 

aanwonenden die nu overlast ervaren van de weg.  Bv door een nieuwe geluidswal met 

zon en/of door versterking landschap en natuur ter plekke. 

• Dilemma: duurzame energie langs infrastructuur kan op gespannen voet staan met de 

wens tot beleving van het (fraaie) landschap vanaf de snelweg (A1). 

• De relatief wat minder rendabele gronden voor de landbouw bevinden zich in het 

landgoederengebied. 

• Compenseer financieel: bv door natuurgebieden elders te realiseren / verbeteren. 

• Houdt het kleinschalig (tot 15 a 20ha zonneveld), zodat het inpasbaar blijft in het 

landschap. 

 

Groep Ruut 

 

Waarden in aanvulling op de kaart 

 

• Voorst heeft zeer waardevolle landgoederenzones met hoge cultuurhistorie. Deze bij voorkeur 

uitsluiten. Landgoed De Poll (particulier eigendom) wil geen windmolens of zonneparken. 

Landgoed Beekzicht (particulier eigendom) waarschijnlijk ook niet. 

• Polder Nijbroek kenmerkt zich door een historisch gave verkaveling. Kleine windmolens (tot 20 

meter) passen bij de lokale schaal van Nijbroek. 

• Uiterwaarden zijn waardevol. 

 

Kansen voor grootschalige opwek duurzame energie: 

• Gebied tussen Posterenk en a1 is een geschikte locatie voor zonnevelden in combinatie met de 

geluidswallen. Ook richting Twello is geluidsoverlast dat zou helpen met geluidswallen. Daarbij 

moet wel gekeken worden of een geluidswal past binnen het landschap. Alleen maar 

zonnepanelen langs de hele snelweg is ook niet mooi. 

• Attero, afvalverwekingsbedrijf, is een locatie waar zonnevelden gerealiseerd kunnen worden. 

• Lesurelands doet een verkenning met eneco voor kansen voor de energietransitie voor hun 

eigen percelen. Focus op zon maar enkele voor wind. Mogelijkheden voor carports met 

zonnepanelen, met combinatie voor opladen van de auto's. Landopstellingen zoals kievietsveld. 

Voor Bussloo ligt een kans voor drijvende panelen. Bussloo is 1 van de grootste gebieden van 

lesurelands. Studie al gedaan naar effecten voor zon op water. Combinatie met thermen 

Bussloo. Grond van thermen Bussloo is eigendom van lesurelands. Graag met 
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meekoppelkansen voor ecologie zoals vogels. Er wordt nu gejaagd op vogels dus misschien iets 

aan doen 

• Inventarisatie van alle grote schuren en bedrijven stimuleren om daar zonnepanelen te plaatsen. 

• Vliegveld Teuge sluiten? Verkenning van zonnepanelen op die velden. 

• Er liggen kansen voor zonneparken in de volgende gebieden: Teuge, links van Twello, 

Klarenbeek, de Kar. 

• Voor zon zijn er een aantal zones aan te wijzen waar het bij voorkeur niet kan (landgoederen 

zones etc.) In de overige gebieden kan er wel veel als je maar rekening houdt met de lokale 

schaal en inpassing. Maatwerk per perceel. 

• Zonneparken kunnen een aanvulling zijn voor toerisme en vooral als educatie opgepakt wordt 

met een informatiebord en wandelpad. Toeristen zijn veel in de IJsselvallei, richting Bussloo en 

de aanrijroutes naar de steden.  

• Zon op weg is misschien een kans? Maar daar zitten nog vele haken en ogen aan. Kans voor 

snelfietspad tussen Apeldoorn en Deventer.  

• Groene inpassing is belangrijk. Maar ook de opbrengst moet naar het gebied.  

• Grotere schaal kan wel voor zonneparken maar dan wel goed ingepast. Kleine schaal is niet 

altijd beter.  

• Kansen voor versterken van de Fliert.  

• Bedrijven binnen de regio oprichten om de zonnepanelen te recyclen.  

• Eigenaarschap moet ook bij de inwoners liggen. 

• Zon als beleving en trots. Wees eens trots op de zonnevelden en windmolens, net zoals we nu 

trots zijn op de oude monumenten  

• Het opwekken van energie mag gezien worden. Daardoor krijgen mensen ook meer inzicht dat 

besparen ook belangrijk is. 
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Tweede ronde Voorst 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  

 

De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie.  

 

Tenslotte is door het ontwerpteam op basis van de discussies tijdens de werkateliers, de 

interpretatie van de waardenkaarten en/of de technische ruimte voor wind en zon een aantal 

overwegingen of belemmeringen aangegeven.  
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Voorst  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Bij A1 is aan de zuidzijde relatief veel technische ruimte. Het moet in een bredere zone 
gezocht worden. Compensatie voor de omwonenden in de zin van financiële participatie, 
aanpak van de geluidhinder van de A1 die velen als een zware last ervaren en investeren 
in landschap en oversteekbaarheid van de A1 zijn dingen die meer waarden op leveren 
voor het gebied.  

• Ook vliegveld Teuge snoept nog veel technische ruimte weg. Mogelijk dat hierin te 
optimaliseren is. Dat zou nader moeten worden verkend. Dan is er aan de noordzijde van 
de A1 of op Apeldoorns grondgebied ook meer ruimte.  

 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND   turbines Mln kWh 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●●●●●●●● Goede plek. Maar het kan 

technisch niet overal bij de 

afritten omdat er mensen te 

dichtbij wonen. Zou het ook niet 

in de middenberm kunnen met 

kleinere turbines? 

1-2 8-16 

1.2 Verzorgingsplaatsen 

/laadstations 

●●●●●●●● Kan maar gaat maar om enkele 

turbines. Liever dan ook 

middenberm. Men heeft dan 

liever een groter cluster dan 

alleen op deze plek.  

1-2 8-16 

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over 

kanalen, rivieren) 

●●●●●●●● Dat zou bij de Ijssel spelen. 

Alleen wil je het daar juist 

vrijhouden. Andere opties zijn er 

niet in dit gebied.  

- - 

Lijnen     

** Lijn opstelling ●●●●●●●● Lijnen wil men alleen bij 

kunstmatige lijnen in het gebied. 

Dat zou er voor pleiten om het 

bij de A1 te doen. Ellende is 

dan ook gebundeld en geluid 

overlast is er toch al. Echter je 

gaat dan deze lijn wel heel erg 

benadrukken terwijl het geen 

natuurlijke lijn is. Er is weinig 

ruimte voor een echte lijn en zo 

zul je die dan ook niet ervaren.  

- - 

Vlakken     
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1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●●●●●●●● In Voorst is men er voorstander 

van om alles in een cluster te 

bundelen. Bij voorkeur ook nog 

zo dat een grensoverschrijdend 

cluster met een andere 

gemeente plaatsvindt om zo de 

overlast te concentreren en te 

bundelen. Bundeling aan de A1 

zou een goede optie zijn. Daar 

is al overlast van geluidhinder. 

Door de bundeling maak je ook 

schaal en kunnen ook financiën 

vrijgemaakt worden om iets 

terug te doen voor bewoners in 

de zin van financiële 

compensatie, landschaps- 

inrichting of maatregelen tegen 

geluidhinder 

5-15 40-120 

    Totaal 56-152 mln 

kWh 

 

0,066-

0,152 TWh 

 
 
  



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 66 

Voorst  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 
ZON 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Op het vliegveld Teuge is ruimte; bekeken moet worden of dit ook past in verband met de 
vliegveiligheid.  

• Een innovatief idee is om de A1 deels te overkappen met een soort zonnekas / tunnel met 
panelen. Dit zou de geluidhinder op de omgeving flink verminderen.  

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

    ha Mln kWh 

1.5 Integreren in 

kunstwerken 

●●●●●● Integratie is altijd goed, want dat 

scheelt in oppervlakte zonnepark. 

Rood: beperkte opbrengst, wel 

veel impact 

n.t.b.  

1.6 In en bij op- en afritten, 

knooppunten, 

parkeerplaatsen / 

verzorgingsplaatsen / 

laadstations 

●●●●●● Goed idee. Parkeerterreinen 

overkappen met zonnedak 

1,5 ha 1,5 

Lijnen     

1.7 Integreren in 

verharding (vb 

fietspaden) 

●●●●●● Kans voor snelfietspad tussen 

Apeldoorn en Deventer. (Nog) niet 

kansrijk voor grote wegen. Deze 

zouden wel overkapt kunnen 

worden. 

25 ha  

(5 km 

zonnedak 

A1) 

25 

1.8 Integreren in 

geluidsschermen 

●●●●●● Goed idee. Wel kan het soms 

wenselijk zijn te kiezen voor een 

groene oplossing. Wens is 

geluidsoverlast A1 te verminderen 

6 ha 6 
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1.9 Op bermen / taluds ●●●●●● Zonnepanelen in bermen is niet 

perse geliefd want dat ziet er wel 

verschrikkelijk uit. De meningen 

daarover zijn verdeeld. Bij enkele 

bermen zou het kunnen maar 

verschilt ook per locatie. Bermen 

van spoorwegen zijn erg 

belangrijk voor de ecologie dus 

die sowieso niet. Bermen naast 

de kleinere wegen niet voor 

zonnepanelen die zijn belangrijk 

voor de ecologie en om met de 

hond en het paard te lopen. 

4 ha 4 

1.10 Zone langs 

infrastructuur 

- Goed kijken naar geschiktheid. 

Maatwerk. 

De vraag is of het perceel er beter 

van wordt. 

-  

1.11 Tussenzones benutten  Tussenzones zijn niet echt 

bekend binnen gemeente voorst.  

-  

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●●●● Goed idee. Kijk naar Ameland als 

voorbeeld (zon in combi met 

parachute springen) NB. Als 

vliegveld gesloten wordt ontstaat 

er meer ruimte voor wind en zon 

en wordt er veel energie 

bespaard. 

35 ha 35 

    Totaal 70 mln 

kWh 

 

0,070 

TWh 
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Voorst  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Bij vrijwilligheid en draagvlak in de buurt dan kunnen erfturbines, buurtturbines en 
dorpsturbines. Eigen initiatief van bevolking is dan belangrijk.  

• Bij een cluster bij een bedrijfsomgeving is gekozen voor westelijk van de Attero. Bij 
voorkeur samen met initiatief van Apeldoorn.   

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND   turbines Mln kWh 

2.1 Kleine erfmolen ●●●●●●●● Het moeten er wel erg veel zijn bij 20 

meter hoogte. Dan wordt het toch 

een  rommeltje.  

- - 

2.2 Buurt/ 

dorpsmolen 

●●●●●●●● Men vindt het vanuit oogpunt van 

draagvlak een mooie optie. Burgers 

kunnen lokaal dan ook mee 

profiteren of het verenigingsleven in 

de dorpen. Echter bij deze variant 

heb je bij elk dorp een turbine en zijn 

er overal turbines zichtbaar. Dan 

woon je nog midden in een ijl 

windpark. Als de bewoners dit zelf 

zouden willen is het ok. Maar meeste 

mensen willen liever geclusterd.  

1 - 2 8 -16 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industriecomplex 

●●●●●●●● Echte bedrijfsterreinen zijn te klein in 

de gemeente en daar is weinig 

technische ruimte. Het bundelen met 

locaties waar al visuele verstoring is 

of veel hinder van geluid of verkeer 

is wel goed. Als algemeen principe. 

Bedrijfsterreinen aan de A1 zijn dan 

in beeld. Bij de dorpen zijn de 

bedrijfsterreinen klein en is geen 

fysieke ruimte beschikbaar door de 

woningen op te korte afstand.  

2- 5 16 - 40 

2.4 Windpark bij 

grotere kern 

●●●●●●●● Je produceert daar waar de vraag is. 

Dat spreekt aan. Bij Twello dan 

enkele meer. Andere dorpen geen of 

een. Het tegenargument is ook hier 

weer dat er overal in de hele 

gemeente turbines staan. Dat je in 

een ijl windpark woont en dat door ze 

zo verspreid te leggen de kabels 

duur zijn en er zo ook geen geld 

overblijft om echt iets te doen voor 

de omwonenden of hete landschap. 

Dan wordt de business case dun.  

- - 
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2.5 Groot windpark bij 

een stad 

●●●●●●● Speelt niet in deze gemeente want er 

is geen grote stad. Als het er op  

aankomt dan Apeldoorn als stad 

haar opgave in Voorst parkeert dan 

ligt dat gevoelig. Een deel bij een 

cluster van Voorst zelf is nog 

bespreekbaar want dan ontstaat 

samen een groot cluster waar je echt 

ook een goed verdienmodel hebt en 

daarmee ook weer voor de inwoners 

daar kunt investeren.  

- - 

    totaal 22-56 mln 

kWh 

 

0,022 – 

0,56 TWh 
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Voorst  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod 
ZON 

Overwegingen / belemmeringen 
• Op de stortplaats is ruimte. 

• Op bedrijfsterreinen is ruimte in de zin van overhoeken en parkeergelegenheid of opslag 
die overkapt kan worden. De businesscase van deze relatief kleine terreinen is mogelijk te 
beperkt.  

• Bij zonnemantels goed kijken waar en hoe het kan. Een aantal landgoederen heeft 
aangegeven dat ze niet met zonneparken wil werken. Een deel van deze landgoederen ligt 
in de zonnemantel van Twello.  

 

 
  

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

2.6 Erfweides (1 á 2 ha) ●●●●●● Rood: Kleine parken verspreid 

leidt tot verrommeling van het 

landschap. Groen: Goed idee, 

direct bij de bron. Oranje: wel 

duidelijke 

inpassingsvoorwaarden 

10 ha 10 

2.7 Zonnemantel om 

dorp en stad 

●●●●●● Groen: eigenaarschap, 

betrokkenheid. Als 

‘groententuinen’ (DDR als vb!) 

of enken (oogstschuren, 

graanschuren). Oranje: niet 

overal, geclusterd. Relatie 

tussen dorp en landschap is 

belangrijk. Rood: wil niet 

opgesloten worden. 

60 ha 60 

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●●●● Goed idee, direct mee 

beginnen. Ook bovenop 

parkeervelden en straten 

6 ha op en 

tussen bedrijfs 

kavels en 15 ha 

naast een 

bedrijfsterrein. 

Samen 21 ha  

21 

2.9 Grote zonneparken 

van 10 ha of meer 

bij onderstations 

●●●●●● Er is een toevalligheid van 

onderstations. Dat wil niet altijd 

zeggen dat dat ook een goede 

locatie is dus ze moeten ook 

verder kijken dan alleen de 

onderstations.  

-  

2.10 Zonnepark op 

(oude) stortplaats 

●●●●●● Attero, Zuidhelling direct 

benutten. Onderzoek of 

noordhelling ook kan. 

18 ha 18 

    Totaal 109 mln 

kWh 

 

0,109 

TWh 
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Voorst  
Denklijn 3 / Geclusterd  
WIND

 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Er zijn twee clusters aangeduid op kaart. Bij voorkeur wilde men op de werksessie alles 
bundelen in één cluster. Het cluster in het Weteringengebied zou bij voorkeur samen met 
Epe en/of Apeldoorn ontwikkeld moeten worden als de keuze hier op valt.  

• Overall komt toch met de nodige mitsen en maren het cluster bij de A1 telkens weer 
bovendrijven bij de mensen in Voorst als meest logische plek.  

• Als voor A1 cluster wordt gekozen moet daar echt meerwaarde voor de bewoners worden 
bereikt. Een fors deel van de meerwaarde moet terechtkomen bij hen of bij investeringen 
die het landschap daar verbeteren, de geluidhinder van de weg reduceren.  

• Als Apeldoorn ook een cluster aan de A1 wil dan voelen de mensen ervoor om deze zoveel 
mogelijk te bundelen.  

 
 
 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

3.1 Groot windpark op 

de Veluwe (boswind) 

●●●●●●●● Tegen is dat Veluwe van 

nationaal belang is. Het is er 

rustig, ruimte, natuur die op deze 

schaal uniek is. Voor is dat je 

echt een  groot gebaar maakt en 

alles clustert en dat je anders 

telkens toch verspreid in de hele 

regio overal wind tegenkomt. 

Een groot gebaar dat spreekt 

aan en er wonen weinig mensen.  

- - 

3.2 Groot windcluster 

aan de A1 

●●●●●●●● Tegen is dat er veel mensen  

wonen; die komen in een heel 

andere omgeving te wonen met 

wind. Er is ook maar weinig 

fysieke ruimte. Als het echt groot 

moet is het ook te groot. In het 

gesprek wordt wel aangegeven 

dat als het een cluster is dat voor 

Voorst alle wind bundeld dat dit 

dan wel de meest geschikte plek 

lijkt. 10 a 20 turbines in Voorst 

als het daar op neer komt moet 

kunnen. Wel moet dan de 

snelweg qua geluid goed worden 

aangepakt met de 

meeerrwaarde, moeten er meer 

bomen komen en moet de 

snelweg oversteekbaar zijn voor 

recreanten op meerdere 

plekken. Dan is er ook 

daadwerkelijk een meerwaarde 

te realiseren.  

5 - 20 40 - 160 
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3.3 Twee of drie grote 

Agri-clusters in open 

landbouwgebieden 

●●●●●●●● Dit agricluster ligt dan in het 

noorden van het gebied bij 

Terwolde en Nijbroek. Is 

kwetsbaar oud cultuurhistorisch 

landschap. Is eigenlijk te 

kwetsbaar denkt men voor zo’n 

grote opstelling. Maximaal 15 

turbines zou men hier zien. 

Samen met Apeldoorn en/of 

Epe.  

3 - 8 24 - 64 

    totaal 64-124 mln 

kWh 

 

0,064-

0,124 TWh 
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Voorst  
Denklijn 3 / Geclusterd 
ZON 

 
 
 
 
Overwegingen 

• Een groot zonnecluster van wel 400 ha zon is uitgewerkt. Daarbij wordt circa 20% van het 
aangeduide gebied benut als zonneweide. Een kleinere variant is natuurlijk ook een optie.  

• Er zal daarbij in ieder geval een transformatie van het gebied plaatsvinden. Hiervoor zullen 
ontwerpen moeten worden uitgewerkt. De combinatie van zon met het planten van heel 
veel bomen is een suggestie die meerdere malen is geopperd. 1 miljoen panelen en 1 
miljoen bomen.  

 
 
 
 
 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

3.4 Groot zonnecluster 

rond de A1, tussen 

Apeldoorn, Zutphen 

en Deventer (hart 

van de Cleantech)  

●●●●● We zijn voor clustering maar niet 

perse tussen de steden. Meer bij 

bedrijventerreinen. Clustering tussen 

de a1 kan wel maar niet verder 

uitdijen naar het zuiden. Per paneel 

een boom planten. 1 miljoen bomen 

rond de a1. Kavelruil kan een optie 

zijn, van landbouw grond, bomen, 

zon. 

Groen: Meer financiële ruimte voor 

inpassing dan bij kleine parken. De 

weerstand voor kleine parken is net 

zo groot als voor een groot park. 

2000 ha * 

20%= 400 

ha 

 

= 1,2 

miljoen 

panelen 

 

= 1,2 

miljoen 

bomen 

400 

3.5 Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde 

omgeving, parkeren, 

open veldjes, ..) 

●●●●●● Open veldjes niet volleggen binnen 

dorpen maar boven stenen kan het 

wel.  

4ha 4 

    Totaal 404 mln 

kWh 

 

0,404 TWh 
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Kansen voor clustering langs A1-zone:  
de Cleantech-etalage 
 
In Voorst is een speciale deelsessie gewijd aan de A1-zone. Hieruit kwamen de volgende kansen 

en kritische noten naar voren: 

 

Kansen:  

• Voordeel: door clustering  kunnen andere delen van de regio gevrijwaard blijven.  

• Voorwaarde: opbrengt ook weer investeren in het gebied; versterken van de 
landschappelijke en recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied. 

• Zet juist hier in de Cleantech in op innovatie: ruimte geven aan nieuwe technieken, 
koploper willen zijn.  

• “Bouw hier de aller-aller grootste molen als icoon en attractie” 

• Innovatie kan ook juist op het gebied van landschappelijke inpassing gelden: vormen van 
zon en wind die beter inpasbaar zijn, minder zichtbaar.  

• Clustering kan ook door heel veel relatief kleinschalige ontwikkelingen te combineren: in dit 
type landschap biedt dat kansen qua inpasbaarheid. 

• Rondom Busloo zijn al voorbeelden waaruit blijkt dat recreatie en duurzame energie ook 
goed samen kunnen gaan (zonnepanelen boven parkeren, kleine biomassa installatie, 
drijvende zonnevelden op de plas etc.).  Dit kan je ook verder uitbouwen: bv solar 
fietspaden, oplaadpunten, een drijvende zonnekubus waarin je kan overnachten etc. 

• Koppel innovatie ook aan educatie  
 

Kritische noten:  

• Het Cleantech-imago is een ‘gefabriceerde identiteit’, een marketing-verhaal dat de 
echte/historische/landschappelijke identiteit van het gebied niet zou moeten overrulen. 

• Het veel aangehaalde voorbeeld van de Kwekerij in Hengelo is mooi, maar geen kansrijke, 
reële businesscase: reken je niet rijk. 

• Integratie van zon met agrarisch gebruik is wellicht denkbaar in de tuinbouw of specifiek 
teelten, maar niet zo maar inpasbaar in huidige bedrijfsvoering in het gebied   

• Als je gaat nadenken over grootschalige zonnevelden: ‘praat eerst met de betrokken 
agrarische ondernemers‘ 
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Voorst  
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
WIND

 
 
 
 
 

Overwegingen en belemmeringen 
• In deze denklijn is alleen de windopstelling boven gekomen in het Weteringengebied. 

• Dit is niet het voorkeurscluster in de gemeente. Vanwege de oude boerderijen en de 
cultuurhistorische patronen moet zorgvuldig worden gekeken of de moderne turbines zich 
wel verhouden tot het landschappelijk waardevolle gebied.  

 
  

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

4.1 Benutten 

karakteristiek van het 

landschap 

●●●●●●●● Speelt vooral op de Veluwe rand. 

Als het kan is het mooi  maar voor 

Voorst niet heel relevant. 

- - 

4.2 Groots, maar 

kleinschalig 

windlandschap (vb 

flank van de Veluwe 

met vele kleine 

erfmolens 

●●●●●●●● Wordt te veel en te wild met heel 

veel kleine turbines.  

- - 

4.3 Kleinere 

windturbines 

passend bij 

landschappelijke 

structuren 

bijvoorbeeld 

Apeldoorns kanaal.  

●●●●●●●● Zou kunnen op sommige plekken. 

Langs snelweg, langs apeldoorns 

kanaal maar speelt niet in Voorst. 

Tegen is dat je er veel meer van 

nodig hebt. Maar misschien dat 

een tussenmaat turbine (van 40 

tot 80 meter oid) wel goed past bij 

de maat van boerderijen en linten. 

Zou je kunnen verkennen.  

- - 

4.4 Langs de IJssel ●●●●●●●● Voor: er is veel fysieke ruimte. 

Tegen het zijn verstilde gave lege 

gebieden met nog een unieke 

rustige trage kwaliteit. Daar 

moeten we het niet willen.  

- - 

4.5 Compositie van serie 

windclusters 

gekoppeld aan 

bossen en 

landgoederen 

●●●●●●●● Juist niet; bossen en natuur rustig 

en leeg houden. Dat zijn de mooie 

gebieden die veel ook voor 

recratie gebruikt worden. Alleen 

bij nieuwe structuren zou het  wel 

passen.  

- - 

4.6 Serie van 

‘windakkers’ in open 

landbouwruimtes (de 

structuur van het 

landschap 

versterkend) 

●●●●●●●● Een cluster in het 

Weteringengebied 

3-6 

turbines 

24 – 48 

mln kWh 

    Totaal 24-48  

mln kWh 

 

0,024-

0,048 TWh 
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Voorst  
Denklijn 4 / Landschap is leidend 
ZON 

 
Overwegingen en belemmeringen 

• Integratie in de landbouw is lastig. De nadruk ligt op melkveehouderij en mais en grasteelt 
vragen grote machines die niet of nauwelijks tussen panelen kunnen rijden.  

• Overhoeken kunnen zich lenen voor kleine zonneweides. Ook in de landgoederenzone zou 
dat passen. Het is nog maar de vraag in hoeverre boeren en landgoedeigenaren ook 
daadwerkelijk hun grond willen omzetten als ze de kans hadden. Ze hechten aan grond 
voor productie en als erfgoed dat ze willen doorgeven.  

 

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.7 Inpassen in agrarisch 

cultuurlandschap 

●●●●● Landschap is leidend voor 

alles. Op agrarische grond 

alleen als het echt moet. 

100 ha 100 

4.8 Integreren in agrarisch 

grondgebruik 

●●●●● Integreren in melkveehouderij 

is moeilijk voorstelbaar 

5 ha 5 

4.9 Integreren in 

groenontwikkelings 

zones 

●●●●● Zonnepanelen gebruiken om 

landbouw en natuur te 

scheiden willen we niet. Zon 

op natuur kan niet. Maar als er 

landbouwgrond wordt omgezet 

naar groen dan combineren 

1000 ha * 

5%=50 ha 

50 

4.10 Integreren in ontwikkeling 

van beken, 

retentiegebieden, 

waterberging, natte 

landnatuur etc. 

(klimaatbestendig 

landschap) 

●●●●● Zie boven   

4.11 Zon op landgoederen ●●●●● Zon op landgoederen kan als 

de eigenaar het ermee is. 

Hangt ook af van het 

landgoed.  

6 * 2 ha = 

12 ha 

12 

    Totaal 167 mln 

kWh 

 

0,167 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,016 – 0,032 0,040 - 0,120 0,056 - 0,152 

Vraag & aanbod 0,014 – 0,040 0,008 – 0,016 0,022 – 0,056 

Clustering 0,000 0,064 – 0,124 0,064 – 0,124 

Landschap 0,000 0,024 – 0,048 0,024 – 0,048 

 
 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,070 0,000 0,070 

Vraag & aanbod 0,039 0,070 0,109 

Clustering 0,000 0,404 0,404 

Landschap 0,000 0,167 0,167 

 
 
Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap, omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Voorst 
 
• In Voorst meandert de discussie over wind verschillende kanten 

op. Uiteindelijk wil men in de groep vooral graag geclusterd. Bij 
voorkeur één cluster voor Voorst waar het gebundeld is.  

• Voorkeur is dan in de windgroep toch voor ergens in de A1 zone; 
alternatief is landbouwgebied bij Nijbroek.  

• Als de buurgemeenten ook in de wind gaan dan moet dat niet 
ergens anders maar graag ook bundelen van windcluster met een 
cluster bij de buren zodat er dan één gebied ontstaat met een 
cluster en de overige ruimte open en vrij blijft.  

• In de A1 zone kun je met de revenuen van dit cluster ook echt 
een groter gebaar maken naar bewoners en meerwaarde 
opzoeken over het beperken van de weghinder, landschappelijke 
aankleding en routes van noord naar zuid over de A1.  

• Voor zon ligt er een innovatie in de zin van een overkapping met 
zonnepanelen van de A1. Dit zal de geluidhinder ook sterk 
reduceren.  

• Een zonnecluster is een optie om de rest van de regio te 
vrijwaren. Ga eerst eens praten met de grondeigenaren in het 
gebied om te kijken of dit überhaupt realisme heeft.  
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Aanwezige stakeholders lokaal atelier Voorst 
 

• Klarenbeeks belang 
• Belangenvereniging Bussloo 
• Dorpsbelangenverening De Vecht 
• Plaatselijk Belang Nijbroek 
• Dorpsbelangenvereniging Terwolde 
• Dorpsbelangenvereniging Teuge 
• Voorster Belang 
• Algemeen Belang Wilp Achterhoek 
• Wilps Belang 
• Dorpsbelangenvereniging Steenenkamer 
• Twello 
• Energie Rijk Voorst (3) 
• LTO (2) 
• Attero 
• Schoneveld Breeding 
• Landgoed De Poll 
• Landgoed Beekzicht 
• Leisure Lands 
• Sterrenwacht (recreatie) 
• Camping houder (recreatiesector) 
• Stichting IJsselhoeven 
• collega's gemeente Voorst (4) 
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Zutphen 
 
 

 
Verslag  
Lokaal atelier 
 
7 oktober 
 
Kort atelier – alleen een bouwstenen ronde.  
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Bouwstenen ronde Zutphen 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  

 

De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie.  

 

Tenslotte is door het ontwerpteam op basis van de discussies tijdens de werkateliers, de 

interpretatie van de waardenkaarten en/of de technische ruimte voor wind en zon een aantal 

overwegingen of belemmeringen aangegeven.  
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Zutphen  
 
Tafel 1 Wind 
Groep Willem 

 

Eerste ideeën over grootschalige opwek. 

 

• Overmarsch als gebied voor wind is kansrijk omdat er weinig burgers zijn en het deels als 

glastuinbouw is. Daar zou wind bij passen. Tegen is dat het negatief is voor het stadsgezicht 

van Zutphen als je komt van de Voorster kant.  

• Langs de IJssel bij de nieuwe IJsselbrug. Dat is een open gebied en het past bij de weg / infra 

die daar is.  

• Bedrijfsterrein aan de zuidzijde. Wind past bij bedrijfsterrein. Tegen deze locatie spreekt dat er 

ook een recreatiegebied zit met recreatieverblijf van  Bronsbergen en dat langs de IJssel er 

veel natuurwaarden zijn. Daardoor is deze plek minder logisch volgens sommigen. Als het 

moet dan aan de oostzijde van het bedrijfsterrein.  

• LTO wil liever wind dan zon vanwege de claim op landbouwgrond. Landbouwgrond is hard 

nodig ook al omdat er ook ruimte wordt gevraagd op landbouwgrond voor biodiversiteit en 

grondgebondenheid steeds belangrijker wordt.  

• In het Bos bij tussen Warnsveld en Lochem zou langs de infra een lijn of cluster misschien 

kunnen. Wind boven bos.  

• Het zogenaamde witte lint een weg met daarlangs witte bomen die door de stad als hoofdweg 

loopt zou misschien kunnen worden gecombineerd met kleine windturbines van 25 of 40 meter 

hoog.  

• Zon lijken vooral in het kleinschalige landschap ten oosten van de IJssel kansen. Wel moet het 

draagvlak in de buurt hebben en goed worden ingepast maar dat lijkt te kunnen in dit 

landschap. Ook kleinschalige wind zou in dit landschap kunnen als er draagvlak is bij boer en 

burgers uit de buurt. Participeren moet kunnen.   

 
 
Tafel 2 Zon  
Groep Abe 

 

• Op het talud, waterplas en op dak industrieterrein 

• Dynamische landschappen die in de loop van de eeuwen al meer zijn veranderd, 

broekontginning, bedrijventerreinen, glastuinbouw gebied 

• Gekoppeld aan infrastructuur: Langs Noordweg en spoorlijn  

• Essen en enken ontzien 

• Niet vanuit stadsgezicht Zutphen 

• Zon op dak potentie 

• Integreren: kan niet overal. Staat in sommige bouwstenen opgenomen. Maak je iedereen blij 

mee en kan van alles zijn. 
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Tafel 3 Zon 
Groep Eveline 

 

- Zon is goed te combineren met kassengebied. Zelfde soort uitstraling.  

- Goed te combineren langs N314 

- Velden in te richten als zonnemantel aan de westkant van de Vierakkerse beek 

- Lijn langs de IJssel vrij houden.  

- Agrariërs ten noorden van Twentekanaal sparen. Ze hebben al veel te kampen gehad met 

windturbines en nieuwe rondweg.  

- Ecoloog: enkelvoudige energie opwek is niet meer van deze tijd. Combineren moet.  

- Niet clusteren. Een deel van de bevolking heeft er dan alle last van. Liever spreiden.  

- Wat opvalt: wind en zon worden gezien als last, pijnlijk, slecht en maakt het bestaande kapot. 

Dus doe het dan maar waar het al lelijk is. Bedrijventerreinen en infra.  
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Waardering bouwstenen  
 
Zutphen  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• In Zutphen is er geen snelweg infrastructuur. De bouwstenen ziet de groep vooral 
gekoppeld aan de snelweginfrastructuur. Bij de Denklijn Landschap is leidend en Vraag & 
Aanbod komt wel een cluster van windturbines boven bos naar boven aan de provinciale 
weg tussen Zutphen en Lochem.  Ook dat kan als hoger schaalniveau worden gezien als 
een cluster gekoppeld aan infrastructuur.  

 
 
 
 
 
 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst  

Raming 

opbrengst 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●● Snelweg is een logische  plek; visueel 

past het daar bij; er is al doorsnijding 

- - 

1.2 Verzorgingsplaatsen 

/laadstations 

●● Verzorgingsplaatsen liggen vaak 

midden in het landschap. 

Landschappelijk kan het soms 

ongewenst zijn daar wind te plaatsen. 

Dus rekening houden met 

achterliggende landschap. Als het wat 

dat betreft kan is het goed.  

- - 

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over kanalen, 

rivieren) 

●● Kan wel bij grotere bruggen en 

wegen; niet bij kleine bruggetjes over 

Twentekanaal. Alleen op  robuuste 

plekken.  

- - 

Lijnen     

** Lijn opstelling  ●● Werkt niet bij de IJssel. Misschien wel 

bij Twente kanaal. Daar spreekt ook 

weer tegen dat die dwars door een 

landschap loopt en als het ware een 

vreemde rechte lijn is in dat 

landschap.   

- - 

Vlakken     

1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●● Aan de snelweg is dit prima. Men ziet 

liever clusters dan lijnen. Met 

tussenruimte. Een cluster aan 

provinciale weg tussen Zutphen en 

Lochem past ook als oranje ivm 

ecologische waarden.  

5-10 40-80 

    Totaal 40-80 mln 

kWh 

 

0,040-

0,080 TWh 
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Zutphen  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
ZON 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Langs het zogenaamde witte lint zijn brede bermen en her en der overhoeken. Daar kan 
zon worden geïntegreerd. Een zorg is wel de ecologie. Bermen vormen ook ecologische 
linten in het landschap.  

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst  

Raming 

opbrengst 

Lijnen   Ha zon Mln kWh 

1.7 Integreren in 

verharding (vb 

fietspaden) 

●●●● Ja kan; mits rendabel.  0,5 0,5 

1.8 Integreren in 

geluidsschermen 

●●●● Prima dubbel ruimtegebruik, tweede nut.  0,5 0,5 

1.9 Op bermen / taluds ●●●● Bermen met ecologische zone; dijk kan 

ook maar kan interveniëren met 

stadsgezicht Zutphen dus goed over 

nadenken / ontwerpen. Biodiversiteit is 

een goede reden om het niet te doen of 

ergens anders. Slecht voor biodiversiteit.  

- - 

1.10 Zone langs 

infrastructuur 

-    

1.11 Tussenzones 

benutten 

●●●● Kan mits er echt geïntegreerd worden. 

Restzones die toch overschieten kan. 

Biodiversiteit is slecht.  

4 4 

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●● Deelen en Terlet. 

N.v.t 

- - 

    Totaal 5 mln kWh 

 

0,005 TWh 
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Zutphen  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND 

 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• De koppeling van wind bij bedrijfsterreinen spreekt aan. De technische ruimte is 
beperkend. Op De Mars lijkt op basis van de NP-RES technische kaarten geen ruimte 
maar is door heel precies kijken en afspraken met leidingbeheerders en Tennet vanwege 
de hoogspanning toch ruimte gevonden. Ook op het bedrijfsterrein aan de zuidkant van 
Zutphen is weinig ruimte. Aan de oostzijde van dit bedrijventerrein heeft ontwikkeling van 
wind de voorkeur vanuit de sessie. Het ligt dan weg van de IJssel. Een gasleiding, 
hoogspanningsleiding en enkele woningen in het buitengebied belemmeren hier een groot 
deel van de ruimte voor windturbines.  

• Het windcluster boven het bos aan de provinciale weg ligt in het Gelders Natuurnetwerk. 
Dat is nu qua beleid belemmerend. Er is wel technische ruimte beschikbaar. 

 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND   turbines Mln kWh 

2.1 Kleine erfmolen ●● Is klein en relatief levert het weinig op. 

Als er lokaal draagvlak is en lokaal een 

bijdrage levert aan zelfvoorziening doe 

het dan maar niet heel groot uitrollen.   

10-40 0,3 – 4  

2.2 Buurt/ dorpsmolen ●● Past op zich wel. Leidt ook tot 

draagvlak. Niet meer dan een turbine 

per buurt. Dan staan ze vanzelf wijder 

uit elkaar doordat ze in buitengebied 

veel huishoudens kunnen beleveren.  

1-2 8-16 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industrie complex 

●● Energie en bedrijven horen bij elkaar. 

Wind maakt gebouwen visueel kleiner. 

Het is er al verstoord. In Zutphen wordt 

dit al toegepast.  

6-12 48-96 

2.4 Windpark bij 

grotere kern 

●● Hier vooral de discussie wat is dichtbij. 

Als het allemaal binnen 1 km van 

Zutphen zou moeten roept het te veel 

antisentiment op. Als er een windpark 

van 5 a 10 turbines bijvoorbeeld langs 

de provinciale weg naar Lochem mee 

wordt bedoeld zou het kunnen.  

5-10 40-80 

2.5 Groot windpark bij 

een stad 

●● Zie hierboven. Te dichtbij maakt het te 

geforceerd. Op een goede plek maar 

dan wel eventueel op 5 km van de stad 

is prima.  

- - 

    Totaal 96-192 mln 

kWh 

 

0,096-0,192 

TWh 
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Zutphen  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
ZON 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Op de bedrijfsterreinen zijn nog veel loze plekken en plekjes. Die zijn allemaal relatief klein 
en kennen daarom waarschijnlijk een dunne business case. Ook is de terugverdientijd van 
tenminste 15 jaar lang gelet op het vastleggen van de gronden. Immers ze zijn in principe 
bedoeld voor bedrijfsontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 
opbrengst 

Raming 
opbrengst 

2.6 Erfweides (1 á 2 ha) ●●●● Erf als ‘tuin op eigen terrein’  dan is het 

ok. Als je grasland als boer gaat 

opofferen is het niet ok. Bij stoppende 

boeren in plaats van oude schuur is ok. 

Deels ook principe kwestie van LTO. 

Dat deel van het erf kan je niet 

gebruiken voor bedrijvigheid. Dan komt 

het op gronddruk te staan. Wat is de 

definitie van een erf? 

200 erven x 

200 m2 = 4 

ha 

4 

2.7 Zonnemantel om 

dorp en stad 

●●●● Als het maar geen harde band is om de 

hele kern. Het kan wel her en der als het 

goed wordt ingepast. In Zutphen ben je 

al voor van alles ruimte aan het zoeken 

ook in de stadsrand. Het moet geen 

maatgevend principe zijn.  

650 ha en 

daarvan 5% 

is 33 ha 

33 

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●● Kan. Er zijn overhoeken of lege ruimtes. 

Kan het wel tijdelijk. Als er toch 

bedrijvigheid komt gaat dat voor.  

250 ha 

waarvan 

10% 

benutbaar 

15 ha 

aanpalend 

terrein 40 ha 

40 

     

Totaal 

 

77 mln 

kWh 

 

0,077 TWh 
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Zutphen  
Denklijn 3 / Geclusterd  
WIND 
 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Er is geen ruimte gezien voor een groot windcluster in gemeente Zutphen vanuit de 
werksessie. 

• Voor een wat kleiner cluster in het bos tussen Zutphen en Lochem is wel ruimte.  

 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND     

3.1 Groot windpark op de 

Veluwe (boswind) 

●● Men vind de Veluwe wel uniek 

maar een groot park van bv 25 

turbines moet kunnen. Club is 

wel vooral LTO in Zutphen.   

- - 

3.2 Groot windcluster aan 

de A1 

●● Speelt natuurlijk niet in deze 

gemeente. Men zal het wel 

zien. Als er draagvlak is daar 

of mensen daar goed 

gecompenseerd kunnen 

worden dan is het wel een 

goede plek.  

- - 

3.3 Twee of drie grote Agri-

clusters in open 

landbouwgebieden 

●● LTO vindt dit wel een goede 

oplossing. In praktijk is 5 

turbines in een 

landbouwcluster al veel. Liever 

wat kleinere clusters en dan 

wat meer dan een of enkele 

heel massale clusters. Past 

niet in Zutphens grondgebied; 

onvoldoende technische 

ruimte.  

5-10 

turbines 

40-80 mln 

kWh 

    Totaal 40-80 mln 

kWh 

 

0,040 – 

0,080 TWh 
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Zutphen  
Denklijn 3 / Geclusterd  
ZON 

 
Overwegingen en belemmeringen 

• Binnen de bebouwde kom is er her en der ruimte voor zon. Die wordt nu ook al ingevuld 
bijvoorbeeld met de omzetting van voormalige sportvelden naar zonneparkjes. De 
businesscase is vaak moeilijk vanwege extra voorzieningen zoals stellages en beveiliging. 

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

3.4 Groot zonnecluster rond 

de A1, tussen 

Apeldoorn, Zutphen en 

Deventer (hart van de 

Cleantech)  

●●●● Speelt niet in Zutphen. Liever de 

pijn verdelen en integreren in het 

landschap. Daarom voorkeur voor 

niet clusteren met enkelen.  

- - 

3.5 ‘Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde omgeving, 

parkeren, open veldjes, 

..) 

●●●● Boven parkeren is het prima. Als 

het maar niet beperkend is voor 

de leefomgeving en het mag niet 

ten koste gaan  van de 

leefomgeving zoals trapveldjes of 

groen in de wijk.  

1000 ha 

bebouwd 

gebied. 1% 

benutten is 10 

ha 

10 

    Totaal 10 mln 

kWh 

 

0,010 TWh 
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Zutphen  
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
WIND 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Voor zowel de windakker in de Overmarsch als het wind boven bos cluster is er technische 
ruimte. Wind boven bos vraagt om een nadere analyse van ecologische randvoorwaarden.  

• Windturbines op het Overmarsch gebied zijn gevoelig vanwege het beschermde 
stadsgezicht. Koppeling daar met de glastuinbouwzone ligt voor de hand.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.1 De hele Veluwe als 

groot windlandschap 

centraal in Nederland 

●● Dat is te groot. Gaat te ver. Veluwe is 

van nationaal belang.  

- - 

4.2 Groots, maar 

kleinschalig 

windlandschap (vb 

flank van de Veluwe 

met vele kleine 

erfmolens 

●●  Kan maar levert relatief weinig op. 

Moeilijk ook om er vanuit Zutphen iets 

over te zeggen.  

- - 

4.3 Compositie van serie 

windclusters 

gekoppeld aan bossen 

en landgoederen 

●● Kan. Maar niet te grote clusters. Eerder 

5 dan 15 turbines. Het zou in Zutphen 

kunnen in bosgebied richting Lochem. 

Als er voldoende wind is. Dat is wel een 

zorgpunt.  

5-10 40-80 

4.4 Serie van ‘windakkers’ 

in open 

landbouwruimtes (de 

structuur van het 

landschap 

versterkend) 

●● Is men wel positief over. Maar liever 

kleinere clusters van circa 5 turbines 

dan hele grote clusters. Vanwege het 

draagvlak. Dit zou wel passen bij de 

bijdrage die landbouw zou willen 

leveren. Groot roept direct veel meer 

weerstand op. Geen technische ruimte 

op Zutphens grondgebied. Alleen in 

gebied Overmarsch maar dat ligt 

gevoelig qua stadsgezicht. Die optie is 

daarom toch rood gekleurd / niet op de 

kaart gezet.   

- - 

    Totaal 40-80 mln 

kWh 

 

0,040-

0,080 TWh 
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Zutphen  
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
ZON 
 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Integratie in het landschap of bij landbouwbedrijven vraagt om zorgvuldige uitwerking. 
Projectontwikkelaars willen vaak rechttoe rechtaan ontwikkelen. Integratie vraagt om 
betrokken ontwikkelaars of samenwerking met bijvoorbeeld het waterschap in een 
gezamenlijke ontwikkeling. Het vraagt om ontwikkeling vanuit een totaalvisie vanuit een 
groter gebied en geen postzegelontwikkelingen.  

• De uiterwaard is uitgesloten van ontwikkeling vanwege waterdoelen en beschermd 
stadsgezicht. 

 
 
 
 
 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.5 integreren in agrarisch 

grondgebruik 

●●●● Kan op sommige plekken. 

Zoals bij kippenhouderijen. 

Maar mais en gras teelt zijn 

dominant en daar is het 

moeilijk te integreren. Het gaat 

ook vrijwel altijd om 

grondverlies voor de agrariër.  

 

Een of enkele clusters zouden 

ook kunnen ontstaan in 

landbouwgebied. Bijvoorbeeld 

aansluitend aan 

glastuinbouwgebied bij 

Overmarsch gebied.  

5 x 2 ha en 

2 x 10 ha 

maakt 

samen 30 

ha 

30 

4.6 integreren in 

groenontwikkelingszones 

●●●● Niet in beken en bij natte 

landnatuur. Selecteer de 

dynamische landschappen en 

integreer het daar.  Anderen 

zeggen zon en natuur moeten 

te integreren zijn. Zeker bij 

nieuwe natuur.  

460 ha 

waarvan 5% 

invulbaar is 

23 ha 

23 

4.7 Integreren in ontwikkeling van 

beken, retentiegebieden, 

waterberging, natte landnatuur 

etc. (klimaatbestendig 

landschap) 

●●●● Retentiegebieden en 

waterberging prima als 

zonneveld. 

Bij vorige 

punt 

ingevuld.  

- 

    Totaal 53 mln 

kWh 

 

0,053 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,000 0,040 - 0,080 0,040 - 0,080 

Vraag & aanbod 0,048 – 0,096 0,048 – 0,100 0,096 – 0,196 

Clustering 0,000 0,040 - 0,080 0,040 - 0,080 

Landschap 0,000 0,040 - 0,080 0,040 - 0,080 

 
 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,005 0,000 0,005 

Vraag & aanbod 0,040 0,037 0,077 

Clustering 0,010 0,000 0,010 

Landschap 0,000 0,053 0,053 

 
 
Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Zutphen 
 
• Liever hogere maar minder turbines. Ze zijn groot en op een 

gegeven moment zie je niet meer hoe groot. Dus dan liever maar 
zo groot mogelijk zodat je er minder nodig hebt.  

• Zon bij stortplaatsen en direct bij onderstations; dat is logisch.  
• Voor zon selecteer de dynamische landschappen en integreer het 

daar. Spaar juist de stabiele oude ‘slow’ landschappen.  
• Als we te veel zon clusteren geeft het magnetisme en dat is slecht 

voor de gezondheid.  
• Er is vrees voor energie cowboys bij de grootschalige en cluster 

opties bij zon. Meerwaarde staat dan onder druk.  
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Aanwezige stakeholders lokaal atelier Zutphen 
 

• Alliander 
• bewoner Noordveen 
• Cleantechregio (2) 
• gemeente Zutphen (5) 
• LTO (2) 
• Natuurmonumenten 
• provincie Gelderland 
• STUITbelangengroep 
• Waterschap Rijn en IJssel 
• Wijkteam Noorderhaven 
• Zutphen Energie 
• Raadslid 
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Heerde  
 
 
 
Verslag  
Lokaal atelier 
 
1 oktober 2019 
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Eerste ronde Heerde 
 
Eerste ideeën over kansen voor grootschalige opwekking van energie 
in de gemeente 
 
Kansen voor grootschalige opwek zon en wind:  

 

- Gekoppeld aan infrastructuur; Langs de A50, verkeer aanwezig en voorkomt nog meer 

geluidshinder. Ruimte voor wind in een lijnopstelling A50 > groep geen bezwaren. 

 

- Creëer ‘zonnelandgoederen’; Zon of wind geclusterd i.c.m. het realiseren van 

landschapwaarden.  Dit past bij de aanpak van ruimtelijke ordening van Nederland. Bijvoorbeeld 

langs de begrenzing natuurgebieden J. van de Weert (Heerde Energie). Potentiële locaties 

:Tussen Wapenveld en Hattem oud industrieterrein (J. van de Weert (Heerde Energie), rondom 

kanaal en de snelweg en fietspad van Epe naar Heerde. 

 

- Zonnecluster  Schiethei van Defensie want zeer weinig bezoekers, niet in zicht en veel ruimte, 

past bij vraag naar plekken voor grootschalige opwekking. Defensie heeft maar een beperkt 

deel van het terrein nodig voor schietoefeningen. Zonnepanelen in een heidelandschap > breed 

gedragen. Ja mits, goed gekeken wordt naar de natuurlijke waarden. 

 

- ‘Zonnedijken’ ; Zon langs de randen van de dijk hoogwatergeul, want veel ruimte (8 km lengte * 

10 m * 2) , 2 kanten, en hoog talud> breed gedragen Kanttekening is of hier vanuit inwoners 

draagvlak voor is. Vanwege de emotionele waarde en historie van dit gebied. Vroeger landbouw 

(Niek Haverkamp, gem. Heerde). 

 

- Daag inwoners uit, zodat de opvatting ‘niet in mijn achtertuin’, omgezet wordt naar voordelen. 

Bijvoorbeeld via businesscases en eigenaarschap. Voorkom dat er naar elkaar gewezen gaat 

worden (W.Oosterblauw KNNV, J. van de Weert Heerde Energie). Buurtmolens en dorpsparken  

 

- Bouw voort aan de zonneladder (op dak, meervoudig op parkeerplaatsen , ..) , Realiseer directe 

betrokkenheid 

 

- Respect voor Flora en Fauna belangrijk, echter zijn compromissen niet uit te sluiten. Uitdaging 

zonneladder i.c.m. klimaatadaptatie W.Oosterblauw KNNV/ J. van de Weert (Heerde Energie). 

(NB. Er zijn geen beken die breder gemaakt zouden kunnen worden.J.Bos (Bekenstichting)) 

 

- Glastuinbouwgebied omg Bisschopsstraat. Kleinschalig en veel "stoppers". In verleden 

gecreëerd om meer bedrijvigheid te krijgen (LTO), dit kan elkaar versterken. Ruimte voor 

innovatie. 

 

- Heerde Strand: niet op het water, wel boven parkeerterrein 
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- Snelfietspad CTR combineren met zonopwek 

 

- Zone tussen Apeldoorns Kanaal en Groote Wetering ontwikkelen voor zonne-energie. Geeft 

kansen om attractiviteit van Kanaal op te waarderen, rood voor rood, generatiewoningen, stel 

max aan percentage zon, stel kwaliteitsvoorwaarden, nodig uit tot meenemen meerdere 

domeinen in ontwikkeling.  

 

- Zon bij Berghuizen (industrie), oprit A50 en bij kassen.  

 

- Kansen in waarden 

- Binnen de gebieden met waarden kan er veel. Belangrijk is de waarden te erkennen en van 

hieruit randvoorwaarden te formulieren voor energie. Het ontwerp moet aansluiten bij het 

landschap. 

 
Aanvullende tips: 

• Optie Denklijn: Proces mensen betrekken en delen opbrengsten. Eigen initiatieven.( J. van de 

Weert (Heerde Energie) 

• Ontwikkel i.c.m. coöperatief eigendom gecombineerd met omgeving- en landschapsfonds 

• Daken op agrarische gebouwen volledig vol leggen en dan maximaal terugleveren i.p.v. de 

huidige situatie waarbij een dak maar voor de helft wordt benut omdat de rest van het dak niets 

oplevert. 

• Het gaat om een combinatie van denklijnen; het is niet of / of, maar en / en 

 

 

Groep Willem 

 

• Het infralandschap is al verstoord of beter gezegd dynamisch. Daar zou het best passen. Dus 

langs de A50. Daar ligt ook een motorclub aan de westzijde. Daar is ook al extra geluid.  

 

• Zelf / met ons allen realiseren van wind. Men is ondernemend en no nonsense in Heerde. 

Campings of buurtschappen willen wel de schouders er onder zetten daar wat kan. Dat helpt 

ook bij acceptatie. Een waarde is dat men zelfredzaam is per buurtschap en dingen samen of 

als ondernemers willen oppakken.  

• Recreatieve waarden zitten vooral aan de Ijssel en op de Flanken van de Veluwe en natuurlijk 

de Veluwe zelf. Daar zitten ook de meeste cultuurhistorische waarden.  

 

• Het open gebied – van de noodoverloop en breder – vind iederreen heel waardevol. De 

openheid word als belangrijke waarde gezien. Zeker als contrast met de hoge veluwe en de 

drukkere dorpenzone op de flank. Die openheid is ook kwetsbaar. Er zitten daar ook veel 

weidevogels.  
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• Het open gebied heeft ook al veel te verduren gekregen door de hoogwaterzone. Daardoor zijn 

de mensen ook emotioneel zwaar belast.  

 

• In het hele gebied heeft ook de MKZ veel impact gehad. Ook daardoor is er een soort 

‘verborgen’ pijn voor grote rigoureuze ingrepen nog naast de hoogwaterzone. Ook daarmee 

rekening houden. Je kunt daar ook veel van leren hoe je dingen wel en niet moet aanpakken. 

Enerzijds geen luchtkastelen of alle vrijheid voorspiegelen. Mensen open en eerlijk betrekken. 

Duidelijk maken wat je wil en samen de weg er naar toe verkennen.  

 

• Natuur bij Hattemse poort is waardevol. Daar raakt de Veluwe bijna de Ijssel. Daar moet de 

verbinding tussen Veluwe en de bosgebieden bij Ommen langs en uiteindelijk het Edelhert de 

IJssel over richting Duitsland en terug. Daar moet je geen verstoring willen met wind.  

 

• Andere ecoverbiningszone tussen Veluwe en IJssel loopt langs zone van ingang van 

noodoverloopgebied. Nieuwe natuur met wind of zon zou misschien kunnen passen alhoewel 

het geen voorkeursgebied is.  

 

• De in en uitgang van de hoogwaterzone zijn technische elementen. Daar is er misschien wel 

iets mogelijk qua passendheid van technische objecten qua wind en zon.  

 

• Waarden: defensie / soldaten op de Veluwe. Is iets om rekening mee te houden 

 

• Hoogspanning door open gebied. Praat ook niemand meer over. Over 5 jaar is dat 

geaccepteerd. Dat zou voor wind ook wel een zo kunnen gaan. Als je wel iets wilt in de open 

zone zou je daar aan kunnen koppelen alhoewel dat weer lastig is qua hinderafstanden. Als je 

iets wilt met het open gebied zou je ook aan de rand het moeten doen. Aan de rand van de 

flank waar al veel mensen wonen. Dan hou je het gebied het meest open.  

 

• Uit de heup geschoten komt wind op de Veluwe, vooral langs de snelweg en bij de afritten en 

tussen hoogspanning en flank aan de rand van het open gebied. Ook op bedrijfsterreinen bij 

Heerde en Wapenveld ziet men mogelijkheden. Zon meer in kleinschalig gebied, op een grote 

recreatieplas en langs de snelweg.  
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Tweede ronde Heerde 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  

 

De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie.  

 

Tenslotte is door het ontwerpteam op basis van de discussies tijdens de werkateliers, de 

interpretatie van de waardenkaarten en/of de technische ruimte voor wind en zon een aantal 

overwegingen of belemmeringen aangegeven.  
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Heerde  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 

 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Wind boven bos en langs de snelweg als lijn of cluster heeft het meeste draagvlak bij de 
aanwezigen op de werksessie. Echter wel van belang hoe Natura2000 en GNN daar 
uitpakt. Daarom zijn deze op kaart oranje aangegeven.  

• De keuze is of een cluster in het bos bij de snelweg of een lijnopstelling. Dubbel gaat niet. 

• Wind bij de technische punten bij de overlaat zou als er elders geen ruimte is een optie zijn 
bij de technische kunstwerken. Hiervoor komt in de discussie best enig draagvlak maar met 
deze mits.  

 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●●●●●● Liggen op regelmatige afstand 1-2 8 – 16  

1.2 Verzorgingsplaatsen/l

aadstations 

●●●●●● Oranje: maatwerk vanwege 

beperkte ruimte, denkbaar is 

kleinere molens toepassen 

- - 

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over kanalen, 

rivieren) 

●●●●●● Oranje: niet overal, mits passend 

bij overgangen en structuren, 

mits cultuurhistorie. 

Rood: niet in N2000 

Als het moet past het bij de 

nieuwe kunstwerken van de 

overlaat 

0-4 0-32 

Lijnen     

** Lijn opstelling langs 

A50 

●●●●●● Maximaal opstelling van enkele 

kilometers > wordt gedeeld in de 

groep 

Lijnen over grote lengte niet 

prettig. Dan liever clustering.  

7-14 56-112 

Vlakken     

1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●●●●●● Oranje: Liever lijnen dan clusters 7-14 56-112 *** 

    Totaal 64-160 mln 

kWh 

 

0,064-0,160 

TWh 

 
 
 
 

*** lijnen en clusters overlappen – daarom niet zo bij elkaar geteld.   
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Heerde  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 
ZON 
 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Zon op de insnijdingen van de Veluwe waar nu een brede heiderand staat vind men minder 
aantrekkelijk.  

• Zon op dijk levert relatief veel hectares zon op maar beïnvloedt ook een groot gebied. Dit 
moet eerst nader landschappelijk worden verkend. Bovendien kan dit alleen binnendijks. 
Vraag daarbij is ook of dit qua oriëntatie op de zon voldoende oplevert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

    ha Mln kWh 

1.5 Integreren in kunstwerken ●●●●●● Rood: Zet geen zoden aan de 

dijk.  

  

1.6 In en bij op- en afritten, 

knooppunten, 

parkeerplaatsen / 

verzorgingsplaatsen / 

laadstations 

●●●●●● Prima, maar wel inpassen 3 3 

Lijnen     

1.7 Integreren in verharding 

(vb fietspaden) 

●●●●●● In of boven fietspaden, kans 

snelfietsnetwerk van de regio. 

1 1 

1.8 Integreren in 

geluidsschermen 

●●●●●● Prima -  

1.9 Op bermen / taluds ●●●●●● Prima, maar wel inpassen. 

Contact met landschap moet 

blijven. Langs de snelweg zon 

en windenergie, minste schade. 

Brede middenbermen (talud) 

inzetten voor zonne-energie. 

Nee want, heeft effect op het 

aanzicht. 

4 4 

1.10 Zone langs infrastructuur ●●●●●● Contact met landschap moet 

blijven.  

Maatwerk. 

- - 

1.11 Tussenzones benutten ●●●●●● Contact met landschap moet 

blijven.  

Maatwerk. 

- - 

1.** Zon op dijk ●● Zon langs de randen van de dijk 

hoogwatergeul. Kanttekening 

draagvlak 

13 13 

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●●●● Deelen en Terlet. 

N.v.t 

- - 

    Totaal  21 mln 

kWh 

 

0,021 

TWh 
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Heerde  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND 
 

 
Overwegingen en belemmeringen 

• Dorpsmolens hebben draagvlak als de mensen het samen willen doen. Door wettelijke 
zoneringen staan de turbines relatief ver van de dorpen zelf.  

• Kleine turbines kunnen maar wil men niet bij alle erven. De totale opbrengst is daardoor 
bescheiden 

• Bedrijfsterreinen als locatie hebben draagvlak. Door bewoning in de buurt is er niet of 
nauwelijks technische ruimte. Daar moet dan wel een oplossing voor komen of bewoners 
nabij bedrijfsterreinen moeten mee eigenaar zijn.  

 
 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND   turbines Mln kWh 

2.1 Kleine erfmolen ●●●●●● Hier gaan we de oorlog niet mee 

winnen, maar wij zijn er niet 

tegen. 

20-50 1-2 

2.2 Buurt/dorpsmolen ●●●●●● groen: liever een aantal kleinere 

molens dan één grote 

3-5 24-40 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industriecomplex 

●●●●●● Concentreren 3-5 24-40 

2.4 Windpark bij grotere 

kern 

●●●●●● Hier n.v.t. want kleine kern - - 

2.5 Groot windpark bij een 

stad 

●●●●●● Hier n.v.t. want kleine kern, 

Combineren met grootschalige 

infra i.v.m. versnippering. Pas op 

voor confetti. Kijk naar 

laadvermogen landschap. 

- - 

    Totaal 49-82 mln 

kWh 

 

0,049 – 0,082 

mln TWh 
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Heerde  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod 
ZON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Wind tussen de bedrijven via overkappingen van parkeerterrein en opslag heeft veel 
draagvlak. Dit zijn wat duurdere oplossingen; mogelijk dat extra stimulering nodig is.  

• Het kassengebied ziet men ook als een goede locatie.  

• De zonnemantel is passend als het tussen stad en land niet wordt dichtgebouwd en 
bewoners worden betrokken bij de planvorming en financiering.  

 

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 122 

 

Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   ha Mln kWh 

2.6 Erfweides (1 á 2 ha) ●●●●●

● 

Oranje: Er moeten goede 

voorwaarden komen wil dit 

mogelijk zijn. maatwerk. Onder 

voorwaarden prima, dan 

ruimere inpassing 

2 2 

2.7 Zonnemantel om 

dorp en stad 

●●●●●

● 

Ja, indien eigenaarschap 

gemeente en bewoners. Niet de 

verbinding tussen dorp en land 

dichtbouwen met 

zonnepanelen. Niet 

grootschalig, gedragen en 

gezamenlijk initiatief 

40 ha 40  

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●●●

● 

akkoord. Bedrijfsterrein 

Ook bij de kassen! 

80 ha 

waarvan 10 

% 

benutbaar 

dus 8 ha 

25 ha in 

kassengebi

ed en naast 

bedrijven 

8 

25 

    Totaal 75 mln kWh 

 

0,075 TWh 
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Heerde  
Denklijn 3 / Geclusterd  
WIND 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Wind boven bos en langs de snelweg als lijn of cluster heeft het meeste draagvlak bij de 
aanwezigen op de werksessie. Echter het is wel van belang hoe Natura2000 en GNN daar 
uitpakt of er daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  

• Een windcluster dichter bij de dorpen maar net op de Veluwe zou kunnen. Zo is het hier op 
kaart weergegeven. Het idee daarachter is om de Veluwe dan alleen aan de rand aan te 
tasten en de energie relatief dicht bij de dorpen (vraag / netwerk) te produceren 
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

3.1 Groot windpark op de 

Veluwe (boswind) 

●●●●●● Rood: Veluwe uniek, niet als eerste 

plek, dit niet verstoren. 

Oranje: 5 a 6 molens aan de rand 

van de Veluwe zou kunnen, schaal, 

mate en plek afhankelijk. 

Bijvoorbeeld bij knooppunten langs 

het bos/infrastructuur. Of juist aan 

de rand van het bos dicht bij de 

bebouwde zone waar de dorpen 

liggen.  

5 40 

3.2 Groot windcluster aan 

de A1 

●●●●●● onder regionale regie mogelijk - - 

3.3 Twee of drie grote 

Agri-clusters in open 

landbouwgebieden 

●●●●●● Groen: op regionale schaal. 

mogelijk op de nieuwe dijk, maar 

hoogspanningsmast. Niet want dit 

verrommelt het landschap. Niet in 

Weidevogelgebied.  Eerder op de 

Veluwe dan in het agrarisch gebied 

bij clustering. 

- - 

    Totaal 40 mln 

kWh 

 

0,040 TWh 
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Heerde  
Denklijn 3 / Geclusterd 
ZON 
 

 
 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Op de hei is er samen met de militaire gebouwen wel een plek te vinden waar panelen 
passend zijn. Het is daar wel natura2000 dus in die zin zal het lastig zijn.  

• In de tussenzone gaat het om een gebied van 1100  hectare waarvan 5% zou kunnen 
worden ingevuld. Dit overlapt deels ook met bouwstenen uit andere denklijnen zoals 
zonnemantels. Het is een mixgebied van wonen, landbouw, recreatie en dan ook energie 
opwek.  
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

3.4 Groot zonnecluster 

rond de A1, tussen 

Apeldoorn, Zutphen en 

Deventer (hart van de 

Cleantech)  

●●●●● Groen:  idee is goed maar 

"waar" dit moet blijkt lastig. 

Beter 1 gebied opofferen 

dan alles versnipperd. Neem 

de vuilstort ook mee (V.A.R.) 

Rood: Want te gemakkelijk 

om bij de buren te parkeren. 

Meekoppelen met gemeente 

Voorst. 

- - 

3.5 Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde omgeving, 

parkeren, open veldjes, 

..) 

●●●●●● Prima wanneer sprake van 

dubbelgebruik (boven 

parkeren). Niet ten koste 

laten gaan van functionaliteit 

/ leefbaarheid (bv 

speelvelden) rood bij open 

veldjes: werkt verrommeling 

in de hand, lucht en ruimte 

niet allemaal vullen 

- - 

3.* Zonnecluster Schiethei ●●●●●● Schiethei van Defensie want 

zeer weinig bezoekers, niet 

in zicht en veel ruimte. 

Defensie heeft maar een 

beperkt deel van het terrein 

nodig voor schietoefeningen. 

Panelen in een 

heidelandschap. Wel N2000 

20 20 

3.** Zone tussen 

Apeldoorns kanaal en 

Grote Wetering als 

groot mixlandschap 

●●●●●● Geeft kansen om 

attractiviteit van Kanaal op te 

waarderen, rood voor rood, 

generatiewoningen, stel max 

aan percentage zon, stel 

kwaliteitsvoorwaarden, nodig 

uit tot meenemen meerdere 

domeinen in ontwikkeling.  

55 55 

    Totaal 75 mln kWh 

 

0,075 TWh 
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Heerde  
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
WIND 
 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Geen draagvlak voor deze optie. Te groot en dominerend.  
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.1 De hele Veluwe als groot 

windlandschap centraal in 

Nederland 

●●●●●● Nee - - 

4.2 Groots, maar kleinschalig 

windlandschap (vb flank van de 

Veluwe met vele kleine 

erfmolens 

●●●●●●  Schiet niet op. Beter is 

om het in één keer goed 

te doen. 

- - 

4.3 Compositie van serie 

windclusters gekoppeld aan 

bossen en landgoederen 

●●●●●● Nee, cultuurhistorische 

waarden 

- - 

4.4 Serie van ‘windakkers’ in open 

landbouwruimtes (de structuur 

van het landschap versterkend) 

●●●●●● Nee, cultuurhistorische 

waarden 

- - 

    Totaal 0 mln kWh 

 

0 TWh 
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Heerde  
Denklijn 4 / Landschap is leidend 
ZON 

 
 
 
Belemmeringen en overwegingen 

• Bij integratie in de groene ontwikkelzones is uitgegaan van 5% van het totale gebied. Per 
gebied zal verschillen hoe dit kan worden ingezet. Op de groene ontwikkelzone op de 
flanken leidt dit tot een ander beeld en opstelling dan in de meer open overgangszone en 
eventuele integratie in het landschap nabij de overlaat.  

• De overlaat zelf zal lastig te combineren met zon zijn vanwege waterdoelen.  

• Het landbouwgebied dat is aangeduid beslaat circa 500 ha. Aangenomen is dat 25 ofwel 
5% kan worden in gevuld met zon in de vorm van benutten van overhoeken of erven van 
stoppende boeren of integratie in landbouwgebruik.  
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.5 integreren in agrarisch 

grondgebruik 

●●●●●● Groen: iets meer 

kringlooplandbouw i.c.m. 

groen, gecombineerd met 

inkomenssituatie. Win-

winsituatie 

25 25 

4.6 integreren in 

groenontwikkelingszones 

●●●●●● Te onderzoeken, onder 

goede voorwaarden. Het 

moet een 

kwaliteitsverbetering zijn. 

Let op hoeveelheid % 

invulling nog haalbaar is. 

Ook netto vs. bruto 

50 50 

4.7 Integreren in ontwikkeling van 

beken, retentiegebieden, 

waterberging, natte 

landnatuur etc. 

(klimaatbestendig landschap) 

●●●●●● Rood: De beken zijn hier 

uniek, dit is te kleinschalig 

en te kwetsbaar. 

Misschien langs de 

wetering? Geen schade 

aan kleinschalige natuur. 

Groen: 

Zonnelandgoederen. 

Maatwerk. 

  

    Totaal  75 mln 

kWh 

 

0,075 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,000 0,064 - 0,160 0,064 - 0,160 

Vraag & aanbod 0,024 – 0,040 0,025 – 0,042 0,049 – 0,082 

Clustering 0,000 0,000 – 0,040 0,000 – 0,040 

Landschap 0,000 0,000 0,000 

 
 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,006 0,015 0,021 

Vraag & aanbod 0,033 0,042 0,075 

Clustering 0,000 0,075 0,075 

Landschap 0,000 0,075 0,075 

 
 
Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap, omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Heerde 
 

- Optie Denklijn: Proces mensen betrekken en delen opbrengsten. 
Eigen initiatieven. 

- Ontwikkel i.c.m. coöperatief eigendom gecombineerd met 
omgeving- en landschapsfonds 

- Daken op agrarische gebouwen volledig vol leggen en dan maximaal 
terugleveren i.p.v. de huidige situatie waarbij een dak maar voor de 
helft wordt benut omdat de rest van het dak niets oplevert. 

- Het gaat om een combinatie van denklijnen; het is niet of / of, maar 
en / en 

- In Heerde ziet men voor wind de beste mogelijkheden bij de 
bedrijfsterreinen en in een  cluster of lijn gekoppeld aan de 
snelweg. Dat laatste lijkt het meest realistische gelet op de ruimte 
die er is. Op de bedrijfsterreinen is het gewoon heel lastig qua 
technische ruimte.  

- Als je bedrijfsterreinen en infrabos bij elkaar optelt kom je op 10 tot 
20 turbines.  

- Je moet ook goed rekening houden met de emotionele kant van dit 
verhaal werd meegegeven. Neem de burgers waar het gaat 
gebeuren heel goed mee. Benader het niet alleen technisch als een 
project dat je wel even zult gaan oplossen maar heb vanaf het begin 
oog en geef ruimte aan de emotionele kant van het verhaal.  

- Alternatieve plekken voor wind die nog zouden passen die 
benoemd zijn, zijn de inlaat en uitlaat van de hoogwatergeul  
vanwege het technische van het landschap. Als het wel in het bos 
moet maar niet bij de snelweg kan zou de bosrand in de flank ook 
nog een optie zijn.  

- Openheid wordt gezien als belangrijke waarde.  
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Aanwezige stakeholders lokaal atelier Heerde 
 

• Alliander 
• dorpsraad Wapenveld 
• dorpsraad Veessen-Vorchten (2) 
• Gelders Genootschap 
• Heerde Energiek (4) 
• KNNV Epe-Heerde 
• LTO Noord-Oost (2) 
• Camping de Mussenkamp - ver. Recreatieondern (2) 
• Agrarische natuurvereniging Veluwe-Ijsselzoom 
• Veluwse Bekenstichting (2) 
• Agrarische belangenvereniging 
• Provincie Gelderland 
• Raadslid  (5) 
• Gemeente Heerde (5) 
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Epe 
 
 
Verslag  
Lokaal atelier 
 
9 okt 2019 
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Eerste ronde Epe 
 
Eerste ideeën over kansen voor grootschalige opwekking van energie 
in de gemeente 
 
 

Kansen voor grootschalige opwek zon en wind: 

 

• Wind vooral daar waar het hard waait. Veluwe zou dan kunnen. 

• Onderzoek wél de mogelijkheden om binnen of net buiten Natura 2000 gebieden te 

ontwikkelen (zowel zon als wind). Wind IN de bossen op de Veluwe wordt als kansrijk geacht. 

Voordeel is dat molens niet pontificaal in de landschappen staan. 

• Verken de mogelijkheden om regionaal te werken. Voorbeeld combineer functies: opwek wind 

met militaire oefenterreinen. 

• Gebruik en versterk aders (wegen, netwerkaders, IJssel, Apeldoorns kanaal) door toevoeging 

van functie zon en wind. 

• Windturbines bij de afslagen op de snelwegen; daar is al geluid en is het al lelijk / dynamisch; 

Het laat ook  zien hoe duurzaam we zijn.  

• Windturbines in de tussenzone tussen Apeldoorns kanaal en snelweg 

• Windturbines in een lijn langs de snelweg;  

• Windturbine in de recreatieplas ten noorden van Eekterveld.  

• Windturbine in polder op de grens met gebied Marle van gemeente Olst Wijhe waar ook een 

initiatief was/is. Als het daar doorgaat de turbines van Epe ermee clusteren. 

• Zon kan overal. Men vindt zon niet lelijk en zegt dat ook uit zichzelf. Kleine veldjes en goed 

inpassen kan.  

• Kleine zonnevelden op de flanken.  

• Zon ook in de tussenzone tussen kanaal en snelweg 

• Benut en intensiveer (lelijke) plekken met een industrieel karakter. (Industrieterreinen, 

Parkeerterreinen, RWZI) 

• Zon bij en op de bedrijfsterreinen 

• Westelijk van de A50 is het landschap overwegend kleinschalig en besloten. Daar meerdere 

kleine zonnevelden van 1 tot 5 hectare. Oostelijk van de snelweg is het landschap opener en 

grootschaliger van karakter daar 2 grote zonnevelden van tientallen hectare per stuk. 

Gechargeerd in kleinschalig 50 parken van 4 ha en in open gebied 2 maal 100 ha.  

• Zon langs de snelweg in verticale panelen. Een zone van 100 meter breedte aan beide zijden. 

Anderen zeggen juist dat de snelweg niet afgeschut moet worden.  

• Het is eigenlijk not done om zon op vruchtbare landbouwgrond monofunctioneel neer te zetten. 

Boeren moeten al extensiveren.  

• LTO: geen zonprojecten ten oosten van Apeldoorns kanaal. Raak je veel boerenbedrijven. 

• Voer gesprekken met landbouwbedrijven voor duurzame bedrijfsvoering en de wens om het 

bedrijf te beëindigen ( in de gem. Epe zijn 80 landbouwbedrijven). 

• Zon vooral daar waar gebruikt wordt en daar waar mensen wonen.  
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• Zon vooral in een zone langs de A50, en die mag best breed zijn; ca 250 meter aan 

weerszijden van de weg.  

• Dit geldt ook voor de N309 tot aan westkant Epe, voordat je het landelijk gebied en daarna het 

bos in gaat.  

• Verder veel zon op bedrijventerreinen. Waarbij men ook de ruimte tussen de twee 

bedrijfsterreinen aan de oostkant van Epe wil benutten (Tussen afslag op de A50 en Epe zelf) 

• Ook zien ze mogelijkheden bij natuurgebied Vossenbroek (ten zuiden van afslag 50 Epe) 

• Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden maken energielandschappen hier integraal onderdeel 

van! 

• Onderzoek mogelijkheid voor waterstoffabriek in de nabijheid van grote opwekprojecten. 

• Biedt de retentievijver (buiten gebruik) bij het Fletcher hotel kansen voor energieproject 

• Denkrichtingen voor wie de initiatiefnemer(s) zijn ivm draakvlak: 

 1. Lokaal betrokkenen (bewoners, energie coop, etc.) 

 2. In kleine kernen mogelijk meer draagvlak voor initiatieven vanwege lokale betrokkenheid 

 en deelname aan opbrengst en inbreng locatiekeus 

 3. Gemeente ontwikkelt ipv ontwikkelaar. Gemeente heeft geen winstoogmerk. Gemeente 

zorgt dat inwoners een positie krijgen in de ontwikkeling.   

• Kernenergie moet ook kunnen.  

 

 

Waarden in aanvulling op de kaart 

 

• Oostelijk van de snelweg is het landschap opener en grootschaliger en rationeler van karakter. 

Westelijk van de snelweg is het landschap kleinschalig en organisch van karakter. Dat 

onderscheid van open versus besloten en rationeler versus organisch behouden of versterken.  

• Het landschap op de flank is een mix van wonen, recreatie, groene dooradering en landbouw. 

Die mix is waardevol en moet worden behouden. Zon kan daar wel in passen.  

• Gebied oostelijk van de snelweg heeft goede toekomstgerichte landbouwbedrijven. Daar moet 

het gebied geschikt voor blijven. Dat is een belangrijke waarde.  

• De Veluwe zelf is waardevol voor natuur en recreatie. Met strategisch geplaatste windturbines 

zou dat niet in het geding hoeven komen. Je moet ze in ieder geval niet vanaf de open heides 

zien.  

• Lege gebieden leeg houden is ook een waarde. Men is in die zin voor clusteren.  

• Natura2000 vindt men belangrijk.  

• Het is belangrijk dat mensen kunnen participeren. Draagvlak in de omgeving is een belangrijke  

waarde. De coöperatieve gedachte moet! Iemand anders geeft aan dat verplichte coöperatie 

ook te zien is al het kopen van draagvlak.  

• Men vindt dat niet alleen de coöperatie dan moet meeprofiteren maar ook een deel naar het 

algemeen belang moet gaan. Landschap of verenigingsleven ed.  

• Bij LTO is wel behoefte aan een aparte sessie met de achterban over hoe  om te gaan meet 

duurzame energie. Er leven veel vragen. Integratie van kippen en zon zou kunnen. Andere 

integratievormen moet  je over nadenken maar bij gras en mais is het lastig. Vragen ook hoe 

het met de mestregels zit.  
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Tweede ronde Epe 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  

 

De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie.  

 

Tenslotte is door het ontwerpteam op basis van de discussies tijdens de werkateliers, de 

interpretatie van de waardenkaarten en/of de technische ruimte voor wind en zon een aantal 

overwegingen of belemmeringen aangegeven.  

 
 
  



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 138 

Epe  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 

 

 

 

Overwegingen / belemmeringen 
• Een lijn of cluster langs de snelweg vind men goed passen. Afstemmen met de 

buurgemeenten en dan samen de keuze maken voor ofwel een lijn ofwel een cluster. 

Cluster geniet licht de voorkeur.  

• De speelruimte die de technische kaart biedt, is niet heel groot. Een perfecte gekromde 

lijnopstelling langs de snelweg lijkt daardoor  niet te maken.  

• Goed kijken naar de technische belemmeringen vanuit de snelweg en inzetten van 

molenaarswoningen of accepteren van hoger geluid in verband met achtergrondgeluid van 

de snelweg zou extra ruimte voor wind kunnen scheppen waardoor een of enkele extra 

turbines plaatsbaar zijn of een fraaiere opstelling kan worden gevormd.  
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●●●● Infra over het algemeen vindt men 

een goede plek voor wind. Het is 

al dynamisch. Oranje: omdat men 

liever een lijn ziet dan losse 

punten.  

2-4 16-32 

1.2 Verzorgingsplaatsen 

/laadstations 

●●●● Ook hier weer liever een lijn dan 

losse punten maar in principe 

prima plek.  

- - 

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over kanalen, 

rivieren) 

●●●● Speelt hier niet. Apeldoorns kanaal 

is hier te klein voor. Bij IJssel zou 

het kunnen bij Zwolle.  

- - 

Lijnen     

** Lijn opstelling langs A50 ●●●● Goede  plek; voorbehoud is dat dit 

met de buurgemeenten ook zo 

wordt aangepakt. Dus of clusters 

langs infra of een doorgaande 

lijnopstelling. Gebieden met hoge 

waarden uitzonderen. *** 

10-20 80-160 

Vlakken     

1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●●●● Met clusters is de impact beperkter 

vinden sommigen. Anders ontstaat 

er een scherm in het landschap. 

Langs een weg voelt een wind wel 

natuurlijk. *** 

5-10 40-80 

    Totaal 96-200 mln 

kWh 

 

0,096-0,200 

TWh 

 
 
 
 
*** er is overlap tussen lijnen en clusters. In het totaal kan dit niet zo bij elkaar worden geteld.  
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Epe  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 
ZON 

 
 
 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Langs de snelweg is er ruimte; op de knooppunten is er beplanting. Dat past niet bij zon. 
Hetzelfde geldt soms voor  de bermen. Daar moeten keuzes gemaakt worden. 

• Zon kan zorgen voor hinderlijke reflectie voor het wegverkeer. Ook dat is een punt van 
aandacht.  

• De zone tussen snelweg en Apeldoorns kanaal wordt gezien als interessant gebied voor 
zon. Hiervan zou 50% benut kunnen worden voor zon. Daar liggen ook doelstellingen op 
het gebied van natuur welke gecombineerd kunnen worden.  

 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier



 

Verslagen lokale RES ateliers  P 141 

Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

    ha Mln kWh 

1.5 Integreren in kunstwerken ●●●●●● Zon op infra wordt goed 

bevonden. Oranje: levert 

weinig op 

  

1.6 In en bij op- en afritten, 

knooppunten, parkeerplaatsen / 

verzorgingsplaatsen / 

laadstations 

●●●●●●  4 4 

Lijnen     

1.7 Integreren in verharding (vb 

fietspaden) 

●●●●●● Goed idee. Kans bij 

realisatie nieuw fietspad 

1 1 

1.8 Integreren in geluidsschermen ●●●●●●  - - 

1.9 Op bermen / taluds ●●●●●● Voorwaarde is dat dit 

alleen bij snelwegen kan.  

8 8 

1.10 Zone langs infrastructuur ●●●●●● Mixzone 

apeldoornskanaal 

snelweg; 

125 125 

1.11 Tussenzones benutten ●●●●●●    

1.** Zon op dijk ●●●●●● - - - 

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●●●●  - - 

    Totaal 138 mln 

kWh 

 

0,138 TWh 
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Epe  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Bij vrijwilligheid en draagvlak in de buurt dan kunnen er aanvullen nog enkele, 
buurtturbines of dorpsturbines bij komen. Eigen initiatief van bevolking is dan belangrijk.  

• Bij de bedrijfsterreinen is niet veel technische ruimte. Wel net er naast. In deze 
doorvertaling is ervan uitgegaan dat de windturbines net naast de bedrijfsterreinen komen 
te staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

2.1 Kleine erfmolen ●●●● Het klinkt idyllisch maar om meters te 

maken zijn er heel veel nodig. Het is net 

strooigoed dan en je ziet het overal. 

Anderen zeggen het moet her en der wel 

kunnen om bedrijven off grid te laten 

werken. Als daken niet  voldoende zijn kan 

dan een windturbine. Vraag is of het 

genoeg opbrengt. Niet zo massaal maar 

enkele tientallen moet kunnen. Mag niet 

hoger dan 50 meter! 

10-20 0,1 - 2 

2.2 Buurt/dorpsmolen ●●●● Er zijn weinig dorpen in gemeente Epe. Dit 

zou maar 4 turbines betekenen. Te 

verspreid ook. Bebouwing zorgt dat er 

weinig mogelijkheden voor plaatsing zijn 

bij het dorp en dan is de binding ook weg. 

Groen: participatie bewoners 

4 0,25 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industriecomplex 

●●●● Voor spreekt dat er al aansluitingen liggen, 

dat het al industrieel verstoord landschap 

is en dat er niet wordt gewoond. Tegen is 

dat er ook hier weinig technische ruimte is. 

Dat moet worden gemaakt of opgezocht in 

de detailuitwerking.  

6 - 10 48 - 80 

2.4 Windpark bij 

grotere kern 

●●●● Er is nabij Epe zelf geen technische 

ruimte. Dus dan is het niet logisch. Dit 

geldt vooral voor Apeldoorn en Deventer.  

- - 

2.5 Groot windpark bij 

een stad 

●●●● Zie punt hierboven; zelfde.  - - 

    Totaal  48-82 mln 

kWh 

 

0,048 – 

0,082 TWh 
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Epe  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod 
ZON 

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Belangrijke vraag is of het netwerk in de zomer al die verspreid liggende zonneweides die 
dan een overschot aan energie produceren wel aan kan.   

• Bij bedrijfsterreinen gaat het  om het benutten van parkeerplaatsen en opslag met 
paneeloverkappingen. In totaal voor 10% van het bedrijfsterrein is aangenomen dat dit zou 
kunnen. De businesscase daarvan is niet ‘dik’. Aanvullend beleid is hier waarschijnlijk 
nodig.  

• Naast 2 bedrijfsterreinen is aangenomen dat hier elk 15 ha zon wordt geplaatst. Dit zou 
bijvoorbeeld als tijdelijk zonnepark kunnen voorsorterend op toekomstige uitbreidingen.  

• In de zonnemantel wordt zorgvuldige inpassing gevraagd in verband met de vele mensen 
die hier dichtbij wonen.  

 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

2.6 Erfweides (1 á 2 ha) ●●●●●● Betrokkenheid omwonenden 

belangrijk. Niet helemaal volleggen, 

gevoelsmatig ligt dit bij deze 

deelgroep tot max ruimtebeslag van 

10-25%. Andere voorwaarde: laat 

duidelijk zien dat het opwek is voor 

dat erf, kleinschalig.  

Groen: Ten westen van het kanaal 

en als het goed ingekleed is. 

10 10 

2.7 Zonnemantel om 

dorp en stad 

●●●●●● Er wordt gevreesd dat uitbreiding 

woonwijken niet meer mogelijk is. 

Het woord ‘mantel’ werd in eerste 

instantie opgevat als een soort 

harde grens tussen kern en 

buitengebied. Na nuancering werd 

de beoordeling ‘oranje’. Kan wel 

maar niet dichtzetten. Groen: 

participatie bewoners, direct bij 

vraag. 

40 40 

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●●●● Prima.  42 42 

2.9 Grote zonneparken 

van 10 ha of meer bij 

onderstations 

●●●●●● Mits de buurt meeprofiteert.  

Ruimtelijke afweging mee laten 

spelen 

10 10 

2.10 Zonnepark op (oude) 

stortplaats 

●●●●●● Mits goed landschappelijk ingepast.  5 5 

    Totaal 107 mln 

kWh 

 

0,107 TWh 
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Epe  
Denklijn 3 / Geclusterd  
WIND

 
 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• In Epe zoekt met wel naar het grote gebaar. Men ziet liever één of twee plekken waar wind 
zich concentreert. Dat is reëel om doelstellingen te halen. In die zin ziet men clustering als 
positief.  

• Clusters van 100 zijn zeker te groot in het gebied. 5 a 6 turbines worden als goed gezien. 
Iets meer (tot 10 a 15) kan als het dan allemaal samengaat in een cluster of een bundeling 
is met een cluster over de gemeentegrens.  

• Clustering op de Veluwe is voor een aantal mensen op de werksessie ook bespreekbaar; 
voor een deel is het ook heel gevoelig. Bovendien liggen daar waarschijnlijk zware 
belemmeringen vanuit natura2000 (wespendief). 

 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

3.1 Groot windpark op de 

Veluwe (boswind) 

●●●● Tegenargumenten zijn dat dit tegen 

ieders gevoel ingaat. Er zijn betere 

opties. Het gevoel vertalen we naar het is 

er nu rust, veel ruimte, onaangetast en 

met wind verdwijnt dat. De voorstemmers 

geven aan dat je ze er niet ziet vanaf de 

grond, dat er hoog op de veluwe veel 

wind te vangen is en dat de impact voor 

de leefomgeving van de mens niet zo 

groot is.  

- - 

3.2 Groot windcluster 

aan de A1 

●●●● Men vind dit een goede plek. Wat er is al 

verstoring van vuilnisbelt verkeer, 

vliegveld, industrie. De mits is wel dat er 

goed met de bewoners van dat gebied 

moet worden omgegaan. Is juist nodig 

om de grotere steden van energie te 

voorzien. A1 icoon er van maken maar 

dan ook echt.  

- - 

3.3 Twee of drie grote 

Agri-clusters in open 

landbouwgebieden 

●●●● Dit zou kunnen in het IJsseldal of 

Weteringengebied. In afstemming met 

Voorst of Olst-Wijhe. Ook in dit gebied 

wonen veel mensen. Dus ook daar moet 

goed rekening mee worden gehouden bij 

de plaatsing. Een goed proces doorlopen 

en iedereen dus niet alleen de boeren 

moeten financieel mee profiteren.  

5 – 10 

turbines 

40 – 80 

    Totaal 40-80 mln 

kWh 

 

0,040-

0,080 TWh 
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Epe  
Denklijn 3 / Geclusterd 
ZON

 
 
 
 
Overwegingen / belemmeringen 

• Langs de snelweg is er ruimte en er is een soort tussenlandschap tussen kanaal en 
snelweg. Hier wordt nu natuur ontwikkeld op sommige stukken. Een integratie van zon, 
natuur en zon en landbouw lijkt er mogelijk op  wat grotere schaal. Dat vraagt om 
integratie.  

• In de bebouwde kom moeten ook mogelijkheden worden gezocht. Parkeerterreinen, 
slimme combinaties met sportvelden en overhoeken leveren samen circa 20 ha. Ook dit 
zijn relatief dure oplossingen die om aanvullend beleid vragen.  

  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

3.4 Groot zonnecluster 

rond de A1, tussen 

Apeldoorn, Zutphen en 

Deventer (hart van de 

Cleantech)  

●●●●● Anderen niet opzadelen met een 

probleem van ons allemaal. Kan 

wel maar niet voor hele regio maar 

alleen van de gemeente Voorst en 

aanliggend gebied. Locatie is op 

zich wel goed.   

- - 

3.5 Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde omgeving, 

parkeren, open veldjes, 

..) 

●●●●●● Tegen is dat het niet ten koste 

mag gaan van open veldjes en 

groen in de wijk. Op 

parkeerterreinen en restruimtes is 

het prima. Dus altijd afhankelijk 

van  plek en dubbelfunctie.  

20 20 

3.** Zone tussen 

Apeldoorns kanaal en 

snelweg als 

mixlandschap 

●●●●●● Voordelen van een 

geconcentreerde oplossing. Wel 

klimaatadaptief ontwikkelen 

125 125 

    Totaal 145 mln 

kWh 

 

0,145 TWh 
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Epe 
Denklijn 4 / Landschap is leidend  
WIND 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Dit vraagt om bestuurlijke afstemming bij windparken in grensgebieden tussen de 
gemeenten. Een windcluster ligt op  de grens met Apeldoorn en Voorst; de andere op de 
grens met Olst-Wijhe.   

• Natura2000 belemmeringen langs de IJssel maken het gebied tussen Oene en Marle 
waarschijnlijk ingewikkelder met ganzen en aanwezige weidevogels. Voor dit gebied is ook 
minder draagvlak in de werksessie.  

• Kleine windturbines op erven of bij bedrijven zouden kunnen maar teveel zal leiden tot 
wildgroei. Goed gekeken moet worden hoe de kleine turbines zich manifesteren in het 
landschap. Zeker als ze hoger zijn dan 25 meter. Het is ook maar de vraag of ze in dit 
relatief kleinschalige landschap waar veel wind wordt weggevangen door de bomen 
renderend zijn.  

 
 
 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

   turbines Mln kWh 

4.1 Benutten 

karakteristiek van het 

landschap 

●●●● Koppeling met wateropslag als 

energiebuffer vindt iedereen interessant. 

Vraag is wel of dat echt substantieel iets 

oplevert.  

- - 

4.2 Groots, maar 

kleinschalig 

windlandschap (vb 

flank van de Veluwe 

met vele kleine 

erfmolens 

●●●● Meningen verdeeld. Het is te kleinschalig 

levert niet genoeg op. Kan op sommige 

plekken wel. Wind is er ook onvoldoende 

op deze plekken.  

10 - 20 0,1-2 

4.3 Kleinere windturbines 

passend bij 

landschappelijke 

structuren 

bijvoorbeeld 

Apeldoorns kanaal.  

●●●● Kleine turbines schiet je niets mee op. Er 

wonen te veel mensen bij het kanaal die 

dan hinder ondervinden.  

- - 

4.4 Langs de IJssel ●●●● IJssel is heel mooi, gaaf en verstild. 

Moet je het niet langs willen. Is heel 

anders dan een snelweg. Op enkele 

punten moet het toch kunnen zegt een 

ander. In clustervorm. Niet als lijn. Er 

moet dan wel een totaalvisie op de 

IJssel zijn. Maar dan is het voorstelbaar 

om van cluster naar cluster te varen. Bij 

Zutphen staan ze ook geclusterd aan de 

IJssel. Dat zou hier ook kunnen. Samen 

met Olst Wijhe bijvoorbeeld. Cluster van 

5 a maximaal 10 turbines. Met 3 tot 5 in 

Epe. Langs de Ijssel ook  veel ganzen 

hetgeen misschien belemmeringen 

geeft.  

3 - 5 24 tot 40 

4.5 Compositie van serie 

windclusters 

gekoppeld aan 

bossen en 

landgoederen 

●●●● Speelt niet zo in Epe. In bos moet  op 

zich kunnen. Niet in Veluwe maar lagere 

orde bossen.  

- - 
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4.6 Serie van 

‘windakkers’ in open 

landbouwruimtes (de 

structuur van het 

landschap 

versterkend) 

●●●● Als een landschapscluster moet komen 

dan in het boerengebied. Zoals eerder al 

aangegeven bij clustervariant. 5 a 15 

turbines max per cluster. In 

samenspraak met Voorst of Olst-Wijhe. 

Beste plek ziet men net oostelijk van de 

snelweg. Die groen – oranje. 5 a 10 

turbines in Epe zou dat zijn. Deze ligt 

ook relatief gunstig bij verdeelstation in 

Vaassen.  

5-10 40 - 80 

    Totaal 64- 126 

mln kWh 

 

0,064-

0,126 TWh 
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Epe  
Denklijn 4 / Landschap is leidend 
ZON 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Er kan bij dit punt veel maar er moet ook geïnvesteerd worden in het omliggende 
landschap. Er moet daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering optreden. Dit vraagt om 
verlichte projectontwikkelaars of groen-blauwe initiatiefnemers.  

• Zonneweides op het boerenland zouden misschien met heldere spelregels een 
interessante tweede tak kunnen zijn blijvers en een interessant alternatief voor stoppers. 
Dit zou met de sector verder verkend moeten worden.  

• Het moet daadwerkelijk een bijdrage leveren aan landschappelijke structuren, biodiversiteit 
ook naast de panelen of daadwerkelijke integratie zijn met landbouw. Integratie van zon lijkt 
misschien inpasbaar bij het tuinbouwgebied bij Oene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.6 Inpassen in agrarisch 

cultuurlandschap 

●●●●●● Behoud wel de cultuurhistorische 

waarden! Dat is belangrijke mits.  

Agrarisch gebied aan zuidzijde 

N308 is kleinschalig daar zou het 

wel passen en kan het opgaan in 

de omgeving.  

Groen: ten westen van kanaal. 

Rood: open landschap ten oosten 

van kanaal 

100 100 

4.7 integreren in agrarisch 

grondgebruik 

●●●●●● Mits dubbel landgebruik en 

omgeving profiteert mee 

(financieel, biodiversiteit, 

recreatie.). Zou goed ook bij het 

tuinbouwgebied Oene passen.  

10 10 

4.8 integreren in 

groenontwikkelings 

zones 

●●●●●● Rood: beken, natte landnatuur en 

retentiegebieden. Oranje: men 

verwacht dat het een te dominant 

beeld wordt. Voorbeeldplaatje 

ziet er mooi uit, maar in 

werkelijkheid wordt het te 

dominant. Verhouding is dus van 

belang. We gaan bij berekening 

uit van 5% van GO in zon! Past 

bij natuurontwikkeling 

Vossebroek.  

125 125 

4.9 Integreren in 

ontwikkeling van beken, 

retentie gebieden, 

waterberging, natte 

landnatuur etc. 

(klimaatbestendig 

landschap) 

●●●●●● Zie voorgaande. Zelfde 

argumenten.  

Iemand geeft aan heideterreinen 

ook benutten voor zon.  

Kan er nog ergens zon op water? 

- - 

4.10 Zon op landgoederen ●●●●●● Goed is het verdienmodel. Pas 

goed op het cultuurhistorisch 

waardevolle landschap. Goed 

inpassen en veel aandacht en 

ruimte daarvoor. Veel 

landgoederen liggen in het bos.  

25 25 

    Totaal  260 mln 

kWh 

 

0,260 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,096 – 0,200 0,000 0,096 – 0,200 

Vraag & aanbod 0,000 0,048 – 0,082 0,048 – 0,082 

Clustering 0,040 – 0,080 0,000  0,040 – 0,080 

Landschap 0,040 – 0,080 0,024 – 0,046 0,064 – 0,126 

 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,138 0,000 0,138 

Vraag & aanbod 0,057 0,050 0,107 

Clustering 0,145 0,000 0,075 

Landschap 0,000 0,260 0,260 

 
 

Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap, omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Epe 
 
• In Epe ziet men voor wind het meeste in een cluster of lijn aan de 

snelweg. Een cluster grensoverschrijdend met Voorst en Apeldoorn 
heeft de voorkeur.  

 
• Alternatief is een lijnopstelling langs de A50. Clusters of lijnen zou 

met de buurgemeenten verder moeten worden verkend.  
 
• Zon in en nabij bebouwd gebied en de infrastructuur heeft veel 

draagvlak. Een cluster in het tussengebied tussen kanaal en 
snelweg is ook een optie die naar voren komt uit de werksessies.  

 
• Overige opties zoals bij erven, in boerenland en in groene 

ontwikkelzone bieden mogelijkheden maar vragen ook om een 
doordacht ontwerp en inpassing. Zon kan daar op heel veel plekken 
maar het is elke keer maatwerk qua meerwaarde, dubbel 
ruimtegebruik en inpassing.  
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Aanwezige stakeholders lokaal atelier Epe 
 

• Provincie Gelderland 
• Waterschap Vallei en Veluwe 
• Liander 
• Geldersch Landschap/Staatsbosbeheer 
• Kroondomeinen 
• Landgoederen Welna, Tongeren 
• LTO Noord (3) 
• Recron/SPGE 
• Leisurelands 
• Bedrijvenkring Epe (4) 
• Energiecoöperatie Epe 
• Oener Belang (2) 
• Emster Belang 
• Vereniging Gortel Niersen (2) 
• Cooperatie Duurzaam Gortel Niersen i.o 
• KNNV, IVN 
• Inwoners betrokken bij energie / energiecoaches (5) 
• Gelders Genootschap (2) 
• Erfgoedcommissie 
• Omgevingsdienst OVIJ 
• Rho 
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Apeldoorn 
 
 
Verslag  
Lokaal atelier 
 
14 okt 2019 
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Eerste ronde Apeldoorn 
 

Tafel wind 
Groep Willem, notulist Kirsten van de Meeberg  

 

Eerste ideeën over grootschalige opwek. 

Men ziet mogelijkheden voor wind: 

• Langs de snelwegen, lint infrastructuur 

• Industrieterrein 

• Op de hoogste punten; want dat is het efficiëntst. Daar is de meeste wind net als in 

Duitsland. Daar doen ze dat ook veel.  

• Niet bij woonhuizen 

• Moeilijk omdat we doorsneden worden door 2 wegen, vliegzone en dan ook nog wind is een 

flinke belasting 

• Tot Veluwe massief, daarna verboden voor wind 

• Mag je je afvragen of we als gemeente wel geschikt zijn voor wind. Het is er zo vol aan de 

ene kant met verspreid liggende woningen en aan de andere kant de unieke Veluwe. Het 

lijkt meer geschikt voor zon.  

• Paar mooie plekjes natuur in Nederland, laat dat met rust 

• Bewoners welwillend om mee te doen als ze mee kunnen renderen, met de kortere 

levensduur van molens nog renderend 

• Niet aan de Veluwe komen; daar is het landschap gaaf, is er biodiversiteit en cultuurhistorie.  

• Als je wel iets op de Veluwe moet dan langs of bij de snelweg. Daar is dan de plek waar al 

enige verstoring is. Maar ook dat wil het merendeel van de mensen niet.  

• Uddel: rentmeesterschap, wat kunnen we bijdrage met kleinere turbines?  

• Menselijke maat 

• Afstand in het buitenland – tot burgerwoningen - is groter dan in Nederland 

• In stiltegebied valt een windmolen qua geluid meer op, met achtergrond geluid valt het 

geluid weg 

• Locatie bij afslag Apeldoorn Noord. In combinatie met een zonnecluster dat daar ook komt. 

Dat zou passen.  

• Bij stippen op de kaart tekenen komt met name het knooppunt Beekbergen en de 

snelwegen er naar toe uit. De afslag Apeldoorn noord, clustertjes op de bedrijfsterreinen in 

Noord Zuid en Ecofactorij.  

 

Waardekaart 

• Raadsvergadering gehad: daar heeft de raad uitgangspunten uitgesproken (langs A1 en 

industrieterrein zijn de uitgangspunten) 

o Spaar de natuur 

o Niet bij Natura 2000 

o Niet te dicht bij woningen 

• Skyline Veluwe wordt gevuld met windmolens als je ze wel langs de snelwegen zet  

• Veluwe 
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o Landschap 

o Biodiversiteit 

o Cultuurhistorie 

• Plekken waar groepen samen willen werken om tot plannen te komen: Dorpsmolens en 

zonneparken. Gemeenschap die toewerkt naar duurzaamheid 

• Veluwe wel wordt door enkele personen ook genoemd, zodat je geen last belegd bij de 

woningen. Geluidseffect op gezondheid, geen rust. In Duitsland wordt wel 1250 meter 

afstand tot woningen aangehouden. 

• Kleine molen kan energieverbruik van boerenerf opvangen 

• Je mag niet lokaal beslissen als gemeente, maar wel regionaal en landelijk meenemen 

• Hinder is belangrijk: Een afstand tot de bewoner dusdanig dat deze er geen last van heeft 

(of dat nu 400 meter of 800 meter is). 800 meter van Nederlandse Vereniging van 

Omwonenden van Windturbines 

• Beekbergen Loenen is belangrijk voor recreatie, rust en ruimte. Als buitengebied.  

• Men vindt het van belang dat de gemeenschap waar dingen zouden moeten worden 

ingepast dat die samen tot plannen komen. Plannen met een menselijke maat. Daar moet 

de ruimte voor zijn.  

 
 
Tafel Zon 
Groep Nicoline (zon), notulist Harold van Ganzenwinkel (gem. Apeldoorn) 

 

Eerste ideeën over grootschalige opwekking zonne-energie. 

Aanwezigen zijn niet over te halen om locaties te noemen. De groep heeft vooral behoefte om te 

praten over criteria, principes, voorwaarden en discussiepunten /dilemma’s 

Een aantal criteria die wordt genoemd en in de groep breed gedragen: 

• Koppeling leggen met logische plekken en structuren, zoals bedrijventerreinen 

• Voorkom impact op omwonenden en objectiveer dat, peil bijvoorbeeld hoeveel omwonenden 

direct zicht hebben op het beoogde zonnepark, en zoek naar oplossingen hiervoor 

• Een harde voorwaarde kan zijn dat een park leidt tot versterking van 

landschap/landbouw/recreatie 

• Sturen op multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld landbouw of recreatief: ‘maak het boeiend’ 

‘maak combinaties’ 

• Een appel wordt gedaan op rekening houden of versterken van routes voor langzaam 

verkeer en recreatie (wandelpaden/klompenpaden/fietsroutes) 

• Zoek naar plekken met de minste ‘schade’, bijvoorbeeld bepaal waar het landschap het 

minst interessant is ‘waar het toch al verpest is’, of ‘rommelgebiedjes’ of terreinen onder 

hoogspanningsleidingen (bijvoorbeeld richting Arnhem) 

• Volg niet de energie-infrastructuur, maar stuur als (centrale) overheid op aanpassing van de 

energie-infra op de gewenste uitkomst 

• Hoe droogresistent is de ondergrond? Mogelijkheden voor klimaatadaptie als criterium voor 

locatiekeuze? 
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• Pleidooi voor zonering: vrijwaar zones om dorpen, kwetsbare plekken en natuurgebieden 

van ontwikkeling; bepaal hoe smal of breed die zones zijn 

• Benoem kwaliteiten en ga er voor staan. 

 

Discussiepunten en dilemma’s die worden ervaren en erkend 

• Landschappelijke inpassing is sterk situationeel, oftewel het gaat om maatwerk of criteria op 

laagste schaalniveau. 

• Een wens om kleinschaligheid versus risico van verrommeling 

• Combinatie van functie op en rond een zonnepark versus groter ruimtebeslag die dit 

veroorzaakt en de meerkosten die dit met zich mee brengt (wat brengt combi-gebruik? Wat is 

het je waard?) 

• Op hoger schaalniveau potentiele gebieden aanwijzen en tekenen op de kaart vindt de groep 

lastig. Het gaat steeds om maatwerk; inpassing van een zonnepark is steeds sterk situationeel. 

• Landbouwperspectief: de discussie kent teveel platitudes, vraagt om verdiepende analyse van 

geschiktheid voor landbouw als criterium; te snel wordt geconcludeerd dat grond niet geschikt 

voor gewassenteelt, of dat tussenpaden niet berijdbaar zijn met landbouwvoertuigen (kan al 

vanaf 3 meter, afhankelijk ook van de teelt) 

• Hoe voorkom je wanbeheer? Is de overheid te naïef dat dat wel goed komt? 

• Hoe renderend is een zonnepark; geopperd wordt dat je zonneparken niet als melkkoe kunt 

zien; energietransitie kost geld, wat heb je er voor over? 

• Hoe tijdelijk is tijdelijkheid; 25 jaar is erg lang; hoe garandeer je tijdelijkheid 

• De gemeente Apeldoorn is groot en toch is de ruimte schaars 

• De zorg dat je met grote keuzes en voorsorteren op de kaart en kiest voor scenario’s, maar 

later niet meer terug kunt, ook niet als je spijt hebt  

• Het onderwerp vraagt grote beslissingen op hoger schaalniveau tot Europees toe om te 

kunnen bepalen welke bijdrage op lager schaalniveau hier nodig is. 

• Wat doe je met landgoederen? Alleen als de plek niet verstoord wordt en opbrengsten ten 

goede komen van het in stand houden van het landgoed 

• Bepaal wat je wilt met de Veluwe:  

o Natura200 niet vooraf heilig verklaren en uitsluiten 

o Geen kaalslag op de Veluwe versus maar er zijn ook open plekken op de Veluwe 

die je zou kunnen benutten 

o Veluwe is toeristisch toplandschap 

 

 

Tafel zon in A1 cluster 
Groep Abe 

 

Eerste ideeën over grootschalige opwek. 

• Koppel het aan infrastructuur (m.n. snelwegen): dit zijn plekken waar al sprake is van 

overlast / aantasting. 

• Combineer wind en zon op dezelfde plek: dat is efficiënt qua opbrengst en ruimtebeslag.   

• Lokaal draagvlak is belangrijk bij het realiseren van wind en zon: mensen moeten zelf mee 

kunnen profiteren. Niet alleen de lasten, ook de lusten.  
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• Koppel de ontwikkeling van nieuwe energie aan investeringen in het landschap. 

Bijvoorbeeld d.m.v. een gebiedsfonds. 

• ‘Liever wind dan zon’: dit is efficiënter qua ruimtegebruik, voorkomen dat agrarische 

gronden worden opgeofferd. 

• Daartegenover : zon biedt juist meer mogelijkheden voor versterking van het bestaande 

landschap, mits het gepaard met een goede inpassing / investering in het landschap.  

• Wind boven bos: tegengestelde meningen. Ja: hier is ruimte, zichtbaarheid is beperkt, je 

speelt andere (kwetsbare) gebieden vrij. Nee: geen verstoring van bijzonder natuurgebied. 

 

Waarden 

• Historisch waardevolle landschap van de flank: met name de enken en beken. 

• Het grote aaneengesloten bos- en natuurgebied van de Veluwe, met relatieve rust en 

ongereptheid 

• Bijzondere plekken in het bos (Radio Kootwijk, het Loo, Aardhuis) 

• Rekening houden met concentratiegebieden van verblijfsrecreatie bij Hoenderloo en 

Beekbergen: deze mensen komen voor beleving van rust, natuur.  

• Mogelijk kansen voor landschapsversterking langs de rand van de gemeente in het gebied 

ten oosten van A50 en ten zuiden van de A1. 
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Tweede ronde Apeldoorn 
 
Waardering bouwstenen  
 
NB De tekeningen verbeelden het draagvlak voor de verschillende denklijnen; het zijn geen locatie 

specifieke ontwerpvoorstellen. Op de aangeduide locaties kunnen beperkingen voorkomen vanuit 

technische ruimte, beleidsmatige waarden en aanwezige functies en kwaliteiten (zoals erven, 

bossen, essen, etc.). Een aangeduide dorpsmolen zou soms ook twee kilometer verderop kunnen 

worden geplaatst. Het geeft zicht op de spreiding van de bouwstenen in de gemeente maar is 

geen precieze locatieaanduiding.  

 

Op hoofdlijnen staat groen voor bouwstenen waar de aanwezige groep op het eerste gezicht 

positief tegen over staat. Oranje staat voor bouwstenen waar de groep genuanceerd over dacht (er 

zijn zowel voor en als tegens naar voren gekomen); rood staat voor bouwstenen die de groep op 

het eerste gezicht niet wenselijk achtte voor de gemeente.  

 

De ‘stoplichten’ zijn geïnventariseerd tijdens de sessies. Hetzelfde geldt voor de daar genoemde 

argumenten voor of tegen. De argumenten staat benoemd en de stoplichten geven een beeld van 

de verdeling van de meningen over de aanwezigen.  

 

De kaartjes met waar wind en zon zouden kunnen, de aantallen turbines en hectares zonneveld 

zijn een inschatting die het ontwerpteam heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor de doorvertaling naar 

miljoenen kilowattuur (kWh) en/of terawattuur (TWh) die dit oplevert. Vaak is daarbij een 

bandbreedte gebruikt omdat één getal niet recht zou doen aan de discussie.  

 

Tenslotte is door het ontwerpteam op basis van de discussies tijdens de werkateliers, de 

interpretatie van de waardenkaarten en/of de technische ruimte voor wind en zon een aantal 

overwegingen of belemmeringen aangegeven.  

 
Algemene opmerkingen 
 

• Waarom het dogma vasthouden om alle energie in de eigen regio op te wekken 

• Waarom niet landelijk of zelfs internationaal clusteren? 

• De startvraag moet zijn of wind wel bij Apeldoorn zou passen.  

• Teuge weg of anders invullen zou de nodige ruimte op kunnen leveren voor wind nabij 
Apeldoorn.  

• Men ziet ook mogelijkheden voor kleine turbines op daken van gebouwen en woningen.  

• Geluidhinder en afstand zonering discussie wordt hier herhaaldelijk fel gevoerd. 300 meter 
afstand tot woningen wordt hier echt te kort gezien. Dat zou wel 800 meter moeten zijn. Het 
Pondera rapport dat is gemaakt voor gemeente Apeldoorn hanteert 480 meter. 
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Apeldoorn  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur  
WIND 

 
 
 
Belemmeringen en overwegingen 
• Wind op de Veluwe heeft weinig draagvlak. Ook ligt er de belemmering van Natura2000. Wind 

op de Veluwe is voor een deel van de deelnemers van de werksessies wel bespreekbaar 
gekoppeld aan de A1.  

• Vliegveld Teuge is ook voor wind van belang want het blokkeert waarschijnlijk een heel aantal 
windturbines. Om meer ruimte te creëren voor  wind is aanpassing van de contouren van Teuge 
nodig.  

• Langs de snelweg bij afritten, lijnopstellingen en nabij knooppunt Beekbergen en de 
knooppunten is er maar beperkt technische ruimte. Hier ligt nog een opgave om te kijken of te 
optimaliseren wat de daadwerkelijke ruimte is. Er is wel behoorlijk maatschappelijk draagvlak 
voor deze locaties.  

• Waarschijnlijk ontstaat er in praktijk overlap tussen de bouwstenen.  

 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

Punten / plekken     

1.1 Op-en afritten, 

Knooppunten 

●●●●●● Bij op en afritten prima. Veluwe is 

een no go voor een aantal 

deelnemers vanwege de natura 2000 

doelstellingen, rust en ruimte.  

5 – 10 

turbines 

40 – 80 

mln kWh 

1.2 Verzorgingsplaatsen 

/ 

laadstations 

●●●●●● Op zich een prima plek. Veluwe mag 

niet volgens de meeste mensen. 

Vandaar de oranje. Dat is voor zeker 

2/3 van de mensen een hard punt.  

  

1.3 Overgangen (bv 

bruggen over 

kanalen, rivieren) 

 Is niet van toepassing in Apeldoorn. 

Het Apeldoorns kanaal is te klein. 

Daar geldt dit niet. Maar in algemene 

zin voor IJsselbruggen of 

Twentekanaal is dit goed.  

  

Lijnen     

**  ●●●●●● Kan langs de snelweg als 

voorwaarde. Veel mensen zijn het 

hier mee eens. Meerderheid zegt 

niet op de Veluwe vanwege hiervoor 

genoemde argumenten.  

8 – 16 

turbines 

64 – 128 

mln kWh 

Vlakken     

1.4 Clusters i.r.t. de 

infrastructuur 

●●●●● Men vindt dit wel een goede optie. 

Voorwaarde is wel dat het niet in de 

Veluwe is voor diegenen die oranje 

en rood heeft ingetekend. Een aantal 

mensen wil ook wel een cluster op 

de Veluwe aan de snelweg. 

Meerderheid  wil dat zeker niet in de 

groep wind. In andere groepen kan 

men hier wel mee uit de voeten. Men 

ziet meeste kans rondom knooppunt 

Beekbergen en wijdere omgeving. 

Als Teuge wegvalt dan zou er meer 

ruimte zijn op Ecofactorij en 

omgeving en langs A50.  

5 – 10 

turbines 

40 – 80 

mln kWh 

    Totaal 144-288 

mln kWh 

 

0,144- 

0,288 

TWh 
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Apeldoorn  
Denklijn 1 / Koppeling aan infrastructuur 
ZON 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Op knooppunten staan ook bomen en is water. Wil je dat deels opgeven voor 
zonnepanelen? 

• De taluds op de Veluwe hebben een sterke kwaliteit. Met zonnepanelen erbij wordt de 
beleving heel anders.  

• Het gaat afgezien van het knooppunt telkens om relatief kleine oppervlaktes. Hierdoor  is 
het de vraag of de business case uit kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

 

Punten / plekken 

    

1.5 Integreren in kunstwerken ●●●●●● Prima 25 ha 25 mln kWh 

1.6 In en bij op- en afritten, 

knooppunten, 

parkeerplaatsen / 

verzorgingsplaatsen / 

laadstations 

●●●●●● Prima 5 ha 5 mln kWh 

     

Lijnen     

1.7 Integreren in verharding (vb 

fietspaden) 
●●●●●● Prima. Rood: te grote 

investering en te 

onpraktisch 

  

1.8 Integreren in 

geluidsschermen 
●●●●●● Prima. Oranje/rood: niet 

overal, omdat je dan door 

een volledig industrieel 

landschap lijkt te rijden. 

5 ha 5 mln kWh 

1.9 Op bermen/ taluds ●●●●●● Prima. Oranje: rekening 

houden met 

natuurwaarden. 

12 ha 12 mln kWh 

1.10 Zone langs infrastructuur ●●●●●● Prima. Oranje: afhankelijk 

van natuurwaarden. 

  

1.11 Tussenzones benutten ●●●●●● Prima   

Vlakken     

1.12 Op het vliegveld ●●●●●● Prima   

    Totaal  47 mln kWh 

 

0,047 TWh 
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Apeldoorn  

Denklijn 2 / Vraag & aanbod  
WIND 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 
• Op bedrijfsterreinen is de technische ruimte vaak beperkt door enkele woningen die te dichtbij 

liggen of door Teuge of door zones langs snelweg, hoogspanning of buisleidingen.  

• Kleine turbines kunnen maar wil men niet bij alle erven. De totale opbrengst is daardoor 
bescheiden 

• Bedrijfsterreinen als locatie hebben draagvlak. Door bewoning in de buurt is er niet of nauwelijks 
technische ruimte. Dit komt door woningen, buisleidingen en hoogspanning. Daar moet dan wel 
een oplossing voor komen. Op het bedrijfsterrein bij Zutphen zijn over de leidingen afspraken 
gemaakt zodat een minder brede veiligheidszone hoefde te worden aangehouden. Bewoners 
nabij bedrijfsterreinen kunnen mee eigenaar zijn en als molenaarswoning worden ingeschaald 
waardoor er meer schuifruimte ontstaat om turbines te plaatsen. Dit vraagt maatwerk.   

• Dorpsmolens op de Veluwe en ook bedrijfsterreinen zullen ook te maken hebben met externe 
werking van Natura2000 (Wespendief) 

 
 
 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND     

2.1 Kleine erfmolen ●●●●●● Wordt te massaal als dit op alle erven 

plaatsvindt. Enkele erven is prima. Maar 

niet op deze schaal. Meningen 

verschillen in de groep. Leidt tot een 

verrommeld en verbrokkeld beeld.  

50 tot 100 

kleine 

turbrines 

1 – 8 mln 

kWh 

2.2 Buurt/dorpsmolen ●●●●●● Qua draagvlak is het goed; zeker als 

het van onderop gebeurd. Er zijn maar 

weinig dorpen in Apeldoorn en het 

levert niet veel op dan. Er is ook weinig 

plek dicht bij de dorpen vanwege 

afstandscriteria en altijd te dicht bij de 

mensen zelf zodat het weer hinder 

geeft. Als het dorp of de buurt het zelf 

organiseert en wil dan moet er veel 

kunnen. Maar over het algemeen vindt 

men het te verrommeld of verbrokkeld 

overkomen.  

1-3 

turbines 

8 – 24 mln 

kWh 

2.3 Windpark bij 

bedrijventerrein/ 

industriecomplex 

●●●●●● Moet kunnen. Kansrijk. Sluit aan bij het 

industriële karakter. Dat zijn plekken die 

al visueel verstoord zijn, waar de 

energie opgewekt wordt en waar weinig 

mensen wonen. Anderen vragen zich af 

of het wel reëel is. Immers er wonen 

ook vaak mensen in de buurt zodat het 

feitelijk wel tegen zal vallen hoeveel 

turbines hier zouden moeten kunnen.  

9 tot 20 

turbines 

72 – 160 

mln kWh 

2.4 Windpark bij 

grotere kern 

●●●●●● Hier is men wel voor maar wel op wat 

hoger schaalniveau en niet op de 

Veluwe. Voor Apeldoorn zou deze plek 

nabij knooppunt Beekbergen kunnen 

liggen. Veel mensen met oranje of rood 

kiezen hiervoor omdat ze dit niet op de 

Veluwe zien.  
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2.5 Groot windpark bij 

een stad 

●●●●●● Dingen meer op groter schaalniveau 

oplossen. Apeldoorn heeft er niet 

genoeg ruimte voor want te veel 

mensen in het agrarisch buitengebied 

en natuurwaarden te hoog op de 

Veluwe. Misschien meer boven schaal 

van de regio denken. Argument voor is 

dat we toch moeten proberen om 

dichtbij oplossingen te zoeken en dat 

het accepteren van duurzame energie 

dichtbij de stad daar ook bij hoort.  

  

    Totaal 81-192 

mln kWh 

 

0,081-

0,192 TWh 
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Apeldoorn Totaal  
Denklijn 2 / Vraag & aanbod 
ZON 

 
 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Bedrijfsterreinen en de ruimte er net naast heeft veel draagvlak voor zonneweiden. Op 
bedrijfsterreinen gaat het om overkappingen van opslag en parkeren. Dit zijn vaak kleine 
kaveltjes met hoge stellages. Dit zal kostenverhogend zijn. Naast bedrijfsterreinen zou 
kunnen  worden gekeken naar  locaties die op lange termijn gereserveerd zouden kunnen 
zijn voor bedrijvigheid. Met zon kan een deel van de kabel infrastructuur worden 
gerealiseerd.  

• De zonnemantels kennen bij Apeldoorn minder draagvlak dan elders in de regio. Men is 
bank voor verrommeling en bang dat er barrières komen tussen stad en land.  

• Erfweides die kleinschalig zijn ingepast ziet men als goede mogelijkheid. Ze kunnen naar 
verwachting met hagen en beplanting goed uit het zicht worden genomen.  

 

 

 

 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

ZON     

2.6 Erfweides / 

boerenweides (1 á 2 

ha) 

●●●●●● Oranje: afhankelijk van de 

grootte. Inpassing in het 

landschap en (on)zichtbaarheid 

zijn belangrijk. 

50 weides 

van 2 ha 

maakt 100 

ha 

100 mln 

kWh 

2.7 Zonnemantel om dorp 

en stad 

●●●●●● Oranje: als er voldoende 

verbinding/ open ruimte is 

tussen dorp/stad en landschap. 

Eigenaarschap gemeente en 

bewoners. Niet grootschalig, 

gedragen en gezamenlijk 

initiatief. Moet versterkend voor 

het landschap, natuur en/of 

recreatie zijn. 

Rood: angst voor verdere 

verrommeling van de stad-

dorpsrand. 

Angst dat tijdelijk permanent 

wordt. 

- - 

2.8 Op en aan 

bedrijfsterreinen / 

industriecomplexen 

●●●●●● prima 5 terreinen 

met ieder 20 

ha maakt 

100 ha 

100 mln 

kWh 

2.9 Grotere zonneparken 

in de nabijheid van 

onderstations 

●●●●●● Groen: Oranje: sterk afhankelijk 

van de locatie en de inpassing 

in het landschap.  

Bij nieuw te plannen 

onderstation slim meekoppelen 

met versterking andere functies.  

2x 10 ha 20 mln kWh 

2.10 (oude) stortplaatsen ●●●●●● Groen: Oranje: sterk afhankelijk 

van de locatie en de inpassing 

in het landschap. 

- - 

    Totaal 220 mln 

kWh 

 

0,220 TWh 
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Apeldoorn  
Denklijn 3 / Geclusterd 
WIND 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Een groot windpark op de Veluwe is geen optie. Daar is te veel weerstand tegen vanwege 
natuur, rust, beleving. Het unieke van de Veluwe gaat dan verloren.  

• Een cluster aan de A1 is een optie die zou kunnen. Er is enige technische ruimte volgens 
de kaarten van nationaal programma RES maar er wonen verspreid ook veel mensen. Je 
zult met hen goed moeten kijken wat hun wensen zijn. Dit gebied vraagt dan wel om een 
transformatie en een ruimhartige aanpak qua compensatie. Als hier echt een cluster moet 
worden ontwikkeld zal het qua zoneringen rondom burgerwoningen met 
molenaarswoningen en met zoneringen rondom gas en hoogspanning echt maatwerk 
moeten worden.  

• Een groot agricluster daar is geen ruimte voor in Apeldoorn. Wanneer er bij op de grens 
met Voorst en Epe een cluster wordt ontwikkeld kan Apeldoorn hier enkele turbines aan toe 
voegen.  

 
 
 

moniquevanmeel
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND     

3.1 Groot windpark op 

de Veluwe (boswind) 

●●●●●● Meerderheid is hierop tegen. Want 

het is een uniek gebied qua 

landschap, natuur, cultuurhistorie. 

Een unieke omgeving die je niet 

moet verkwanselen. Enkele 

mensen zijn wel voor. Want het is 

efficiënt en een plek waar weinig 

mensen wonen er dus weinig 

hinder voor mensen is.  

  

3.2 Groot windcluster 

aan de A1 

●●●●●● Een cluster kan daar maar niet zo 

massaal als nu ingetekend in de 

voorbeelden. Er wonen daar ook 

mensen die al veel overlast hebben 

en dan ook nog eens wind erbij 

krijgen. Het is te groot en roept 

daarom weerstand op.  

Voorstanders zeggen dat het een 

goede plek is voor wind. Er kan 

relatief veel en er is al veel 

geluidhinder en het is al een gemixt 

gebied qua ruimtegebruik. Als je het 

goed met de mensen die er wonen 

kunt organiseren is het misschien 

wel een goede plek.  

5-15 

turbines 

40-120 mln 

kWh 

3.3 Twee of drie grote 

Agri-clusters in open 

landbouwgebieden 

●●●●●● Speelt niet direct in Apeldoorn. Een 

mogelijk cluster bij Nijbroek zou 

men wel waarnemen. Veel mensen 

vinden dat ook een waardevol 

cultuurlandschap waar een groot 

cluster niet past. Voorstanders 

zeggen dat het wel zou moeten 

kunnen mits boeren en bewoners 

het samen ook mee oppakken en 

financieel in mee kunnen doen en 

niet een enkeling.   

2-4 

turbines 

16-32 mln 

kWh 

    Totaal 56-152 

mln kWh 

 

0,056-

0,152 

TWh 
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Apeldoorn  
Denklijn 3 / Geclusterd 
ZON 
 

 

 

 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Een groot zonnecluster in het hart van de regio is enig draagvlak voor. Dat vraagt om een 
landschapstransformatie. Moet samen met Voorst worden opgepakt. Ga eerst met de 
mensen en vooral grondeigenaren (boeren/landgoederen) in dat gebied in gesprek. 

• Inbreiding in de bebouwde komt via het overdekken van parkeerterrein is wel draagvlak 
voor. Deze oplossingen zijn relatief duur; dus de vraag is of het lukt. Men wil geen 
openbaar groen in de wijk door deze oplossing kwijt raken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

ZON     

3.4 Groot zonnecluster 

rond de A1, tussen 

Apeldoorn, Zutphen 

en Deventer (hart van 

de Cleantech)  

●●●●●● Rood: te groot ruimtegebruik. Als 

je het groot doet, doe het dan ook 

echt groot en combineer met wind.  

150 ha 150 mln 

kWh 

3.5 ‘Zonne-kernen’ 

(concentraties van 

zonneopwek in de 

bebouwde omgeving, 

parkeren, open 

veldjes, ..) 

●●●●●● Prima wanneer sprake van 

dubbelgebruik (boven parkeren). 

Niet ten koste laten gaan van 

functionaliteit / leefbaarheid (bv 

speelvelden) rood bij open veldjes. 

Benut parkeergarages en 

parkeerterreinen kantoren 

25 ha 25 mln kWh 

    Totaal 175 mln 

kWh 

 

0,175 TWh 
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Apeldoorn  
Denklijn 4 / Landschap is leidend 

WIND 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Binnen de gemeente Apeldoorn leidt dit niet tot mogelijkheden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

WIND     

4.1 De hele Veluwe als 

groot windlandschap 

centraal in 

Nederland 

●●●●●● Dit is te groot. Je helpt een uniek 

groot bosgebied om zeep met al zijn 

waarden voor natuur, beleving, 

landschap en recreatie. Binnen een 

van de groepen is er één persoon 

van de circa 12 aan tafel die het wel 

ziet zitten. De overgrote meerderheid 

wil dit niet en ook niet onder 

voorwaarden.  

- - 

4.2 Groots, maar 

kleinschalig 

windlandschap (vb 

flank van de Veluwe 

met vele kleine 

erfmolens 

●●●●●●  Wil men niet. Te druk. Te veel kleine 

turbines die samen te weinig 

opleveren. Wind is er ook te weinig 

in dit gebied. Het is te dicht begroeid 

en ligt in de windschaduw van de 

Veluwe. Niet doen dus.  

- - 

4.3 Kleinere 

windturbines langs 

een structuur 

bijvoorbeeld 

Apeldoorns kanaal 

●●●●●● Levert te weinig op. Is niet 

beleefbaar. Overals langs t kanaal 

staan ook huizen en die worden dan 

in de geluidszone getrokken. Kan 

niet. Enkele vinden het wel het 

overwegen waard.  

- - 

4.4 Langs de IJssel.  ●●●●●● Ligt er aan waar. IJssel is verstild 

landschap dat spreekt er tegen. Een 

lange lijn past ook niet echt. Maar af 

en toe een cluster moet kunnen. Is 

met turbines in Zutphen en bij 

Deventer ook al zo. Sommige 

mensen zeggen dat het qua 

cultuurhistorie en natuur net zo van 

belang is dan Veluwe en dat je er 

gewoon af moet blijven.  

- - 
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4.5 Compositie van 

windclusters 

gekoppeld bossen 

en landgoederen 

●●●●●● Ziet men niet zitten. Wind en natuur 

gaan niet goed samen. Vinden de 

meeste mensen vanwege natuur, 

landschap, recreatie en historie. 

Enkele vinden wel dat het moet 

kunnen vanwege verdienmodel voor 

natuur waar weer nieuwe natuur 

mee kan worden ondersteund en dat 

er letterlijk ruimte is zonder mensen 

te hinderen.  

 

- - 

    Totaal 0 mln kWh 

 

0 TWh 
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Apeldoorn  
Denklijn 4 / Landschap is leidend 
ZON 

 
 
 
Overwegingen en belemmeringen 

• Integratie in het landschap is van groot belang. Goed inpassing met goede randen en oog 
voor cultuurhistorische waarden is van belang. Het is elke keer maatwerk.  

• Daadwerkelijke integratie in  de landbouw is lastig. Het gaat vooral om melkveehouderij 
met mais en grasteelt. Dit leent zich moeilijk voor een geïntegreerde benadering.   

 
  

moniquevanmeel
Schets lokaal Atelier
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Bouwsteen Score Argumentatie Raming 

opbrengst 

Raming 

opbrengst 

4.6  Zonnevelden inpassen in 
het agrarisch 
grondgebruik 

●●●●●● Groen/oranje: als het 
landschappelijk goed wordt 
vormgegeven. 
Rood: niet in waardevol 
agrarisch cultuurlandschap 

Samen met 
4.7 zie 
hieronder 

 

4.7 integreren in agrarisch 
grondgebruik 

●●●●●● Kan voor agrariërs welkome 
inkomstenbron zijn, mits het 
goed is ingepast in het 
landschap. Wordt wel de 
vraag gesteld of integratie in 
mais en gras het reëel is. 

100 ha 100 mln 
kWh 

4.8 integreren in 
groenontwikkelings 
zones 

●●●●●● Groen/oranje: als het 

meerwaarde oplevert en 

biodiversiteit vergroot. 

Goede landschappelijke 

inpassing en extra aandacht 

voor behoud van recreatieve 

waarden 

75 ha 75 mln kWh 

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

●●●●●● oranje: als het meerwaarde 
oplevert en biodiversiteit 
vergroot. Goede 
landschappelijke inpassing 
en extra aandacht voor 
behoud van recreatieve 
waarden. Rood: kwetsbaar 
gebied 

75 ha 75 mln kWh 

4.10  Zon op landgoederen ●●●●●● Oranje: met een goede 
landschappelijke inpassing. 
Rood: niet op 
cultuurhistorisch waardevol 
landgoed, wel schuren van 
de gebouwen benutten voor 
zon op dak. 

50 ha 50 mln kWh 

    Totaal 300 mln 
kWh 
 
0,300 TWh 
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Overzicht potentieel wind en zon 
 

 
Tabel 1: potentieel Wind per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,000 0,144 – 0,288 0,144 – 0,288 

Vraag & aanbod 0,000 – 0,008 0,081 – 0,184 0,081 – 0,192 

Clustering 0,000 0,056 – 0,152 0,056 – 0,152 

Landschap 0,000 0,000 0,000 

 
 
 
 
 

Tabel 2: potentieel Zon per denklijn in TWh 
 

 Groen  Oranje Opgeteld  

Infrastructuur 0,047 0,000 0,047 

Vraag & aanbod 0,220 0,000 0,220 

Clustering 0,000 0,175 0,175 

Landschap 0,000 0,300 0,300 

 
 
Hierboven is een eerste inschatting van de potentie in de gemeente weergegeven. In praktijk 

zullen er altijd nadere belemmeringen komen waardoor er gebieden alsnog – deels – zullen 

afvallen. Een zekere over-programmering is daarom altijd gewenst.  

 

De getallen van de verschillende denklijnen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Tussen  

sommige denklijnen is er namelijk overlap, omdat soms dezelfde gebieden zijn aangewezen. 

Bovendien leidt het simpel combineren van denklijnen niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Hybride denklijnen kunnen worden gezocht uit het combineren van de onderliggende bouwstenen.  
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Einddiscussie Apeldoorn 
 

• Overgrote deel van de deelnemers wil de Veluwe sparen van 
wind. Als het dan toch ‘moet’ dan langs de A1. 

• Windkansen zijn met name gekoppeld aan de infrastructuur en 
bedrijfsterreinen. 

• De benoemde locaties overlappen elkaar voor een belangrijk deel 
nabij Beekbergen en Ecofactorij. Daarvoor is het meeste 
draagvlak. De technische ruimte is daar wel beperkt vanwege 
burgerwoningen, buisleidingen en hoogspanning. Via 
molenaarswoningen of nader preciseren van risico’s bij buis en 
hoogspanningsleidingen kan mogelijk ruimte worden gevonden.  

• Voor zon zijn er mogelijkheden in alle denklijnen. Daar gaat het 
vooral om zorgvuldige inpassing.  
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Aanwezige stakeholders lokaal atelier Apeldoorn 
 

• Abeveenstralandschapsarchitect 
• actiegroep bewonersgroep zonnegroep Loenen 
• actiegroep Geen Windmolens in Uddel 
• actiegroep Loenen wind 
• actiegroep omwonenden windlocatie de Somp 
• actiegroep stichting behoud van het Woud 
• burgerinitiatief BLOEM 
• burgerinitiatief Loenen Energie Neutraal (LEN) 
• dorpsraad Beekbergen-Lieren 
• dorpsraad Loenen 
• dorpsraad Uddels Belang 
• Energiecooperatie DeA 
• Energiecooperatie DeA 
• Gelders Genootschap 
• gemeente Apeldoorn (5) 
• KNNV 
• Kroondomein Het Loo 
• Natuurmonumenten 
• provincie Gelderland (3) 
• Strategische board 
• Wijkraad Zuidoost, buurtraad De Hoeven 
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Verantwoording rekenwijze 
 
Bij de berekeningen is uitgegaan van: 

 

• 1 miljoen kWh per hectare zonneweide. We gaan uit van gemiddeld 3600 panelen op 
een hectare van 350 Wp per paneel en 950 vollasturen op jaarbasis. Er is 10 a 15% ruimte 
voor groeninpassing en logistieke ruimte.  

• 8 miljoen kWh per windturbine. We gaan uit van een windturbine van 3 MW en hanteren 
circa 2700 vollasturen. Daarmee worden gemiddeld net iets meer dan 8 miljoen kWh per 
jaar geproduceerd.  

• Kleine windturbines van 25 of 40 meter hoog produceren tussen de 30 en 100 duizend 
kWh per turbine per jaar.  

 

 

 

Ten aanzien van de raming voor zon en wind is in de basis uitgegaan van de volgende werkwijze: 

• 5% van de oppervlakte van Groene Ontwikkelzone, Zonnemantels, Landgoederen, 
Landbouwgebied als deze gebieden groen of oranje zijn geduid tenzij anders aangegeven.  

• 1% van de oppervlakte van bebouwde kom (wonen). 

• 10% van de oppervlakte bij bedrijfsterreinen. 

• 40% van overhoeken, bermen en/of taluds en groene ruimte in knooppunten of bij afritten 
bij infrastructuur.  
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