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1  ONDERZOEKSVRAAG

Aanleiding

De provincie Zuid-Holland zet als windrijke kustpro-
vincie in op duurzame windenergie. Ook het Rijk heeft 
aangegeven windturbines te willen op land in de Zuid-
westelijke Delta. Om van windenergie een succes te 
maken is het belangrijk om potentiële locaties zorg-
vuldig af te wegen. Windturbines hebben immers een 
grote impact op het landschap. Ze zijn niet overal op 
hun plaats. Het ontwerp, de opstelling van de turbi-
nes, is heel belangrijk en kan het verschil maken tus-
sen acceptabel of onacceptabel. Windturbines kunnen 
in bepaalde gevallen het landschap versterken en bij-
dragen aan de identiteit en leesbaarheid. Zo voldoen 
opstellingen in windrijke gebieden langs grootschalig 
water aan een bepaalde landschappelijke logica. Een 
goed landschappelijk verhaal is noodzakelijk voor het 
maken van zorgvuldige afwegingen en het verkrijgen 
van maatschappelijk en politiek draagvlak, zoals ook 
de Rijksadviseur voor het landschap heeft aangege-
ven. 

Taakstelling

De provincie Zuid-Holland heeft met het uitbrengen 
op 26 januari 2011 van de Nota Wervelender haar 
geactualiseerde windenergiebeleid vastgesteld, met 
een geactualiseerde plaatsingsvisie. Deze plaatsings-
visie is op 23 februari 2011 opgenomen in de Provin-

ciale Structuurvisie (PSV), waarmee windenergie tot 
een ruimtelijke provinciaal belang is benoemd. In de 
Nota Wervelender is voor de randzone van Goeree-
Overflakkee een kwantitatieve ambitie geformuleerd: 
200-300MW aan opgesteld vermogen in 2020. De 
gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben hun doel-
stellingen op het gebied van duurzame energie gefor-
muleerd. Het intergemeentelijk Samenwerkingsor-
gaan Goeree-Overflakkee (ISGO) heeft een integrale 
energievisie ‘Goeree-Overflakkee, een bron van 
(duurzame) energie?’ opgesteld ten behoeve van de 
vier gemeenten op het eiland. De regio heeft gekozen 
voor een ambitie voor energieneutraliteit in 2030. Met 
het ambtelijk gekozen ‘Kunnen’-scenario heeft het 
eiland een ambitie van 125MW windenergie in 2030. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidsmatige 
vaststelling van de ambitie met uitvoeringsagenda. 

Vraagstelling

De vraag die in eerste instantie in dit onderzoek werd 
meegegeven is: hoeveel MW aan windenergie kan 
er in de randzone van het eiland gesitueerd wor-
den gelet op onder andere de landschappelijke en 
cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten en de 
plaatsingsvereisten voor windturbines (bijlage 2 uit de 
Nota Wervelender). Een eenduidig antwoord op deze 
vraag is echter niet te geven. Het antwoord is immers 
sterk afhankelijk van politieke en maatschappelijke 

acceptatie. In deze studie kijken we daarom of de 
doelstelling van 200-300 MW  haalbaar is op basis van 
de plaatsingscriteria zoals die in de Nota Wervelen-
der zijn gegeven. We kiezen daarbij de gemiddelde 
doelstelling van 250 MW als uitgangspunt. Vervolgens 
onderzoeken we welke verschillende ruimtelijke 
opties er denkbaar zijn voor het realiseren van die 
doelstelling en welke impact deze hebben op het 
landschap en de cultuurhistorie. 

De rapportage en de visualisatie dienen zodanig te 
zijn opgezet, dat deze gebruikt kan worden bij een 
nog uit te voeren stakeholdersanalyse en het be-
stuurlijk debat. De provincie vraagt te omschrijven en 
in beeld te brengen wat de kenmerken en kwaliteiten 
zijn van de randzone van Goeree-Overflakkee, voor 
zover relevant voor het plaatsen van windturbines 
en rekening  houdend met de verschillen in beleving 
van de randzone, zowel vanaf het land als vanaf het 
water (waterrecreatie). Op basis van de beschreven 
kenmerken en kwaliteiten wil de provincie vervolgens 
inzichtelijk gemaakt zien welke typen turbines maxi-
maal passen in de randzone (inclusief bewegende 
visualisatie en rekening houdend met de plaatsings-
vereisten). Het onderzoek zal inzicht moeten bieden 
in de effecten van de verschillende typen windtur-
bines (ashoogte en wieklengte) en de onderlinge 
situering door visualisaties van verschillende turbine-
configuraties. 



8



9 

Concentratie Goeree-Overflakkee

In de Nota Wervelender (2011) is aangegeven waar 
windenergie gewenst is, of onder voorwaarden ge-
wenst is, of ongewenst is. Op Goeree-Overflakkee is 
een concentratiegebied aangewezen (groene zone, zie 
figuur pagina 8). Het gaat hier om: zones gekoppeld 
aan grootschalige infrastructuur (dammen, dijken) en 
grootschalige scheidslijnen tussen land en water het 
zuidelijk deel van de provincie. Dit plaatsingsgebied is 
volgens de Nota Wervelender bij uitstek ook geschikt 
als concentratiegebied voor windenergie (windpark) 
namelijk de randzone van Goeree-Overflakkee. Dit 
gebied wordt als voorkeurslocatie beschouwd, waar-
bij bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is, 
waaronder voldoende doorzichten. Vrijwaringsgebie-
den zijn Natura 2000-gebieden, de EHS en bescherm-
de natuurmonumenten, vanwege  ecologische waar-
den (zie pagina 63). De kop van Goeree-Overflakkee, 
met het voor natuur en recreatie waardevolle kust-
duingebied, en de Deltawateren rondom het eiland 
worden zodoende gevrijwaard van windturbines.

Aanpak en werkwijze 

In hoofdstuk 2 wordt met een fotoserie een beeld 
geschetst  van de randzone van Goeree-Overflakkee. 
Kaartbeelden geven de belangrijkste ruimtelijke 
karakteristieken weer. Hierin liggen de aankno-
pingspunten voor het landschappelijk verhaal voor 
windenergie besloten. In het hoofdstuk geven we ook 
aan waar al windturbineopstellingen op het eiland 
aanwezig zijn en voor welke locaties nieuwe opstel-
ling gerealiseerd gaan worden.

In hoofdstuk 3 geven we aan welke uitgangspunten 
we hanteren in de studie. Daarnaast beschrijven we 
de twee windturbinetypen die we gebruiken in de 
studie. Dit zijn een 3,4 MW turbine (100m masthoogte, 
120m rotordiameter, 4,5m voetdiameter en een 6 
MW turbine (135m masthoogte,127m rotordiameter, 
14,5m voetdiameter). Voor de periode tot aan 2020 
geven we hiermee de te verwachten mogelijke band-
breedte aan op te stellen turbines weer. De 3,4 MW is 
is op dit moment ongeveer ‘state of the art’; de 6 MW 
zit er voor toepassing op land aan te komen. Voor de 
twee verschillende turbinetypen geven we vervolgens 
aan welke plaatscriteria gelden. Dit leidt uiteindelijk 
tot een netto plaatsingsgebied per turbinetype. Dat 
geeft de speelruimte aan voor het ontwerp.

In hoofdstuk 4 geven we de bouwstenen of concepten 
aan voor de ontwerpstudie. We schetsen de land-
schappelijke concepten: 
•  windenergie uitsluitend in nieuwland met lijnop-

stellingen, 
• dubbele lijnopstellingen of parken, 
•  windenergie in parken bij de entrees van het ei-

land (poorten) 
•  of het accentueren met een groot windturbine-

park van het landschap dat wel wordt aangeduid 
als de hals tussen de kop van Goeree en de romp 
Overflakkee.
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In hoofdstuk 5 vertalen we de concepten in totaal 5 
uitwerkingen voor 3,4 MW turbines en 5 uitwerkin-
gen voor 6 MW turbines. Per uitwerking geven we 
in het kort aan welke ontwerpuitgangspunten we 
hanteren. Per uitwerking geven we steeds 4 oog-
hoogte visualisaties die we construeren met behulp 
van ArcGis (3D digitale landschapsmaquette en het 
visualisatieprogramma Vue (toevoegen vegetatie, 
materialen, beplanting en luchten).

In hoofdstuk 6 evalueren we de modellen voor de as-
pecten landschap, relaties met de omgeving, natuur 
en recreatie. In dit hoofdstuk trekken we conclusies 
geven we een advies.

 In bijgaand schema zijn de verschillende te doorlo-
pen stappen aangegeven. 

Proces

Het ontwerponderzoek is uitgevoerd op initiatief en 
verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland, 
in samenwerking met het Intergemeentelijk Samen-
werkingsorgaan Goeree-Overflakkee (ISGO) en het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Agentschap NL heeft op  29 september 2011 een 
werkbijeenkomst georganiseerd gericht op kennis-
uitwisseling. Bij deze bijeenkomst waren aanwezig 
medewerkers van Agentschap NL, Provincie Zuid-
Holland, Eneco, Nuon, H+N+S landschapsarchitecten 
(Energievisie ISGO) en Vista landschapsarchitectuur 
en stedenbouw.

Werkwijze

Zoekgebied + gewenste capaciteit 
(ontwerpopgave)

In kaart brengen landschappelijke en 
ruimtelijke kwaliteiten

Quickscan plaatsingscriteria / beleid > GIS > 
zeefkaart > speelruimte

Conceptvorming ruimtelijk 
landschapsarchitectonisch op regionale schaal

(inspelen op de landschappelijke 
hoofdstructuur

Ontwerp positionering locaal (rekening 
houden met locale landschappelijke 

gegevens: dijkpatronen, kreken, boerenerven, 
landschapselementen, dorpsgezichten)

Visualisatie regionaal / lokaal

Evaluatie

Advies haalbaarheid concepten

>
>

>
>

>
>

>

Deze bijeenkomst heeft voor dit onderzoek een 
drieledig doel gediend: in de eerste plaats hebben we 
ons onderzoek kunnen toetsen aan de praktijk; in de 
tweede plaats heeft het veel nieuwe inzichten opgele-
verd over waar ontwikkelaars van windenergie op dit 
moment tegen aan lopen wat betreft inpassing in het 
landschap en veiligheid; in de derde plaats heeft het 
een goed beeld gegeven over de ‘state of the art’ wat 
betreft windturbines (vermogen, afmetingen) en de te 
verwachte toekomstige ontwikkelingen op dit terrein.
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2  LANDSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE
Kernkwaliteiten

In dit hoofdstuk schetsen we het landschap van Goe-
ree-Overflakkee. De fotoserie geeft een beeld van het 
polderlandschap in het concentratiegebied. Vervol-
gens tonen we een selectie van kaartbeelden die de 
belangrijkste ruimtelijke karakteristieken weergeven. 
Hierin liggen de aanknopingspunten voor het land-
schappelijk verhaal voor windenergie besloten. In dit 
hoofdstuk geven we ook aan waar al windturbineop-
stellingen op het eiland aanwezig zijn en voor welke 
locaties nieuwe opstellingen gerealiseerd worden.

Het eiland Goeree-Overflakkee is onderdeel van de 
Zuidwestelijke Delta in Nederland. Het landschap is 
ontstaan door de geleidelijke inpoldering van eilan-
den en aanwassen. De Kop van Goeree is een kust-
landschap met duinen en binnenduinrand. De Romp 
Flakkee is een agrarisch landschap.

Kernkwaliteiten van het landschap zijn:
• De leesbaarheid van de poldergeschiedenis;
• De weidsheid van het landschap;
• Het eilandkarakter;
•  De toegangen van het eiland: de Haringvlietdam, 

Brouwersdam, Hellegatsdam en Grevelingendam.
• De bomendijken;
•  Het verschil tussen het laaggelegen oudland (de 

oude kernen, omringdijken, kreken, de havenka-
nalen die het oudland door het nieuwland verbin-
den met de buitenwateren) en nieuwlandpolders 

(leeg, open, aanwasdijken);
•  belangrijke natuurgebieden als de duinen, de Slik-

ken van Flakkee en Scheelkenshoek.
•  Natura 2000 gebieden als Haringvliet, Krammer-

Volkerak en Grevelingenmeer. 

Landschappelijke aanknopingspunten

Er tekenen zich uit de landschapsanalyse een aantal 
landschappelijke principes af.

Oudlandpolders en omringdijken vrijwaren. Kiezen 
voor de jongste polders!
Uit de landschapsanalyse komt de poldergeschiede-
nis en de daarmee samenhangende karakteristieke 
dijkpatronen als belangrijk gegeven naar voren. De 
meestal met iepen beplante omringdijken bepalen 
landschappelijke contour van de oudste polderont-
ginningen. In deze polders liggen ook de dorpen met 
hun historische kernen. De kerktorens vormen daarin 
vaak landmark of herkenningspunt. Ook  liggen in 
de oudste polders de breedste en meest natuurlijke 
kreken. Oorspronkelijk was ook de verkaveling in de 
oudste polders kleinschaliger en grilliger. Een ont-
werpkeuze zou kunnen zijn om deze polders te vrij-
waren van windturbines en locaties vooral te zoeken 
in de jongere of jongste polders. Deze polders hebben 
vaak een langgerekte structuur en zijn ontstaan door 
aanwassen die opeenvolgend zijn aangedijkt. In dit 
concept zijn alle opstelling mogelijk.

Markeren van de entrees van het eiland!
Goeree-Overflakkee is een eiland dat met dammen 
is verbonden met de andere eilanden in Zuid-Holland 
en Zeeland. Er zijn vier entrees. Aan de noordwest-
zijde bereik je het eiland vanaf Voorne-Putten over 
de Haringvlietsluizen (N57/Dammenroute) en kom 
je aan land tussen de buiten- en de binnenhaven van 
Stellendam. Aan de zuidwestzijde vormt de Brou-
wersdam de toegang tot het eiland. Hier bepalen de 
duinen en het strand het karakter van de entree. Aan 
de noordoostzijde is Goeree-Overflakkee verbonden 
met de Hoeksche Waard via de Haringsvlietbrug en 
de Hellegatsdam (N59). Deze dam is de noordelijke 
begrenzing van het Natuurreservaat Hellegatsplaten. 
Aan de zuidoostzijde is het eiland te bereiken via de 
Grevelingendam (N59). Een benadering zou kunnen 
zijn om de entrees te combineren met wat grotere 
windturbineparken. Lijn of dwarsopstellingen liggen 
hier niet voor de hand omdat dan het markeringsef-
fect verdwijnt.

Markeren van de hals tussen de Kop van Goeree en 
de romp Overflakkee.
Dit idee correspondeert met het koppelen van 
windenergie aan de nieuwlandpolders maar maakt 
daaraan een rigoreuze keuze voor concentratie. Een 
duidelijk statement.
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1 ZICHT VANAF OUDE WESTERLOOSEDIJK
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2 KLEINE ZUIDERPOLDER
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3 POLDER KOUDENHOEK
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4 GROTE STERN KOLONIE MARKENJE / GREVELINGEN
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5 EENDRACHTSPOLDER
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6 SLIKKEN VAN FLAKKEE
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7 BIENINGENWEG / SLIKKEN VAN FLAKKEE
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8 POLDER ROXENISSE / SLIKKEN VAN FLAKKEE
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9. POLDER ROXENISSE
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10 POLDER DIEDERIK
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11 NOORDDIJK POLDER DIRKSLAND
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12 POLDER DIEDERIK
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13 POLDER DIEDERIK
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14 SCHENKELDIJK
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15 WESTDIJK / BREDE GOOI / POLDER DIRKSLAND
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16 SCHENKELDIJK / KLAASJESWATER / POLDER ST. ELISABETH
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17 HERKINGSEZEEDIJK / POLDER OUD HERKINGEN
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18 KLINKERLANDSE ZEEDIJK / POLDER KLINKERLAND
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19 POLDER BATTENOORD
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20 AYMON-LOUISEPOLDER
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21 GROOTE ADRIANA THEODORA POLDER
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22  HARINGVLIET / MARTINE-CORNELIA POLDER
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24 VAN PALLANDT POLDER

23 MARTINE-CORNELIA POLDER
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25 VAN PALLANDT POLDER
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26 HALSPOLDER
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27 HALSPOLDER

26 HALSPOLDER
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3  MOGELIJKHEDEN WINDENERGIE  
OP HET EILAND

Uitgangspunten

Op Goeree-Overflakkee zijn de huidige windturbine-
opstellingen samen met de op korte termijn te reali-
seren plannen goed voor een opgesteld vermogen van 
70 MW. Om de doelstelling te halen zou daar in 2020 
nog circa 130 tot 230 MW aan toegevoegd moeten 
worden. Voor deze studie gaan we uit van de gemid-
delde doelstelling van 250 MW, hetgeen betekent dat 
we in de verschillende studiemodellen uitgaan van 
180 MW. De verschillende opstellingen zijn daardoor 
goed met elkaar te vergelijken.

Technische innovatie

De afgelopen jaren blijken de technische innovaties 
zich snel op te volgen. De masten zijn hoger gewor-
den, de rotordiameter is toegenomen en als logisch 
gevolg hiervan is het energierendement gestegen.  
Het is moeilijk te voorspellen hoe de techniek zich 
verder zal ontwikkelen. Met die onzekerheid moet in 
ieder geval wel rekening worden gehouden. Gezien 
de planhorizon van 2020 lijkt het verstandig in te 
spelen op toekomstige ontwikkelingen. We gebruiken 
daarom de twee windturbinetypes in de studie. Dit is 
in de eerste plaats een 3,4 MW turbine (100 m mast-

hoogte, 120 m rotordiameter, 4,5 m voetdiameter). 
Dit type turbine is op het moment ‘state of the art’. Hij 
is al weer hoger dan de turbines die op dit moment 
worden gebouwd in de Martine Cornelia polder. De 
3,4 MW turbine is volledig uitgetest en heeft bewezen 
goed te functioneren. In tweede plaats gebruiken we 
in de studie een 6 MW turbine (135 m masthoogte, 
126 m rotordiameter, 14,5 m voetdiameter). Deze 
turbine wordt nu nog niet seriematig toegepast op het 
land, maar de verwachting is dat dit niet lang meer 
zal duren. Er is in ieder geval voldoende wind om het 
vermogen van de 6 MW goed te laten renderen.

Tijdens de bijeenkomst met windenergieontwikke-
laars (Agentschap NL, 29 september 2011) is aan-
gegeven dat de windturbines van 6 MW energetisch 
goed zouden kunnen renderen op Goeree-Overflak-
kee wat betreft beschikbare windkracht (los gezien 
van het van subsidiestelsel). De nu op de markt be-
schikbare windturbines van 6 MW zijn echter voor off 
shore doeleinden ontwikkeld. Toepassing op on shore 
locaties vraag nog om technische aanpassingen van 
de windtubines (o.a. wat betreft geluid).

Bandbreedte tot aan 2020

Voor de periode tot aan 2020 geven we hiermee de te 
verwachten mogelijke bandbreedte aan op te stellen 
turbines weer. Voor de twee verschillende turbinety-
pen geven we vervolgens weer wat het effect is van 
de plaatsingscriteria op het concentratiegebied. Dit 
leidt uiteindelijk tot een netto concentratiegebied per 
turbinetype. Dat geeft de speelruimte aan voor de 
ontwerpstudie. Toepassen van grotere turbines bete-
kent een kleiner netto concentratiegebied.

Twee typen turbines 3,4 MW (state of the art) en 6 MW 
(toekomst)
Plaatsingscriteria uitgewerkt voor 3,4 MW en 6 MW 
turbines
Netto concentratiegebieden 3,4 MW en 6MW

Netto en bruto concentratiegebied

Het bruto concentratiegebied voor windturbines op 
Goeree-Overflakkee is bepaald in de Nota Wervelen-
der. Op grond van de plaatsingscriteria is met behulp 
van ArcGis te bepalen hoeveel ruimte er binnen de 
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zoekruimte netto overblijft, uitgaande van 3,4 MW en 
6 MW opstellingen. 

Voor de verschillende mogelijke configuraties van 
windturbines (lijn opstellingen, dubbele lijnopstellin-
gen en parken) kan dan het ontwerpproces beginnen.

Om misverstanden te voorkomen. De Brouwersdam, 
Grevelingendam en Haringvlietdam komen niet voor 
in de ontwerpstudies omdat zij niet voldoen aan de 
plaatsingscriteria uit bijlage 2 van de Nota Wervelen-
der.

De ontwikkelaars van windturbines hebben bovendien 
aangeven dat met name ijsvorming op rotorbladen 
een toenemend gevaar oplevert voor mensen en 
voertuigen in de directe omgeving van windturbines 
(Agentschap NL, 29 september 2011). De sector is 
bezorgd en wil ongelukken, en mogelijk als gevolg 
daarvan imago schade, ten alle tijden voorkomen. 
Naar mate er meer winturbines op land worden gere-
aliseerd neemt de kans op schade toe. De sector pleit 
daarom voor ruim voldoende afstand tot infrastruc-
tuur. Dit is ook een reden om terughoudend te zijn 
met windtubines op bovengenoemde dammen.

Recreatie en toerisme

Schade aan toerisme en recreatie worden als argu-
ment tegen windenergie gebruikt. Gezien het feit dat 
veel mensen moeite hebben met windenergie is dit 
logisch. Wetenschappelijke onderbouwing van dit 
verschijnsel is nog onbekend.

Voor de recreatie zijn het meest van belang:
• het kustlandschap de kop van Goeree;
•  het oudland, de oude kernen en havenkanalen en 

jachthavens;
•  de natuurgebieden de Slikken van Flakkee en De 

Scheelhoek;
• de entrees van het eiland;
•  de watersport van het Haringvliet, het Grevelin-

genmeer en Volkerak Zoommeer. 

Voor recreatie en toerisme is het belangrijk deze ge-
bieden zoveel mogelijk te vrijwaren van grootschalige 
windenergie. Wat beleving van windturbines betreft 
komt uit veel studies naar voren dat er een bepaald 
evenwicht nodig is. Mensen vinden het van belang dat 
windturbines het landschap niet volledig gaan domi-
neren en overal aanwezig zijn en daarmee ook het 
gevoel van ruimte en horizon volledig wegnemen. Dit 
is verder moeilijk te kwantificeren. Wat betreft de en-
trees valt nog op te merken dat deze voor de recreant 
de eerste kennismaking zijn met Goeree-Overflakkee. 
Hier kom je het eiland op. Het is de voordeur. Voor 
mensen die windturbines niet waarderen is dit dan 
gelijk een eerste negatieve indruk. Kortom: het plaat-
sen bij de entrees confronteert recreanten maximaal 
met windturbines omdat daar nu eenmaal de meeste 
mensen komen.

In deze studie nemen we voor de plaatsing van wind-
turbines in de buurt van campings, jachthavens en 
bungalowparken vergelijkbare normen in acht als bij 
de bebouwde kom.

Natuur

Natura 2000-gebieden en andere bij de wet be-
schermde natuurgebieden kunnen schade onder-
vinden van windturbines. De effecten zijn vooral van 
toepassing op vogels en vleermuizen. Windturbines 
worden geplaatst in gebieden met veel wind. Open 
en dus windrijke gebieden zijn vaak ook vogelrijke 
gebieden. 

Uit recent onderzoek komt naar voren dat de locatie-
keuze van de windturbines de belangrijkste factor is 
die bepalend is voor de effecten op vogelpopulaties. 
Voor de directe effecten (slachtoffers) bestaat er een 
nauwe relatie met de soorten die in het gebied aan-
wezig zijn. Naast directe effecten op de overlevings-
kansen van vogels kunnen windturbines ook indirecte 
effecten hebben, omdat vogels de omgeving van de 
windturbines gaan mijden. Door dit vermijdingsge-
drag kan geschikt leefgebied in de buurt van windtur-
bines niet benut worden, waardoor het verloren gaat 
voor de betreffende soort. Daarnaast kunnen vogels 
belemmerd worden in hun bewegingen, die in schaal 
variëren van dagelijkse pendelvluchten (bijvoorbeeld 
tussen foerageerplekken en de nestplaats) tot jaar-
lijkse migratie (tussen broed- en overwinteringsge-
bied).

De Vogelbescherming Nederland en SOVON hebben 
in het project “Nationale Windturbinerisicokaart voor 
vogels (Alterburg & Wybenga, 2009)” in beeld ge-
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Soortgroep

Lepelaar

Ganzen en zwanen, 
Wulp

Eenden Fuut

Steltlopers

Overige soorten

ref: Fijn et al. (2007), Prinsen (2006), Prinsen et al. (2009)

Relevante soorten

Lepelaar

Brandgans, Grauwe gans, Kleine zwaan, Kleine rietgans, Kolgans, Rotgans, 
Toendrarietgans

Bergeend, Brilduiker, Fuut, Grote zaagbek, Kuifeend, Krakeend, Middelste 
zaagbek, Nonnetje, Pijlstaat, Slobeend, Smient, Tafeleend, Topper, Wilde 
eend, Wintertaling

Bonte strandloper, Goudplevier, Groenpootruiter, Kanoet, Kemphaan, Kievit, 
Scholekster, Steenloper, Tureluur, Zilverplevier, Zwarte ruiter

Aalscholver, Dwergmeeuw, Zwarte stern, Meerkoet

Verstoringsafstand

500m

400m

150m

100m

50m

bracht waar in Nederland windturbines risico’s voor 
vogels opleveren. Een globale toets aan deze kaarten 
levert vooral op dat potentiële windturbineopstel-
lingen in deze gebieden zorgvuldig onderzocht en 
afgewogen moet worden.

Op Goeree-Overflakkee komen geen belangrijke 
vleermuizenpopulaties voor. Het is wel een zeer 
vogelrijk gebied. De kaart en de tabel op blz. 64 en 65 
geven respectievelijk de vliegbewegingen en versto-
ringsgevoeligheid van de belangrijkste soorten weer.

In recent onderzoek, dat ondermeer is gebruikt voor 
de onderbouwing van het MER Windplan Wierin-

germeer, passende beoordeling in het kader van de 
natuurbeschermingswet 1998  Gemeente Wieringer-
meer (Arcadis, 27 januari 2011), komt naar voren dat 
maatwerk noodzakelijk is. Uit de gebruikte onder-
zoeken blijkt dat in de buurt van natuurgebieden wel 
degelijk op een verantwoorde manier windturbines 
geplaatst kunnen worden mits ontwerpen goed en 
specifiek worden getoetst op de daar en in de omge-
ving aanwezige kwetsbare soorten. In bovengenoem-
de MER wordt ondermeer verwezen naar ervaringen 
met het ECN windturbine Testpark in de Wieringer-
meer, Zeebrugge / Zwin en de Sep-proefwindcentrale 
te Oosterbierum (Friesland).
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Domtoren Utrecht

Twee typen turbines 3,4 MW (state of the art) en 
6 MW (toekomst)

Windturbine 3,4 MW (referentie REpower 3,4M104)
Ashoogte 100 meter
Rotordiameter 104 meter
Onderlinge afstand optimale conditie 3,5*104 (Ø) = 364m
Onderlinge afstand suboptimale conditie 5,5*104 (Ø) = 572m
Afstand tot bebouwde kom: 400m
Afstand tot losse woonbebouwing (10-6): 175m

Windturbine 6 MW (referentie Enercon E126)
Ashoogte 135 meter
Rotordiameter ca. 126 meter
Onderlinge afstand optimal conditie 3,5*126 (Ø) = 441m
Onderlinge afstand suboptimale conditie 5,5*126 (Ø) = 693m
Afstand tot bebouwde kom: 540m
Afstand tot losse woonbebouwing (10-6): 196m
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Domtoren Utrecht 3,4 MW 6 MW
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3,4MW Buffer 400m bebouwde kom

3,4MW Buffer 52m hoofdwegen

3,4MW Buffer 175m kwetsbare bebouwing

3,4MW Buffer 90m gasleiding

3,4MW Buffer 60m kroon dijkring

3,4MW Buffer 52m hoogspanningslijn
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6MW Buffer 540m bebouwde kom

6MW Buffer 63m hoofdwegen

6MW Buffer 196m kwetsbare bebouwing

6MW Buffer 90m gasleiding

6MW Buffer 60m kroon dijkring

6MW Buffer 68m hoogspanningslijn



71 



72



73 



74



75 

Ontwerpopgave

Gezien de schaal waarop windenergie nu wordt toe-
gepast is dit niet meer alleen een kwestie van land-
schappelijke inpassing. Windenergie is vooral een 
ontwerpopgave geworden. Daarbij gaan we op zoek 
naar een ‘landschappelijk ontwerp’ dat een herken-
baar beeld oplevert of een ‘sterk verhaal’. Verschil-
lende concepten zijn denkbaar. Het proces, de keuze 
voor een realisatiestrategie, speelt daarbij ook een 
belangrijke rol. Hier zijn twee hoofdroutes te volgen:

•  een stapsgewijze en geleidelijke realisatie van 
windturbines in kleinere projecten, zoals dat nu 
ook het geval is (locale afweging);

•  een meer planmatige aanpak in grotere projecten 
(regionale afweging).

Ontwerpprincipes

Op grond van de landschapsanalyse kunnen we een 
aantal mogelijke ontwerpinvalshoeken formuleren. 
Het formuleren van ontwerpprincipes is belangrijk 
omdat de er in de publieke opinie veel weerstand be-
staat tegen windturbines, vooral vanwege de effecten 
op het landschap. Bezwaren zijn terug te voeren op 
het verstoring van de horizon en de openheid van het 

4  BOUWSTENEN VOOR HET  
ONTWERPVERHAAL

landschap, vervreemdingseffecten, onduidelijkheid 
over de schaal en verrommeling en verstoring van het 
landschapsbeeld (ook beweging speelt een rol).

Reeds uitgevoerde windturbineprojecten

Vooraf constateren we dat op Goerree-Overflakkee al 
verschillende windturbineopstellingen aanwezig zijn. 
Hiermee zal rekening moeten worden gehouden bij 
het ontwerp. Tot nu toe zijn alleen lijnvormige opstel-
lingen gekozen op de overgang van land naar water. 
De verschillende opstellingen laten een ontwikkeling 
van windenergieprojecten zien naar hogere masten 
met grotere rotordiameters. Een eerste observatie is 
dat kleinere turbines, door hun relatief dichte onder-
linge plaatsingsafstanden en hoge rotorsnelheden 
zeer aanwezig zijn in het landschap (zie bijvoorbeeld 
de turbines in de Groote Adriana Theodora polder). 
Grotere masten (Van Pallandtpolder) staan verder 
uit elkaar en geven een rustiger beeld door lagere 
rotorsnelheden. Naarmate de turbines groter wor-
den, is het voor mensen steeds moeilijker te schatten 
hoe groot de turbines zijn en deze te relateren aan 
elementen in de omgeving, zoals boerderijen, schu-
ren en bomen. Dit kan gevoelens van vervreemding 
en desoriëntatie opwekken. De turbines lijken wat 
betreft  schaal het landschap te ontstijgen. Aan de 

voet van de turbines bepalen inrichtingsmaatregelen 
de beleving. Hekwerken, camera’s, infrastructuur en 
opstelplaatsen voor kranen voor bouw en onderhoud.

Concept Concentratiegebied Nota Werve-
lender

Op grond van de landschappelijke kenmerken van 
Goeree-Overflakkee kunnen we een ontwerpverhaal 
opzetten. De Nota Wervelender geeft met het aange-
geven concentratiegebied het kader.

•  In de eerste plaats wordt de kop van het eiland 
Goeree-Overflakkee vrij gehouden van windtur-
bines. Dit is goed te verklaren op grond van de 
toeristische betekenis van de duin- en kustzone en 
de ecologische kwaliteiten van het gebied. 

•  In de tweede plaats wordt met het zoekgebied 
vooral ingezet op de overgang van land naar water. 
Dit is om meerdere redenen een logische keuze: 
de windturbines markeren volgens dit principe de 
overgang tussen land en water, de schaal van het 
landschap is in deze overgangszone over het alge-
meen opgewassen tegen de maat van de windtur-
bines, over het algemeen is de wind hier gemid-
deld het sterkst en de afstand tot woonbebouwing 
is gemiddeld het grootst.
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Landschappelijke concepten

Na de analyse van het landschap en rekening hou-
dend met de plaatsingscriteria uit bijlage 2 van de 
Nota Wervelender, onderscheiden we drie landschap-
pelijke concepten:

•  Het eerste noemen we het Nieuwland concept. 
In dit concept kiezen we voor het toepassen van 
windenergie zoveel mogelijk in de jongere pol-
ders. De oudste polders, zoals daar zijn de Polder 
Roxenisse, Polder Dirksland, Polder het Oudeland 
van Sommelsdijk/ Polder het Oudeland van Mid-
delharnis, Polder het Oudeland van Oude-Tongen, 
Polder het Oudeland (Ooltgensplaat), blijven vrij 
van grootschalige windenergie. Deze polders zijn 
het meest cultuurhistorisch waardevol, hier liggen 
de oude kernen die met hun havenkanalen ver-
bonden zijn aan het buitenwater.

•  Het tweede concept noemen we het Poorten con-
cept. Dit is gericht op het accentueren met wind-
energie van de toegangen tot het eiland.

•  Het derde concept is gericht op het accentueren 
van het de Hals die de verbinding vormt tussen de 
Kop van Goeree en de Romp Flakkee.

 

Configuraties

In de Provinciale Structuurvisie staat in de plaat-
singsvisie aangegeven dat windturbines bij voorkeur 
worden geplaatst in enkelvoudige lijnopstellingen, 
met bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, 
waaronder voldoende doorzichten. Met Nieuwland zal 
in beeld worden gebracht hoe de opgave met enkel-
voudige lijnopstellingen gerealiseerd kan worden. Om 
een beeld te verkrijgen van alternatieven, buiten de 
uitgangspunten, maar binnen het concentratiegebied 
van de Nota Wervelender, onderzoeken we mogelijk-
heden voor: 

• Lijnopstellingen;
• dubbele lijnopstellingen;
• parken.

Dit levert in principe 5 uitwerkingen op voor 3,4 MW 
turbines en 5 uitwerkingen voor 6 MW turbines.
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Nieuwland lijn

Nieuwland dubbele lijn

Nieuwland park Hals park

Poorten park
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5 OPTIES WINDENERGIE EILAND

Het concentratiegebied is meer dan voldoende groot 
om in 2020 de doelstelling van 200-300 MW aan opge-
steld vermogen op Goeree-Overflakkee te realiseren 
Het maximale laadvermogen van het concentratiege-
bied is bij 3.4 MW turbines is al meer dan 600 MW. De 
belangrijkste vraag is dan vervolgens welke ruimtelij-
ke strategieën of ontwerpen denkbaar zijn, inspelend 
op de kenmerken en kwaliteiten van het landschap.  
In dit hoofdstuk vertalen we de concepten in totaal 5 
uitwerkingen voor 3,4 MW turbines en 5 uitwerkingen 
voor 6 MW turbines. Per uitwerking geven we in het 
kort aan welke ontwerpuitgangspunten we hanteren.

Planologische inpasbaarheid

Er zijn wel verschillen in de haalbaarheid van de 
uitgewerkte opties:

•  De lijnopstellingen en dubbele lijnopstellingen zijn 
over het algemeen goed inpasbaar.

•  Het concentratiegebied is in alle gevallen te smal 
voor parken. Het concentratiegebied is daarom 
ruimer geïnterpreteerd. We hebben dit gedaan om 
toch deze mogelijkheden in de studie te kunnen 
meewegen en dus een bredere afwegingen te kun-
nen maken. Daarbij komt ook dat het concentra-
tiegebied in de hals aan de noordzijde en aan de 
zuidwestzijde elkaar bijna raken.

•  Met name de Poorten bij de aanlanding van de 
Hellegatsdam en de Grevelingendam zijn ook 
moeilijk te realiseren in verband met de uitslui-
tingscriteria uit bijlage 2 van de Nota Wervelender.

•  Algemeen geldt dat de grotere turbines makke-
lijker (relatief, dus per MW) inpasbaar zijn als het 
gaat om beperkingen vanuit het concentratiege-
bied en de uitsluitingscriteria. 

Verbeelding

Per uitwerking geven we steeds 1 vogelvluchtbeeld en 
4 ooghoogte visualisaties die we construeren met be-
hulp van ArcGis (3D digitale landschapsmaquette en 
het visualisatieprogramma Vue (toevoegen vegetatie, 
materialen, beplanting en luchten). We hebben ge-
kozen voor een digitaal gevisualiseerd landschap. Dit 
landschap zouden we in principe kunnen vervangen 
door foto’s die exact op dezelfde standpunten zouden 
kunnen worden gemaakt. In deze studie is hier om 
meerdere redenen niet voor gekozen in verband met 
de enorme hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid 
zou zijn en de weers- en lichtafhankelijkheid (bij-
voorbeeld stand van de zon, tegenlicht, hoog en laag 
licht) die daarbij een rol speelt. Google streetview 
beelden zijn niet geschikt in verband met de het hoge 
standpunt (3m) waarmee deze foto’s zijn genomen. 
De visualisaties zijn wat betreft schaal en perspectief 
geconstrueerd en dus realistisch van karakter. De 

perspectieven zijn gemaakt vanuit ooghoogte met een 
lensinstelling van 45mm. Hiermee wordt dus een na-
tuurgetrouw brandpuntafstand gekozen en dus geen 
groothoek- of telelenseffect gecreëerd.

Oriëntatie windturbines

Voor alle opstellingen geldt dat deze waar mogelijk 
dwars op de zuidwest noordoost richting gesitueerd 
zijn. Dit is de optimale oriëntatie ten opzichte van de 
meest voorkomende windrichting.

Configuraties

Bij het plaatsen van dubbele lijnen of parken zijn we 
uitgegaan van rechthoekige configuraties van turbi-
nes. Ruitvormige configuraties zijn ook mogelijk. We 
hebben deze echter niet in de studie betrokken omdat 
anders de te maken hoofdkeuzen minder goed uit de 
verf komen. Het zou leiden tot een overkill aan beeld-
materiaal waaruit bijna geen wijs meer is te worden. 
In dit onderzoek gaat het gaat vooral om de keuzen 
van hogere orde.

Ontwerpen is Maatwerk

We merken verder nog op dat het ontwerpen van 
windturbineopstellingen maatwerk is. Voor deze 
studie ligt de focus in de eerste plaats op de te maken 
keuzen op hoofdlijnen. Bij de verschillende getoonde 



84



85 

opstellingen is in de eerste plaats gekeken naar de 
plaatsingscriteria en de contouren van het concentra-
tiegebied. Daarnaast is ook rekening gehouden met 
de topografische omstandigheden ter plekke. Er is 
echter niet in detail rekening gehouden met bijvoor-
beeld de ontsluitingsmogelijkheden en perceelsgren-
zen en –richtingen als mogelijke ontwerpcriteria. In 
die zin geven de ontwerpen een eerste indicatie van 
de mogelijkheden. Het gaat hier om een ‘ontwerpstu-
die’ die is bedoeld om gevoel te krijgen voor wat het 
betekent om 180 MW aan vermogen in het landschap 
toe te voegen, bovenop de reeds aanwezige en ge-
plande 70 MW aan windenergie. 

Bestaande windturbineopstellingen

De bestaande windturbineopstellingen op Goeree-
Overflakkee in de Van Pallandtpolder, Polder Batten-
oord, Polder Zuiderland en Groote Adriana Theodora 
polder zijn het vertrekpunt bij de ontwerpen voor de 
verschillende getekende opstellingen. 

Uitwerkingen

Achtereenvolgens presenteren we dan de volgende 
uitwerkingen:

Nieuwland lijn: 3,4 MW en 6 MW
Nieuwland dubbele lijn: 3,4 MW en 6 MW
Nieuwland parken: 3,4 MW en 6 MW
Parken bij poorten: 3,4 MW en 6 MW
Park in de hals: 3,4 MW en 6 MW

Bijlage: Animatie windturbines Goeree-Overflakkee
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Nieuwland lijn 54 x 3,4 MW
De lijnopstellingen zijn zo ontworpen dat er een 
afwisseling ontstaat van windturbinelijnen en open 
stukken, vanwege de notitie uit Wervelender, dat er 
bijzondere aandacht voor voldoende doorkijken dient 
te zijn. De lijnstukken lopen nooit over de grens van 
polders heen en sluiten zo aan bij de in het landschap 
aanwezig ritmiek. Lijnopstellingen passen goed bij 
de vorm van de nieuwlandpolders. Bij de lijnopstel-
lingen hebben we ons beperkt tot rechte lijnen en 
niet voor het volgen van topografische gegevens zoals 
bochtige dijken. We hebben hiervoor gekozen omdat 
dit het meeste rustige beeld oplevert. Bovendien zijn 
de nieuwlandpolders veelal langgerekt en hebben zij 
dikwijls strakke rechte dijken. De afstand tussen de 
masten bedraagt 364 m. De maximale lijn bij de 3.4 
MW opstelling bestaat uit 8 turbines (met een totale 
lengte van mast tot mast van 2548 m). De kortste 
ontworpen lijn bestaat uit 4 turbines (met een totale 
lengte van mast tot mast van 1092 m). 
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NIEUWLAND LIJN: 3,4 MW

A
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B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,3km 



89 



90

C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,3km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,25km 
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2km
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Nieuwland lijn 30 x 6 MW
Voor de 6 MW lijnopstelling zijn dezelfde ontwerpuit-
gangspunten gehanteerd als bij de 3,4 MW opstellin-
gen.  Omdat dit model turbines met meer vermogen 
bevat zijn er minder turbines geplaatst. Dit geeft nog 
speelruimte voor ontwerpkeuzes ten aanzien van 
plaatsing van de lijnen. De afstand tussen de masten 
bedraagt 441 m. De maximale lijn bij de 6 MW opstel-
ling is 6 turbines (met een totale lengte van mast tot 
mast van 2205 m). De kortste ontworpen lijn bestaat 
uit 3 turbines (met een totale lengte van mast tot 
mast van 882 m). 
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NIEUWLAND LIJN: 6 MW

A
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B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,4km



97 



98

C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,15km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,45km
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2km
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Nieuwland dubbele lijn 54 x 3,4 MW
De dubbele lijnopstellingen zijn net als de lijnopstel-
lingen zo ontworpen dat er een afwisseling ontstaat 
van windturbinelijnen en open stukken. Door lijnen 
te dubbelen ontstaan er kortere lijnen en grotere 
open tussenruimtes. De dubbele lijnstukken liggen 
niet altijd binnen één en dezelfde polder.  De contou-
ren van het concentratiegebied zijn op verschillende 
plaatsen veel te smal om dubbele lijnen met een 
onderlinge afstand van 572 meter toe te passen. Om 
deze reden is bijvoorbeeld een dubbele lijnopstelling 
niet mogelijk in het concentratiegebied ter hoogte van 
de Polder Diederik. Bij het plaatsen van een verband 
van dubbele lijnen is de plaatselijk aanwezig woonbe-
bouwing een beperkende factor, meer dan dit bij de 
enkele lijnopstellingen het geval is.
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NIEUWLAND DUBBELE LIJN: 3,4 MW

A
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B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,75km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,75km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 500m
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2km
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Nieuwland dubbele lijn 30 x 6 MW
Voor de 6 MW dubbele lijnopstellingen zijn dezelfde 
ontwerpuitgangspunten gehanteerd als bij de 3,4 
MW dubbele opstellingen.  Omdat dit model meer 
vermogen bevat zijn er minder turbines geplaatst. Dit 
geeft nog ruimte voor ontwerpkeuzes of varianten. De 
afstand tussen de dubbele lijnen bedraagt 693 m is 
wel meer beperkend in relatie tot de breedte van het 
concentratiegebied.
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NIEUWLAND DUBBELE LIJN: 6 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,85km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,3km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,9km
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2km
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Nieuwland park 54 x 3,4 MW
De 3 parken in het nieuwland zijn zoveel mogelijk 
gekoppeld aan de jongste polders op het eiland. Dit 
zijn tegelijkertijd ook de meest open gebieden met 
de minste beperkingen vanuit de plaatsingscriteria. 
De parken passen niet meer geheel in het concen-
tratiegebied. Bij de Anna-Wilhelminapolder loopt het 
ontworpen park door in de Kruispolder en de Kram-
merpolder. Ook de twee andere parken, respectie-
velijk bij Polder Westplaat-Flakkee en Woutrinapol-
der/ Eendragtspolder, vallen gedeeltelijk buiten het 
concentratiegebied.
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NIEUWLAND PARKEN: 3,4 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,8km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 850m
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,9km
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2km
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Nieuwland park 30 x 6 MW
Voor de 6 MW parken zijn dezelfde ontwerpuitgangs-
punten gehanteerd als bij de 3,4 MW parken. Omdat 
dit model meer vermogen bevat zijn er minder turbi-
nes geplaatst. Dit geeft meer ruimte voor ontwerp-
keuzes of varianten.
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NIEUWLAND PARKEN: 6 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,7km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 550m
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,7km
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2km
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Poorten park 54 x 3,4 MW
Bij deze oplossingsrichting is het doel het marke-
ren van de entrees van het eiland. De entree bij de 
Brouwersdam is hiervan uitgesloten omdat dit gebied 
vanwege de ligging bij een uitsluitingsgebied geen 
ruimte biedt voor een park voor windenergie. Daar 
waar de nieuwland oplossingen zich richten op de 
landschappelijke ondergrond en cultuurhistorie rich-
ten de poorten zich op de infrastructuurlaag. Het park 
bij Stellendam en de Binnen- en de Buitenhaven bij 
Haringvlietdam is gekoppeld aan nieuwland. De par-
ken bij de entrees bij de Grevelingendam en de Helle-
gatsdam liggen gedeeltelijk in nieuwland en oudland, 
respectievelijk Het Oude Land van Oude-Tonge en de 
Polder het Oudeland bij Ooltgensplaat. Omdat in het 
oudland meer bebouwing aanwezig is is het lastiger 
om de parken hier volgens de plaatsingscriteria uit 
bijlage 2 van de Nota Wervelender in te passen.
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PARKEN BIJ POORTEN: 3,4 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 4,5km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,2km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 950m
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,5km
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Poorten park 30 x 6 MW
Ook hier geldt dat voor de 6 MW lijnopstelling zijn de-
zelfde ontwerpuitgangspunten gehanteerd als bij de 
3,4 MW opstellingen. Omdat dit model meer vermo-
gen bevat zijn er minder turbines geplaatst. Dit geeft 
meer ruimte voor ontwerpkeuzes of varianten.
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PARKEN BIJ POORTEN: 6 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 4,9km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 950m
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 2,5km



149 



150

Hals park 54 x 3,4 MW
De eilanden Goeree (‘kop’) en Flakkee (‘romp’) zijn via 
de nieuwland polders in de ‘hals’ aan elkaar gegroeid. 
Deze oplossing voor windturbines kiest voor maxi-
male concentratie in dit gebied. De polders zijn hier 
relatief leeg en open. Ter plaatse ontstaat een geheel 
nieuw windturbinelandschap. Niet alle turbines pas-
sen binnen het concentratiegebied. Om deze oplos-
sing toch in beeld te kunnen brengen is het concen-
tratiegebied ruimer geïnterpreteerd. 
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PARK IN DE HALS: 3,4 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,9km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1,4km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,9km
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,5km
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Hals park 30 x 6 MW
Ook hier geldt dat voor de 6 MW lijnopstelling zijn de-
zelfde ontwerpuitgangspunten gehanteerd als bij de 
3,4 MW opstellingen. Omdat dit model meer vermo-
gen bevat zijn er minder turbines geplaatst. Dit geeft 
meer ruimte voor ontwerpkeuzes of varianten.
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PARK IN DE HALS: 6 MW

A



B. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 4,3km
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C. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 1km
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D. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,7km
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E. Afstand camera tot de dichtstbijzijnde turbine: 3,75km
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6 EVALUATIE
In dit hoofdstuk geven wij een antwoord op de vraag: 
welke conclusies kunnen we trekken op basis van de 
uitgewerkte en gevisualiseerde concepten of ontwer-
pen? Hierbij gaan we vooral in op de landschappelijke 
en cultuurhistorische aspecten. Tot slot gaan we nog 
kort in op recreatie en natuur.

Twee belangrijke noties

Twee belangrijke waarnemingen zijn:

•  In de eerste plaats laat deze studie zien dat 250 
MW aan gemiddeld opgesteld vermogen van wind-
turbines linksom of rechtsom een grote invloed 
heeft op de beleving van het landschap, op het 
eiland, maar ook vanuit de omliggende wateren en 
landschappen in de omgeving.

•  In de tweede plaats laat de studie zien dat er zeer 
uiteenlopende mogelijkheden zijn om de doelstel-
ling van 250 MW te bereiken. Er valt iets te kiezen!

Op basis van onder andere deze studie kan worden 
bepaald of er politiek en maatschappelijk draagvlak 
is voor deze opgave. De afweging is primair: weegt 
het belang van het opwekken van groene stroom door 
windenergie op tegen de effecten op het landschap, 
cultuurhistorie, recreatie en natuur. Deze afweging 
gaat verder dan de weging van landschappelijke en 
cultuurhistorische aspecten alleen.

De ‘hoe’ vraag

Bij een positieve keuze voor windenergie is de ‘hoe’ 
vraag aan de orde. Deze studie beoogt het keuzepro-
ces te faciliteren door te laten zien wat verschillende 
opties voor het landschap betekenen. Op grond van 
landschappelijke en cultuurhistorische criteria is een 
kwalitatieve beschouwing te geven met observaties 
en argumenten voor en tegen. Daarbij gaat het in de 
eerste plaats om de volgende vijf hoofdkeuzes.  

Hoofdkeuze 1: Koppelen we windturbines aan 
nieuwland (oplossing Hals valt daar ook onder) of 
aan de entrees of de poorten tot het eiland? Voor het 
verhaal over windenergie op Goeree-Overflakkee is 
dit de belangrijkste keuze omdat beide oplossings-
richtingen elkaar uitsluiten.

Voor beide oplossingen valt iets te zeggen.

Poorten (markering van de entrees van het eiland) 
legt het accent bij de infrastructuur. Deze benadering 
houdt in dat de nieuwe windturbines in 3 gebieden 
moeten worden geconcentreerd, namelijk: (1) bij Stel-
lendam, (2) tussen Den Bommel en Ooltgensplaat en 
(3) aan de kust tussen Nieuwe Tonge en Oude Tonge. 
Om voldoende turbines te kunnen plaatsen betekent 
dit dat een ruimere interpretatie van het concen-
tratiegebied noodzakelijk is en dat af moet worden 
geweken van het principe ‘enkelvoudige lijnopstel-

lingen’ uit de Nota Wervelender. Een nadeel van 
Poorten is dat de poort bij de Brouwersdam niet is te 
maken in verband met de uitsluitingscriteria en het 
vrijwaringsgebied nabij die plek.  Poorten is verder 
lastiger te ontwerpen omdat door de infrastructuur 
en bebouwing in deze gebieden meer beperkingen 
voortvloeien. Vanuit landschap en cultuurhistorie is 
het minder wenselijk turbines in het oudland te plaat-
sen. De oudlandpolders met de beplante omringdij-
ken en historische bebouwing zijn goed herkenbaar 
als ‘oudste’ landschappelijke eenheden.

Door oudland te vrijwaren van windturbines en deze 
uitsluitend te koppelen aan het nieuwland wordt 
het contrast tussen de oudste polders en het later 
aangedijkte nieuwland versterkt en daarmee ook de 
leesbaarheid van het landschap vergroot. Dit is dan 
ook de gedachte achter de nieuwland oplossingen. 
Het nieuwland leent zich beter dan het oudland voor 
windturbines omdat het landschap grootschaliger is 
en meer open van karakter.

Een keuze voor Poort is tevens een keuze voor par-
ken. De oplossingen die uitgaan van nieuwland zijn 
flexibeler. Alle typen configuraties zijn in principe 
mogelijk. Er zijn veel meer keuzes te maken.
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Hoofdkeuze 2: Voor welk type configuratie kiezen 
we? Voor enkele lijnen, dubbele lijnen, kleine parken 
of één groot park? Anders gesteld: voor welke mate 
van spreiding of concentratie kiezen we?

Lijnopstellingen Nieuwland
De lijnopstellingen borduren voort op de huidige 
windturbineopstellingen op het eiland en sluiten 
aan bij de principes vanuit de Nota Wervelender. 
Lijnopstellingen geven het meest rustige beeld. De 
lijnoplossingen betekenen wel dat windenergie een 
zeer bepalende rol gaat spelen in gehele randzone 
van het eiland. Vanaf het water wordt de openheid van 
het Deltalandschap het sterkst beleefd. Lijnopstel-
lingen langs de randen van de polders hebben een 
sterk schaalverkleinend effect op de beleving vanaf 
het water. Naarmate elementen aan de oever van het 
water, zoals bijvoorbeeld windturbines, groter zijn, 
lijkt de oppervlakte van het water kleiner en lijkt de 
oever dichterbij. Dit treedt sterker op naarmate de 
lijnopstellingen langer zijn of de masten hoger en de 
rotoren groter. De lijnopstellingen geven vanaf het 
water gezien wel een rustig en helder beeld. 

Dubbele lijnopstellingen Nieuwland
Dubbele lijnopstellingen geven een onrustiger beeld. 
Dit wordt vooral sterk beleefd door een bewegende 
waarnemer. Groot voordeel is wel dat er grotere open 
corridors zijn tussen land en water. De dubbele lijn-
opstellingen hebben een gunstiger effect op de bele-
ving van de openheid vanaf het water in verhouding 
tot de enkele lijnopstellingen. Tussen de opstellingen 
langs de waterlijn blijven immers ruimere corridors 
open waar geen windturbines staan. Daar waar de 

windturbines zichtbaar zijn ontstaat een onrustiger 
beeld in vergelijking met lijnopstellingen.

Parken Nieuwland
Het interessante aan deze oplossing is dat de wind-
energie zich beperkt tot de meest jonge polders van 
het eiland. Deze polders zijn minder dan 200 jaar oud 
en zijn in het algemeen meer open en kennen wei-
nig bebouwing. Een logisch en landschappelijk goed 
verdedigbare keuze. Het nieuwland concept komt in 
deze oplossingen het beste tot z’n recht. Dit impli-
ceert tegelijkertijd dat het cultuurhistorische oudland 
met de beplante omringdijken het minst beïnvloed 
worden. Dit pakt ook gunstig uit voor de relatie die de 
dorpen in het oudland hebben met het buitenwater 
via de havenkanalen. Algemeen geldt dat parken bij 
beweging een onrustiger beeld geven. Echter voor de 
beleving vanaf het water geldt in nog sterkere mate 
dan bij de dubbele lijnopstellingen dat de beleving 
van de openheid vanaf het water beter is. Zie eerder: 
tussen de opstellingen langs de waterlijn blijven im-
mers nog ruimere corridors open waar geen wind-
turbines staan. Daar waar de windturbines zichtbaar 
zijn ontstaat een onrustiger beeld in vergelijking met 
lijnopstellingen.

Park in de Hals
Park in de Hals laat zien dat met een ruimerhartige 
interpretatie van het concentratiegebied één nieuwe 
park mogelijk is op Goeree-Overflakkee. Landschap-
pelijk concentreert dit park zich in het nieuwland en 
markeert de landschappelijk relatief open en lege 
zone tussen de kop van Goeree en de romp Flakkee. 
De impact van dit park is vanzelfsprekend groot maar 

maximaal geconcentreerd op één plek. Het park is 
gelegen in het meest westelijke deel van het concen-
tratiegebied en tegelijkertijd meest windrijke deel van 
Goeree-Overflakkee en optimaal gesitueerd op het 
zuidwesten.

Hoofdkeuze 3: Voor welk type proces gaan we 
kiezen? Kiezen we voor een geleidelijk en relatief 
autonoom proces met kleinere projecten met lijn- of 
dubbele lijnopstellingen of zetten we in op een meer 
planmatige benadering gericht op enkele grotere 
parken of zelfs één groot park?

Proces
Huidige projecten komen stapsgewijs via verschillen-
de projectontwikkelaars tot stand en verspreiden zich 
geleidelijk aan over het eiland. Dit proces kan met de 
Nota Wervelender gewoon doorgang vinden. Er wordt 
op dit moment ook volop gewerkt aan nieuwe pro-
jecten. De vraag is of via deze route een consistente 
ruimtelijk aanpak voor windenergie op het eiland mo-
gelijk is. Het gevaar van een rommelig landschaps-
beeld ligt op de loer. Dit ondersteunt de provinciale 
insteek om tot een planmatige aanpak te komen. 

De schaalsprong in windenergie
Windenergie maakt een schaalsprong door. De wind-
turbines worden steeds hoger en de rotordiameter 
neemt steeds verder toe. Daarmee veranderen de 
ruimtelijke afwegingen die we moeten maken voor 
het ontwerp van windturbineopstellingen ook sterk. 
De eerste windturbines werden vaak solitair geplaatst 
op boerenerven of bedrijventerreinen. Het betrof 
hier turbines tussen 15 en 30 meter hoog. In die fase 
was er ook sprake van een directe koppeling tussen 
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energie opwekking en gebruik. In de periode daarna 
werden grotere turbines geplaatst langs dammen, 
kanalen en wegen. Ook ontstonden de eerste kleinere 
windturbineparken. Deze windturbines hebben geen 
directe relatie meer met het landschap en leveren 
direct aan het energienetwerk.

Hoe gaan we om met de steeds groter wordende 
windturbines?
In deze studie hebben we gekozen voor het onder-
zoeken van de mogelijkheden voor een bandbreedte 
van turbines tussen de 3.4 MW turbines en 6 MW. We 
vinden de 6 MW turbines zeker in relatie tot de 3.4 
MW turbines nog steeds acceptabel. Het geeft een 
rustiger beeld omdat er verhoudingsgewijs minder 
nodig zijn. De vraag waar de grens ligt wat betreft het 
plaatsen van nog grotere turbines is moeilijk te be-
antwoorden. Nu al zijn de windturbines op het eiland 
de schaal van het landschap ontstegen. Het voordeel 
van de grotere windturbines is dat er minder van 
nodig zijn om de doelstelling te bereiken. Daarnaast 
is het zo dat rotoren langzamer draaien. Dit geeft een 
rustiger beeld. Hoe groter de turbines die worden 
toegepast zijn hoe logischer het lijkt om voor een 
meer planmatige aanpak te kiezen.

Windturbines: te gast in het landschap of nieuwe 
energielandschappen?
Op Goeree-Overflakkee zien we die schaalontwik-
keling ook in het landschap terug. Nu windenergie 
de schaal heeft bereikt van 100 m hoge masten, en 
straks wellicht hoger, is vervolgens de vraag aan de 
orde of het nog wel de juiste aanpak is om de opgave 
van 200-300 MW in relatief kleine projecten tot stand 

te laten komen of dat hier een planmatig aanpak 
meer op z’n plaats is.

Een keuze voor Hals zou de schaalsprong kunnen 
markeren in het omgaan met windturbines op het 
eiland Goeree-Overflakkee. Hals kan een geheel een 
nieuw landschap toevoegen op het eiland tussen de 
kop van Goeree en de romp Flakkee.
 
Dat zou er als volgt uit kunnen gaan zien:

•  Kop: Goeree als kustlandschap met z’n duinen, 
kleinschalige binnenduinrand en voorzieningen 
voor toerisme manifesteert zich bijna als een 
soort Waddeneiland.

•  Romp: Flakkee belichaamt het rijke open zeeklei-
landschap met z’n beplante dijken rondom oud-
land, kreken, oude stadjes, havens en havenkana-
len. 

•  Hals: Een nieuw windturbinelandschap als verbin-
dend landschap. Behalve over het plaatsen van de 
windturbines zou dan ook veel nagedacht kunnen 
worden over kansen voor de inrichting van een 
geheel nieuwe landschap.

Hoofdkeuze 4: Hoe gaan we om met de geplande 
windturbineparken in de directe invloedsfeer van 
Goeree-Overflakkee?

Bij de Krammersluizen in de provincie Zeeland is 
een groot windturbinepark gepland. Ook zijn nieuwe 
windturbineparken gepland in West Brabrant op de 
Volkeraksluizen en het Volkerak Zoommeer, op het 
Hellegatsplein en op Voorne-Putten bij de aanlanding 
van de Haringvlietdam. Met name het eerst genoem-

de project zou door de grote omvang sterk gaan inter-
fereren met de optie Poort bij de Grevelingen dam. Op 
het eerste gezicht lijken deze twee projecten moeilijk 
met elkaar te combineren. Hetzelfde geldt, maar in 
mindere mate voor Poort aan de Hellegatsdam. Nieu-
we windturbines in West Brabant aan het Krammer 
Volkerak kunnen gaan intereferen met de turbines 
die nu in de Groote Adriana Theodora polder staan. 
Turbines aan weerzijden van het Krammer Volkerak 
zullen zeker een schaalverkleinend effect hebben op 
de beleving van het water. Hetzelfde geldt in enige 
mate voor de combinatie van de nieuwe turbines aan 
de Haringvlietdam bij Voorne-Putten en model Poort 
waarbij turbines bij de haven van Stellingdam worden 
geplaatst. Hals is het meest onafhankelijk van parken 
in de omgeving.

Hoofdkeuze 5: De verschillende concepten ondervin-
den interferentie met de bestaande opstellingen op 
en nabij het eiland. Hoe gaan we daar mee om? 

Mede omdat procedures (nog) niet op elkaar af-
stemd worden en projecten in verschillende fases 
van planvorming verkeren is dit een lastig probleem 
(ook in het onderzoek). Van belang is te constateren 
dat interferentie zoveel mogelijk voorkomen zou 
moeten worden. De kans op interferentie kan ver-
kleind worden door zoveel mogelijk te kiezen voor 
clustering in parken. De lijnopstellingen en dubbele 
lijnopstellingen zijn kwetsbaarder voor interferentie, 
dan de Nieuwland parken en Hals. Het model Poor-
ten is kwetsbaar omdat op de Hellegatsdam en bij de 
Krammer Volkeraksluizen reeds projecten in voorbe-
reiding zijn.
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Advies

1.  Windturbines passen landschappelijk en cultuur-
historisch gezien beter bij de relatief open en lege 
landschappen van het nieuwland, dan bij het cultuur-
historische waardevolle en kleinschaligere oudland. 
De verschillende nieuwland concepten sluiten dus 
goed aan bij de unieke cultuurhistorische opbouw 
van het eiland Goeree-Overflakkee. Het markeren 
van de entrees van het eiland is een ander concept. 
Het laat zich echter niet verenigen met de nieuwland 
concepten, omdat de windturbines dan deels ook 
in de oudlandpolders zouden worden geplaatst. Wij 
adviseren de cultuurhistorie te laten prevaleren. 

2.  De lijnopstellingen krijgen als gevolg van de 
taakstelling van 200-300 MW een te grote invloed 
op randzone van het eiland. Dit tast de schaal en 
beleving van de open Deltawateren teveel aan. Dub-
bele lijnopstellingen beperken dit negatieve effect 
(meer vrije of open ruimte tussen de verschillende 
opstellingen) maar zorgen wel voor een wat onrus-
tiger beeld. Het eerste genoemde bezwaar weegt 
zwaarder.  Concentratie in grotere parken of één 
groot park beperkt de effecten op het landschap. Wij 
bevelen daarom aan de windturbines zoveel mogelijk 
te concentreren. Hals heeft daarom de voorkeur!

3.  Bij voortzetting van het huidige beleid ligt ver-
rommeling van het landschap op de loer. De schaal-
sprong in windturbines roept steeds meer de behoef-
te op aan een planmatige aanpak (met kwaliteit!). 
Hals stelt wat dat betreft een nieuw uitdaging aan 

de kaak: het ontwerpen van een nieuw energieland-
schap als schakel tussen de eiland delen Goeree en 
Flakkee. 
 
4.  De keuze voor grote turbines vraagt om een meer 
planmatige aanpak en om clustering. Dit laatste 
vooral in verband met het gevaar voor verrommeling 
en negatieve schaaleffecten op het Deltalandschap.

5.  Er is nog geen duidelijke afstemmingsprocedure 
bij de ontwikkeling van nieuwe windturbines op 
de grens van verschillende provincies. Gezien de 
ontwikkelingen in aangrenzende gebieden is dit een 
lastige zaak. Oplossing Hals kent de grootste immu-
niteit voor ontwikkelingen elders. In het algemeen 
geldt: hoe meer geclusterd, hoe kleiner de kans op 
interferentie met parken in aangrenzende gebieden. 
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