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Topografische kaart van de Noordoostpolder
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1. INLEIDING
Opgave
De provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hebben
behoefte aan een ruimtelijke visie voor de ontwikkeling van zonneparken
in de Noordoostpolder. In de Regionale Energiestrategie (RES) is voor de
Noordoostpolder een taakstelling van circa 150ha zon op land opgenomen.
Hiervoor zijn de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk
door provincie en gemeente aangewezen als potentiële locaties. Het gaat
om een circa 150m brede strook die parallel loopt met het windmolenpark
Noordoostpolder. Provincie en gemeente hebben behoefte aan duidelijke
ontwerpprincipes en visualisaties op ooghoogte. Aanvullend hebben provincie
en gemeente gevraagd ook te kijken naar een 300m brede strook.
Beleidskaders
De visie zal verdieping en richting geven aan de beleidskaders die provincie en
gemeente voor zonneparken hebben opgesteld. Het gaat om:
1. STRUCTUURVISIE ZON. Beleidskader ten behoeve van het opwekken van
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. 15 november 2018.
Provincie Flevoland.
2. ZON IN DE POLDER. Gebiedsgericht beleidskader voor zonneweides. 26
februari 2019. Gemeente Noordoostpolder.

Polder DNA
De zorgvuldig ontworpen polder biedt sterke aanknopingspunten voor
inpassing en ontwerp, met het assenkruis, de ring van dorpen en de
herkenbare verkavelingspatronen. Dit geldt zeker ook voor de dijken van de
polder. Ze vormen de kern van het polder DNA. Zonder dijken geen polder.
Nederlanders zijn zeer gehecht aan hun dijken. Dijken beschermen niet alleen
tegen het water, maar maken ook een landschapsbeleving mogelijk die in het
vlakke land uniek is. Dijken bieden uitzicht over het water en het agrarische
land.
Duurzaamheidslandschap
Windmolenpark Noordoostpolder kan in samenhang met de zonneparken
uitgroeien tot een krachtig Duurzaamheidslandschap. Het landschap van de
Noordoostpolder vraagt om een krachtig en robuust ontwerp.

Zon op land
Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame energie. Veel
burgers snappen dit en hebben hier begrip voor. Toch zijn zonneparken
op land niet onomstreden. Samen met de bijkomende maatregelen als
hekwerken, beveiligingscamera’s en transformatorhuizen hebben ze impact
op het landschap. Een zorgvuldige landschappelijk situering en inpassing is
daarom belangrijk.
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Informatiepaneel over windpark Noordoostpolder.
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2. SAMENVATTING BELEID
Provincie Flevoland
In de Structuurvisie Zon, beschrijft de provincie Flevoland haar doelstelling om
in 2030 alle verbruikte energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen. De
energieopgave van Flevoland is groot. Om als regio in 2030 energieneutraal
te zijn is het, naast het verminderen van het energieverbruik, nodig om 41,5
Petajoules (PJ) duurzame energie op te wekken. Deze hernieuwbare energie
kan op verschillende manieren worden opgewekt (o.a. wind, biomassa,
geothermie, zon). 15 PJ van de opgave dient te worden gewonnen met het
opwekken van zonne- energie. Het uitgangspunt is dat maximaal 2/3 hiervan
(10 PJ) op daken gerealiseerd kan worden. Zodoende is er dan opwek nodig
van minimaal 5 PJ grondgebonden zonne-energie. De ambitie is dat er in 2025
minimaal 3,5 PJ energie wordt opgewekt in het landelijk gebied door middel
van grondgebonden zonne-energie. Dit vertaalt zich ruimtelijk in een minimaal
benodigd oppervlakte zonnepanelen in het landelijk gebied van 1.000 hectare.
De provincie verdeelt de 1000 hectare over de gemeenten. In het kader van
monitoring en evaluatie wordt bij het bereiken van 500 ha een tussenbalans
opgemaakt. De komende periode wordt de bijbehorende verdeling over de
gemeenten in goed overleg vastgelegd. Voordat de andere hectaren worden
opengesteld, vindt een evaluatie plaats op basis van de inzichten in de
behoefte aan zon in landelijk gebied en de lering die uit de proefhectaren is
getrokken.
Bouwstenen
De provincie Flevoland vindt dat de omgang met de relatief nieuwe vorm van
energieopwekking het beste in een dialoog met experts, initiatienemers en
gemeenten vorm kan krijgen. Zo worden de zonneparken ontwikkeld in lijn met
het verhaal van Flevoland. De provincie Flevoland geeft gemeenten met de
bouwstenen de ruimte om zelf beleid te maken en hierdoor mee te bewegen
met de maatschappelijke vraag betreffende grond- gebonden zonne-energie
in het landelijk gebied.

Uitgangspunt bij het mogelijk maken van initiatieven zijn de volgende
bouwstenen:
1. Initiatief staat centraal. (Ruimte aan initiatieven en initiatiefnemers).
Initiatieven worden integraal benaderd en bezien vanuit ruimtelijk,
maatschappelijk en economisch perspectief.
2. Opgave voorop. Het is van provinciaal belang dat de opgave Duurzame
Energie wordt gerealiseerd. Concreet houdt dit in dat Flevoland in 2030
bekend staat als de provincie die draait op duurzame energie. Onder
andere doordat er voldoende ruimte is voor Flevolanders om zelf hun
energie op te wekken.
3. Bundel en combineer. Bundel zonneweides waar mogelijk met (bestaande)
dragende (ruimtelijke) structuren (bijvoorbeeld doordat er een relatie is
tussen opwekking en gebruik). Dit passend bij de maat en schaal van
de omgeving. Zorg bij voorkeur voor meervoudig ruimtegebruik. Maak
waar mogelijk gebruik van de bestaande (infra)structuur, bijv. (snel)wegen,
waterkeringen, kabels, windopstellingen, etc.
4. Houdt rekening met (landschappelijke) kwaliteiten. De omvang en
inpassing van een zonnepark is afhankelijk van omgevingskenmerken,
passend bij de schaal van het landschap, van die plek.
5. Een zonnepark is tijdelijk. Zonneweides zijn alleen toegestaan voor de
periode van de technisch-economische levensduur (nu 25 jaar).
6. Betrokkenheid en Draagvlak. Zorg ervoor dat de Flevolanders kunnen
profiteren van het zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld door financiële
participatie mogelijk te maken, mede-eigenaarschap, bijdrage aan zonneenergie op daken en/of door lokale initiatieven mogelijk te maken. Daarbij
kan gedacht worden aan een financiële afdracht van zonneweides in het
landelijk gebied zodat er gelden komen om zon op daken te stimuleren.
Een initiatiefnemer geeft aan op welke wijze hij invulling geeft aan deze
bouwsteen.
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Gemeente Noordoostpolder
Met het rapport ‘Zon in de polder’ geeft de gemeente Noordoostpolder
invulling aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Om invulling
te geven aan de doelstelling van 2,2 PJ aan grootschalige duurzame
energieopwekking (omgerekend ongeveer 600 ha aan zonnevelden), zet de
gemeente in op het realiseren van grootschalige zonneweides.
Uitgangspunten voor de inpassing van zonne-energie
Om te komen tot een aantal gebieden waar kansen zijn voor zonneweides,
gelden de volgende uitgangspunten en ruimtelijke principes:
1. Prioriteit ligt bij realisatie van zon op dak.
2. Zuinig omgaan met landbouwgrond.
3. Passend bij de polder d.m.v. heldere ontwerpprincipes.
4. Tijdelijke invulling van ongebruikte gronden.
5. Duurzaam ruimtegebruik.
6. Slim gebruik van het elektriciteitsnetwerk.
Op de kansenkaart is de ruimtelijke vertaling van de principes in kansrijke
gebieden voor de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken. Middels
een verdiepend gebiedsproces verkent de gemeente de mogelijkheden voor
verdere ontwikkeling. De gemeente legt prioriteit bij de ontwikkeling van
zonnevelden in het windmolengebied. Het windmolengebied is het gebied
waarbinnen de eerste initiatieven vanuit Noordoostpolder een plek krijgen
in de verdelingsafspraken met de provincie over de eerste 500 ha die de
provincie vrijgeeft. Er wordt gestart bij het deelgebied Noordermeerdijk,
waarbij in een gebiedsproces met betrokken partijen een integraal en
samenhangende zonneweideontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. De andere
deelgebieden onder de windmolens volgen daarna.
Duurzaamheidslandschap
De gemeente ziet de kans om van het windmolengebied een
duurzaamheidslandschap te creëren door de combinatie van ‘’wind en zon’’.
Een smalle strook de voorkeur op basis van het uitgangspunt ‘zuinig omgaan
met goede landbouwgrond’. Wel moeten er duidelijke randvoorwaarden
worden opgesteld om versnippering en een rommelig beeld te voorkomen. Dit
beschrijft de gemeente in het landschappelijk en ruimtelijk kader.
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Kansenkaart zonneweides Noordoostpolder. bron: rapport Zon in de Polder.

Ruimtelijk kader
Een zonneweide verandert de omgeving. Het bouwen van de stellages
met panelen en de behuizingen voor transformatoren is een ‘nieuwe’
verschijningsvorm in het landschap. Deze impact is vooral ruimtelijk en visueel.
Op het gebied van milieuaspecten is de impact veel geringer. Een zonneweide
kan zowel voor- als nadelen opleveren voor de flora en fauna. Afhankelijk van
de aanwezige natuurwaarden in een gebied dient hiervoor aandacht te zijn.

Inpassingsprincipes zonneweiden
Het realiseren van een zonneweide houdt in dat een tot dan toe ‘groen’
gebied transformeert naar een omgeving met een in meer of mindere mate
industrieel karakter. De beleving van deze gebieden verandert. Dit vraagt
om een zorgvuldige afweging over de manier waarop de zonneweide wordt
ingepast in het landschap. De kenmerken van het landschap zijn daarin
leidend (deze zijn beschreven in de Landschapsvisie Noordoostpolder).
Belangrijk bij het realiseren van een zonneweide is het in acht nemen van deze
kenmerken. Dit moet de polder herkenbaar houden als de Noordoostpolder
en moet verrommeling en versnippering tegengaan. Dit levert de volgende
richtlijnen op bij het realiseren van een zonneweide in de Noordoostpolder.
Er zijn algemene inpassingsprincipes opgesteld die gelden voor alle
zoekgebieden, daarnaast zijn er twee principes die specifiek gelden voor het
windmolengebied.

Ruimtelijk kader per gebied
1. Eén rooilijn. In het windmolengebied wordt als ruimtelijk uitgangspunt
per deelgebied één rooilijn gekozen, waarmee een eenduidige ruimtelijke
lijn wordt beoogd. Inzet bij dit gebiedsproces is een zone van in totaal
bijv. 100 tot 300 meter breed. Een strakke rooilijn is het uitgangspunt. De
breedte van de zone wordt in het gebiedsproces nader bepaald.
2. Eén opstelrichting. Tijdens het gebiedsproces zal ook een keuze gemaakt
moeten worden voor een opstellingsrichting: zuid dan wel oost-west
gericht. De opstelrichting zal binnen ieder deelgebied (Noorderweerdijk,
Westermeerdijk en Zuidermeerdijk) hetzelfde moeten zijn.

Algemene inpassingsprincipes
1. Onderdeel van de polder. Bezie de zonneweide altijd ook op het (hogere)
schaalniveau van de polder. Dus voorbij de grenzen van het eigenlijke
plangebied.
2. Zichtbaarheid vanaf de openbare weg, openheid versus beslotenheid. De
polder kenmerkt zich door weidsheid, openheid en lange zichtlijnen. Het
is daarom belangrijk dat er over de zonneweide heen gekeken kan worden
naar de horizon. Omdat er ook hekwerken ter beveiliging noodzakelijk zijn
kan dit het beste bereikt worden door de afstand tot de zonneweide te
vergroten.
3. De opstelling. Hierbij speelt het herkenbaar houden van de modulaire
verkaveling van de polder een rol. Een opstelling houdt altijd rekening met
de verkavelingsrichting; haaks of evenwijdig aan de kavelsloot,
4. Bebouwing. Noodzakelijke bebouwing bundelen met reeds aanwezige
bebouwing, plaatsen achter op de kavel en integreren in de zonneweide.
5. Materiaal/kleur/detail. Kies voor een donkere kleurstelling van opstelling,
gebouw en bouwwerken zoals hekwerken.
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In het zonnepark Texel is de oost-westopstelling toegepast.
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3. OPSTELLINGEN ZONNEPANELEN
Verschillen opbrengst oost-westopstelling of de zuidopstelling
Op dit moment zijn alleen de zuidopstelling en de oost-westopstelling
economisch rendabel. Een zuid-opstelling levert een hoger rendement per
paneel, maar wel een piekproductie op het moment dat het energieverbruik juist
relatief laag is. Daarmee geeft deze opstelling een hogere belasting voor het
elektriciteitsnet. Panelen kunnen ook in oost-west opstelling geplaatst worden.
Dit levert minder rendement per paneel, maar wel een gelijkmatiger productie
van energie gedurende de dag. Dit sluit beter aan bij de energiebehoefte.
De energieopbrengst per hectare van een zonnepark is afhankelijk van de
oriëntatie en het aantal panelen per hectare. Als indicatie kan een gemiddelde
netto jaarlijkse opbrengst van circa 0,8 MWh per hectare worden aangehouden
voor een ‘standaard’ zonneveld met zuidgeoriënteerd panelen. De tabel van
Hespul kan worden gebruikt om de ideale hellingshoek van de zonnepanelen te
berekenen.

Zuidopstelling
Maximaal rendement: Een optimaal opgesteld zonnepaneel (voor Nederland:
hellingshoek 36°; oriëntatie zuid, 5° naar het westen) ontvangt ruim 1100 uren
volle zon per jaar. Dit is gelijk aan 1100 kWh/m2. Een eenvoudige regel voor
het berekenen van de jaarlijkse energieopbrengst van een zonnestroomsysteem
is: Opbrengst (kWh) = Uren volle zon x Piekvermogen panelen (kWp)
x Opbrengstfactor Een optimaal geplaatst systeem van 1 kWp en een
opbrengstfactor van bijvoorbeeld 0,73 levert dus per jaar 1100 x 1 x 0,73 =
800 kWh zonnestroom (Leidraad Zonnestroomprojecten). Bij een oriëntatie tot
45º ten opzichte van het zuiden is het rendement nog circa 95%. Dit maakt het
mogelijk om de rijen panelen uit te lijnen met de kavelrichting, ook als die niet
zuiver zuidgeoriënteerd zijn. Ook de hoek waaronder het paneel is geplaatst
bepaalt de opbrengst. De efficiëntie van een paneel is in Nederland het hoogste
als deze onder een hoek van circa 35° richting het zuiden staat.
Oost-westopstelling
De hellingshoek van de panelen is 10 tot 13 graden. Met een dergelijke hoek is
de richting waarin de zonnepanelen geplaatst worden niet meer zo van belang
als bij een zuidopstelling met een hoek van 36 graden. Richting oost of west
levert met een dergelijke hoek ongeveer 90% van het maximale rendement op.

Tabel van Hespul.
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Akkers langs de IJsselmeerdijk met op de achtergrond het Urkerbos.
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4. EFFECT VAN ZONNEPANELEN OP DE BODEM
Effecten op het bodemleven
Er bestaan zorgen over het verlies van bodemleven en bodemdegradatie
door de plaatsing van zonnepanelen (Klaassen, et al., 2018). De plaatsing van
zonnepanelen veranderen licht- en watercondities en daarmee de kwaliteit
van de bodem. Een volledig beschaduwde bodem, die niet wordt bewaterd
door regenwater, zal afsterven. De plaatsing van zonnepanelen kan daardoor
de bodem op twee manieren beïnvloeden, het heeft namelijk effect op de
samenstelling van de bodem (hoeveelheid organische stof in de bodem) en
op de bodemstructuur. Het type opstelling is van invloed op de verandering
van licht- en watercondities en is daarmee bepalend voor de ontwikkeling van
de bodem gedurende de levensduur van het zonnepark. De hoeveelheid licht
op de bodem bepaalt de mate van fotosynthese en daarmee de ontwikkeling
van vegetatie. Het type opstelling beïnvloed de mate van direct en indirect
(diffuus) zonlicht beschikbaar voor vegetatie. Als vuistregel geldt dat als een
bodem bijna volledig is afgeschermd (reductie van 75% of meer) de groei van
vegetatie wordt belemmerd en de bodem langzaam zal afsterven. Hiermee
wordt de mate van afscherming bedoeld, waarbij een onbedekte bodem 100%
van het zonlicht en hemelwater ontvangt (Klaassen, et al., 2018).
Schaduwwerking van zonnepanelen
In een zonnepark met een zuidoriëntatie wordt tussen de rijen afstand
aangehouden, om schaduwwerking te beperken. Daardoor wordt 50-66% van
de bodem vrijgehouden. Als panelen worden geplaatst in een op het zuiden
georiënteerde opstelling is er nog 60% tot 80% van het licht beschikbaar
voor vegetatie (Keuskamp, 2018). Dit is voldoende voor planten om zich
te ontwikkelen. Wetenschappers verwachten hierdoor geen onomkeerbare
veranderingen en/of aantasting van de bodem. Bij een oost-westoriëntatie is
de onderlinge schaduwwerking tussen de panelen geen probleem en staan
de zonnepanelen in aaneengesloten rijen. Dit maakt het mogelijk om gehele
oppervlakten te bedekken. De vegetatie onder de oost-westopstelling kan
tot 90% minder licht ontvangen, wat resulteert in een sterke afname van

plantengroei. Onder dit type zonneveld verdwijnt de vegetatie grotendeels,
waardoor ook substantieel minder organisch materiaal wordt aangevoerd en
de kwaliteit van de bodem verslechterd. Bij een levensduur van 30 jaar zou het
organische stofgehalte tot 35% kunnen afnemen (Keuskamp, 2018).
Verandering neerslagverdeling
Naast veranderende lichtcondities beïnvloeden zonnepanelen ook de verdeling
van neerslag over de bodem. Alle neerslag komt op de bodem terecht, maar is
niet meer gelijkmatig verdeeld. Zoals te verwachten wordt de bodem onder de
zonnepanelen droger. Op plekken waar neerslag geconcentreerd terechtkomt
kan afspoeling optreden en zou uitloging plaats kunnen vinden (Kok, et al.,
2017). Tijdens zware regenbuien kan het water van de zonnepanelen op
een onbedekte bodem zorgen voor erosie. Binnen een zonnetafel zijn er
horizontale en verticale spleten tussen de panelen van ongeveer 2 centimeter
breed die regenwater doorlaten. Deze spleten zorgen er voor dat regenwater
niet helemaal afstroomt naar de onderrand van de tafel waardoor toch
enige regenwater onder de panelen terecht komt (Klaassen, et al., 2018).
Wetenschappers observeerden dat deze minimale ruimtes de ontwikkeling van
vegetatie onder de panelen stimuleert.
Gevolgen van zonnepanelen op de bodem
De mate waarin de effecten van zonnepanelen de gezondheid van de
bodem beïnvloeden hangt samen met de samenstelling van de bodem.
Verschillende studies benadrukken dat de effecten van zonnepanelen op de
bodem nauwelijks zijn onderzocht, dat de wetenschappelijke onderbouwing
vaak dun is en dat er nog veel onbekend is (Frambach & Schurer, 2019,
Klaassen, et al., 2018, Keuskamp, 2018 & van der Zee, et al., 2019). Vast
staat dat grondgebonden zonneparken negatieve invloed hebben op de
bodemgesteldheid.
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Organische stof heeft een belangrijke rol in de bodemsamenstelling en
daarmee de bodemgesteldheid (Klaassen, et al., 2018). Deze organische
stof is grotendeels afkomstig van plantengroei. De belangrijkste oorzaak
van de eventuele achteruitgang in bodemkwaliteit is een afname van
organische stof. Dit treedt vrijwel zeker op bij zonneparken met een oostwestopstelling. Bij zuidgeoriënteerde parken lijkt het goed mogelijk de
organische stofconcentratie te behouden en mogelijk zelfs te versterken. De
hoeveelheid en samenstelling van de organische stof is vervolgens bepalend
voor de gezondheid van de bodem en de ecosysteemdiensten die de bodem
levert (Keuskamp, 2018). Het speelt een belangrijke rol bij het behoud van
de structuur, vruchtbaarheid, watervasthoudend vermogen en productie.
Als de aanvoer van organische stof lager is dan het verlies door afbraak
daalt het organische stofgehalte van de bodem. Dan degradeert de bodem
en vermindert de ondergrondse biodiversiteit. Het opnieuw opbouwen
van organische stof kan jaren tot decennia duren, waardoor de potentiële
opbrengst uit de bodem lager is tot jaren na functieverandering (Keuskamp,
2018).
De structuur van de bodem is goed als deze open genoeg is om water
op te nemen en vast te houden en voor wortels om tot alle bodemlagen
te kunnen doordringen. De aanleg van zonneparken kan de structuur van
de bodem aantasten, waardoor het uiteindelijk verdicht raakt (Keuskamp,
2018). Verdichting tast het waterbufferend vermogen aan en beperkt de
doordringbaarheid van plantenwortels. Als gevolg hiervan ontwikkelen planten
zich minder goed, spoelt regenwater makkelijker van de bodem af, neemt
de bodem minder vocht op en is de bodem minder goed bestand tegen
droogte. Verdichting van de bodem kan ook tijdens de levensduur van het park
ontstaan door plaatselijke afwatering van de zonnepanelen. Natuurlijk herstel
van verdichting vindt nauwelijks plaats, waardoor de negatieve gevolgen
merkbaar zijn voor de bodemkwaliteit tijdens de levensduur van het zonnepark
en daarna. Het is hierdoor belangrijk bodemverdichting tijdens de aanleg
zo veel mogelijk te beperken. Dat maakt vegetatie beter bestand tegen de
veranderingen in neerslag en wordt de ontwikkeling van organische stof niet
belemmerd.
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Maatregelen voor bescherming van de bodem
Vanuit een bodemkundig perspectief is het van cruciaal belang dat er
voldoende licht en water tot de bodem kan toetreden. Echter door in een
zonnepark alleen de maximale energieproductie na te streven lukt dit niet.
Wetenschappers benadrukken het belang van het vinden van een optimum
tussen maximale energieproductie en biodiversiteit (van der Zee, et al., 2019).
Aanvullend onderzoek is nodig om dit optimum te vinden. Om de hoeveelheid
organische stof in de bodem te behouden of zelfs te verhogen is een goede
ontwikkeling van de vegetatie belangrijk, ook onder de zonnepanelen. Het
is daarom raadzaam een zonnepark in te passen op een manier die lichten watercondities zo min mogelijk beïnvloed. Om deze reden heeft de
zuidopstelling de voorkeur boven een zonnepark met de oost-westopstelling
(Kok, et al., 2017). Mede doordat bij dit opstellingstype verschillende
microklimaten ontstaan tussen en onder de panelen, variërend in licht- en
vochtcondities.
Bij een ecologische inrichting van zonneparken zal de kans op
bodemdegradatie nihil zijn en is juist een positief effect op de bodemstructuur
en kwaliteit van de bodem te verwachten (Klaassen, et al., 2018). Het effect van
een zonnepark is positief als het gebied van origine lage natuurwaarden heeft
(zoals intensieve akkers), het zonnepark ecologisch is ingericht met kruidenrijk
grasland en relatief veel ruimte tussen de rijen zonnepanelen en als er extensief
beheerd wordt door middel van extensief maaibeheer.
Afhankelijk van de uitgangssituatie kan de bodem worden ingezaaid om
de vegetatie-ontwikkeling op gang te helpen (Keuskamp, 2018). Door de
ecologische randvoorwaarden van het gebied mee te nemen bij het kiezen van
een zadenmengsel kan de het zonnepark een leefgebied worden en daarbij
bijdragen aan de verhoging of instandhouding van de biodiversiteit in een
gebied.
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De IJsselmeerdijk, middenin het windmolengebied.
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5. LANDSCHAPSANALYSE
Iconische waarde
De dijk is één van de meest iconische landschapselementen in Nederland,
omdat deze zo raakt aan de essentie van laag Nederland. Zonder de dijk
geen polder. Zonder de dijk geen landbouw op de bodem van de voormalige
Zuiderzee. In het oorspronkelijke plan van de Noordoostpolder kreeg de dijk
alle ruimte. De landbouwwegen liggen op circa 800 meter van het dijk. De
beleving van de dijk was oorspronkelijk bijzonder krachtig: aan de ene kant het
IJsselmeer en aan de ander kant de lagergelegen akkers. Op afstand pas de
beplante boerenerven en wegen. De belevingswaarde werd bepaald door de
grens tussen land en water in een zeer open landschappelijk ruimte.
De dijk
Het landschap van de Noordoostpolder kent een heldere structuur. De dijk
die om de polder ligt meet een hoogte van bijna 4.80m +NAP. En dat is ruim
5 meter boven het waterpeil van het IJsselmeer (zp -0.20m/wp -0.40m). Het
dijkprofiel zelf is zo’n 80 meter breed. Op de overgang van de dijk naar het
min of meer vlakke achterland ligt een randsloot. Het ingepolderde land
achter de dijk ligt op circa -4 m NAP. De dijk heeft in de eerste plaats een
waterstaatkundige functie, maar is ook zeer waardevol voor de recreant. Aan
de IJsselmeerzijde ligt een fietspad en op de kruin van de dijk kan gewandeld
worden. De hogere ligging van de dijk in de omgeving biedt overzicht en
laat zien hoe het landschap hier door de mens is gemaakt. Het biedt een zeer
aantrekkelijk perspectief over het water en agrarische land. De windmolens
langs de dijk hebben een nieuwe laag aan dit landschap toegevoegd. De dijk
en de windmolens zijn wat maat en schaal betreft aan elkaar gewaagd.

Zone windturbines
Parellel aan de randsloot loopt de onderhoudsweg van de windturbines.
Bij de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk ligt deze op circa 30m. De
weg verbindt de plateaus. De plateaus steken ongeveer 2,5 tot 3m boven
het maaiveld uit. De onderhoudsweg loopt over de plateaus heen en golft
zodoende op en neer. De plateaus zijn rechthoekig en gemiddeld zo’n 8000m2
groot, vergelijkbaar met een gemiddeld voetbalveld. De onderlinge afstand
van de masten is circa 510m, soms iets meer. De windturbines hebben een
turbinehoogte van circa 140m, een tiphoogte van 198,5m, spanwijdte van
127m en rotorbladen van 62m. Het vermogen per windturbine is 7,5MW.
De turbines behoren tot de grootste van dit moment in Nederland. Voor de
Zuidermeerdijk is de situatie anders. De onderhoudsweg van de windturbines
ligt op circa 10m. De plateaus liggen op circa 2m boven maaiveld. Langs
de Zuidermeer staande dezelfde molens, maar de masten staan hier op een
afstand van ongeveer 450m van elkaar. Langs de stroken met de plateaus
liggen de elektriciteitskabels. Hiervoor geldt een vrije zone van 10 meter. Deze
zone moet open blijven.
De landbouwkavels
De landbouwpercelen tussen de dijk en de Noordermeerweg/Westemeerweg
zijn 750m diep en 300m breed. Aan deze wegen liggen clusters van
boerderij- en woonerven. Tussen de percelen loopt steeds een sloot van 5m
breed inclusief oevers. Er zijn toegangswegen naar de windturbines. Er zijn
weinig openbare ontsluitingswegen die verbinding maken met de dijk. Dit
zijn respectievelijk het Noordermeerpad aan de Noordermeerweg, en het
Zuidermeerpad en het Schapenpad aan de Westermeerweg. De situatie aan
de Zuidermeerweg is iets anders. De percelen zijn hier 800m diep. Hier zien we
ook geen openbare ontsluitingswegen die verbinding maken met de dijk.
Het fietspad op de dijk is bereikbaar vanaf Urk.
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Inpassing windturbines
De windmolens zijn een voorbeeld van modern en krachtig industrieel design.
Alle binnendijks geplaatste molens van het Windmolenpark Noordoostpolder
zijn hetzelfde, dat straalt eenheid uit en geeft een rustig beeld. De inpassing
op het maaiveld is veel minder geslaagd. De plateaus zijn zeer onregelmatig
vormgeven, waardoor restruimtes in het landschap ontstaan. Opvallend is dat
met de plaatsing van de windmolens en plateaus geen rekening is gehouden
met de percelering en de sloten. De plateaus zijn soms op, naast of tussen de
sloten geplaatst. Dit doet afbreuk aan het zorgvuldig ontworpen landschap
van de Noordoostpolder. Het is bovendien niet in lijn met het beleid voor de
zonnepanelen, waarbij uitdrukkelijk wel rekening moet worden gehouden met
de percelering. Ook de onderhoudsweg is slecht ontworpen. Jammer dat er bij
zo’n grote investering, zo weinig aandacht is geweest voor de landschappelijke
vormgeving op maaiveld. We zien de ruimte tussen de kwelsloot bij de dijk
tot en met de leidingstraat als een rommelzone. Dit doet weinig recht aan het
stoere en zorgvuldig ontworpen landschap van de Noordoostpolder. Wellicht is
het mogelijk om dit te corrigeren. Bij de Westermeerdijk bevinden zich in deze
zone nog een schapenschuur met erf en een intensieve varkenshouderij. Ook
bij de Noordermeerdijk is een varkenshouderij in de dijkzone gebouwd.
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Noordermeerdijk

Overzicht van de dijkzone.
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Varkenshouderij in de dijkzone. Plateau met windmolen: rommelige en onleesbare vormgeving.
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Met de inpassing van de windmolens en de plateaus is geen rekening gehouden met de verkaveling van de polder. In het rechter beeld is het plateau zelfs op de sloot
geprojecteerd. Hiermee verstoord het plateau het vaste ritme van de polder verkaveling (om de 300 meter).
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Westermeerdijk

Overzicht van de dijkzone.
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Varkenshouderij in de dijkzone. Idem rommelige layout windmolen plateau.
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Rommelige inrichting bij het Schapenpad. Onregelmatig vormgegeven plateau.
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Zuidermeerdijk

Overzicht van de dijkzone.
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Beide plateaus liggen hier onder een hoek.
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Ook hier zeer onregelmatige gevormde plateaus die niet aansluiten bij de verkaveling. Rechts ligt plateau op de lijn van de oorspronkelijke sloot, die is omgeleid.
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De dijksloot markeert de overgang van de dijk naar de polder.

Windmolenpark aan weerszijden van de dijk.
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Oostelijk van de plateaus loopt een 10m brede kabelzone.

Plateau windmolen.
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Zicht vanaf de IJsselmeerdijk op het windmolenpark.

Zicht op de dijksloot.
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Schuur aan het Schapenpad.

Zicht vanaf de dijk over de Noordoostpolder.
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Windmolenpark Noordoostpolder.
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6. RUIMTELIJKE KWALITEIT
Ruimtelijke kwaliteit
De gemeente Noordoostpolder streeft naar een ‘Duurzaamheidslandschap’
gekoppeld aan de dijken van de polder. Dat kan een sterk en eigentijds
landschap opleveren, mits goed ontworpen en ingepast. We streven naar
een hoge ruimtelijke kwaliteit van het Duurzaamheidslandschap. Ruimtelijke
kwaliteit heeft meerdere dimensies. Dit zijn:
1. Efficiëntie wat betreft inrichting, energieopbrengst en beheer.
2. Duurzaamheid. De aanleg van het zonnepark mag geen negatieve 		
effecten hebben op biodiversiteit, bodemleven en waterhuishouding.
Het is mogelijk om hiervoor mitigerende maatregelen te nemen.
3. De belevingswaarde van zonneparken is belangrijk. Door een goed
ontwerp kan rekening worden gehouden met de landschappelijke
karakteristieken. Denk aan ritme, maat, schaal, openheid, perceelrichtingen
en marges: afstand tot wegen en sloten.
Deze dimensies bepalen in onderlinge samenhang de ruimtelijke kwaliteit.
Dus daar ligt de ontwerpuitdaging. Op alle dimensies willen we hoog scoren,
maar het belangrijkste is het vinden van een goede balans. Het gaat bij
ruimtelijke kwaliteit niet alleen om het plaatje, het landschapsbeeld, maar om
de samenhang tussen bovengenoemde drie elementen.
Efficiëntie
Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat oost-westopstellingen een
efficiëntere indeling mogelijk maken dan de zuid-opstellingen. Per m2 meter
kunnen meer panelen worden geplaatst bij de oost-westopstellingen. Daarbij
geldt voor beide type opstellingen dat de hogere opstellingen efficiënter
zijn. De vraag is welke opstellingen het beste rendement opleveren, als we
alle overwegingen meenemen. De zuid-opstellingen hebben meer opbrengst
per paneel. Nadeel is dat de verdeling van de energieopbrengst over de
dag minder goed is. Daarbij moeten we nog wel kijken naar het totale
verhaal Noordermeerdijk, Westemeerdijk en Zuidermeerdijk. Door rekening
te houden met de perceelsrichting is een deel van de ‘zuidgeoriënteerde’
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panelen meer naar het westen respectievelijk het oosten georiënteerd. Nota
bene: zonneparken renderen op warme zomerdagen beter op een begroeide
ondergrond. Koeling zorgt voor meer rendement.
Duurzaamheid
Bodemwetenschappers en ecologen maken zich zorgen om het bodemleven
van zonneparken (we hebben dit beschreven in H4). Dit is wetenschappelijk
nog niet uitputtend in de praktijk onderzocht. Zonneparken bestaan immers
nog maar kort. Maar theoretisch zijn er grote zorgen. Wetenschappers wijzen
op het belang van voldoende licht en water op de bodem, zodat de bodem
begroeid kan blijven en tegelijkertijd het bodemleven intact kan blijven.
Beleving
Voor de belevingswaarde gelden verschillende criteria:
1. De zonnepanelen staan opgesteld in rijen. Als de patronen de opbouw
van het landschap volgen levert dit een helder beeld op en geeft dit rust.
De geometrische verkaveling van de Noordoorstpolder draagt sterk bij
aan de waardering van dit ‘ontworpen’ landschap. Het volgen van de
verkavelingsrichting is daarom op voorhand als uitgangspunt gekozen
in de studie (het is bovendien vastgesteld beleid van de gemeente
Noordoostpolder. Bij de noord-zuidgeoriënteerde Westermeerdijk is dat
logisch. Bij de Noordermeerdijk (noordoost-zuidwest) en de Zuidermeerdijk
(noordwest-zuidoost) lijkt dit ook een optie. Volgens de Tabel van Hespul
(H3) maakt dit niet heel veel verschil in opbrengst.
2. De zonnevelden zullen beter in het landschap passen naarmate zij
duidelijke vlakken vormen, die ook aansluiten bij de schaal van het
landschap en het landgebruik. Denk aan grote vlakken gewas en
bloemen. De Noordoostpolder kent een robuust landgebruik en
dat zou zich ook moeten vertalen in robuuste vlakken met panelen.
Versnippering hoort hier niet bij. Ook de invloed op de openheid van het
Noordoostpolderlandschap is een factor.

3. Het ‘Duurzaamheidslandschap’ langs de dijk bestaat straks uit de dijkzone,
de enorme windmolens (hoogte) en zonnevelden (oppervlakten). Het
zoeken is dan naar de juiste balans. Ook de texturen van de zonnevelden
spelen daarin mee: afstanden tussen rijen (ritme), type stellage (hoogte en
oriëntatie: zuid of oost-west).
4. Daarnaast spelen nog een groot aantal andere zaken een rol. De afstand
van de opstellingen tot wegen en sloten. Beveiligingscamera’s en
hekwerken. Plaatsing van transformatoren. Vegetatie van het maaiveld
binnen de zonneparken.
5. De parken zullen door verschillende ontwikkelaars worden aangelegd.
Heldere keuzes voor het ‘Duurzaamheidslandschap’ Noordoostpolder
langs de dijk zijn daarbij belangrijk.
In dit onderzoeken we landschappelijke impact op verschillende opstellingen.
Vervolgens komen we tot aanbevelingen voor inpassing.
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Zonnepark Emmeloord.
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7. ONTWERPSTUDIES
Aanpak
We gaan uit van drie locaties die uiteindelijk worden begrensd door de eerste
en laatste windmolens in de lijn (zonneakkers volgen windmolens):
1. Noordermeerdijk 6.270m
2. Westermeerdijk 8.376m
3. Zuidermeerdijk 3.277m
Totale lengte is 17.923m. Bij een breedte van 150m levert dit globaal een
oppervlakte van 250ha op. Bij 300m vanzelfsprekend het dubbele. Voor deze
studie kiezen we als uitgangspunt om de windmolens als begrenzingen van de
zonnevelden te kiezen (om met zon wind te volgen). Dit lijkt ons een helder
uitgangspunt voor het ‘Duurzaamheidslandschap Noordoostpolder’.
We hebben in de studie onderzocht of de zone tussen de kwelsloot van de dijk
en de onderhoudsweg benut zou kunnen worden voor de zonnepanelen (Nota
bene: dit geldt alleen voor de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk. Bij de
Zuidermeerdijk ligt de onderhoudssloot dicht op de kwelsloot). We hebben
hierover geconcludeerd dat dit een zeer rommelig beeld oplevert, dat geen
recht doet aan het icoon ‘Dijk van de Noordoorstpolder’.
Keuzes begrenzingen zonnepanelen
Zonnepanelen in een zone van “circa 150 meter” (waarbij 15 meter extra
geen probleem is zolang het bijdraagt aan een beter bodemleven) , direct
vanaf de rooilijn die ligt buiten de onderhoudsweg. De offset van de rooilijn is
gebaseerd op het voorkomen van onregelmatigheden. Zoals we in hoofdstuk
5 hebben laten zien, zijn de plateaus van de windturbines erg onregelmatig
van vorm en zijn er op- en afritten met taluds. Het ontwerp van de rooilijn is zo
gekozen dat deze ‘onregelmatigheden’ buiten de rooilijn vallen en daardoor
niet zullen leiden tot een onregelmatig en rommelig beeld. Om dezelfde reden
hebben we ervoor gekozen om bochten (zie bijvoorbeeld Schapenpad aan
de Westermeerdijk) niet te volgen met de panelen. In deze optie wordt de
leidingstraat van 10m langs de windturbines wel gebruikt voor zonnepanelen

(nota bene: op verzoek van de beheerder van het windmolenpark moeten de
zonnepanelen in deze strook tijdelijk verwijderd kunnen worden).
4. Zonnepanelen in een 150m brede zone buiten de leidingstraat van
windturbines.
5. Zonnepanelen in een 300m brede zone buiten de leidingstraat van
windturbines.
Opstellingen
We onderzoeken de volgende opstellingen:
1. Zuidopstellingen: 4 lagen horizontaal gestapeld/ hellingshoek 35°/
tussenruimtes 4,15m/hoogte 2,77m
2. Oost-westopstellingen: 4 lagen horizontaal gestapeld/ hellingshoek
12,63°/ tussenruimtes 2m en 0,5m tussenruimte in de nok/hoogte 1,37m.
Verder is het belangrijk dat de dakconstructies altijd compleet zijn. Met
andere woorden: de opstellingen hebben altijd een oost-georiënteerde en
west- georiënteerde kant.
3. Nota bene: de panelen beginnen 0,5m hoogte vanaf maaiveld.
De opstellingen zijn gebruikt om een beeld te kunnen vormen. De te
realiseren ontwerpen kunnen hier van afwijken. In deze studie gaat het om het
consequent toepassen van de ontwerpprincipes.
Verbeelding
We laten met een plattegrond en een vogelvlucht per dijk zien
hoe de verschillende opstellingen eruitzien. Vervolgens hebben we
ooghoogtevisualisaties gemaakt op locaties waar mensen de zonneparken
daadwerkelijk kunnen beleven, te weten:
1. Vanaf de dijk. Aan de IJsselmeerzijde loopt een fietspad. Het is ook
mogelijk op de dijk te lopen. Op enkele plaatsen zijn picknickbanken
geplaatst.
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2. Enkele openbare wegen geven de toegang tot dijk. Bij de
Noordermeerdijk is dat het Noordermeerpad vanaf de Noordermeerweg.
Bij de Westermeerdijk zijn dat het Zuidermeerpad en het Schapenpad van
de Westermeerweg. Hier bewegen mensen tussen de zonnekakkers door.
Hier ervaren zij de details van de zonneakkers. Bij de Zuidermeerdijk zijn
er geen dwarsverbindingen tussen Zuidermeerweg en Zuidermeerdijk.
3. Vanaf de Noordermeerweg, Westermeerweg en de Zuidermeerweg zijn
de zonneakkers op afstand te zien.
4. Tot slot is het zonnepark langs de Zuidermeerdijk goed beleefbaar
vanaf de A6 bij de Ketelbrug. Verreweg de meeste mensen zullen
het ‘Duurzaamheidslandschap’ vanaf deze plek gaan zien. Dit zal
een bijzondere dimensie toevoegen aan de poort/entree van de
Noordoostpolder.
Optie 1: Zuidoriëntatie 4 panelen

Optie 2: Oost-westoriëntatie 4 panelen
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Selectie beelden
Op de nu volgende pagina’s laten we zien welke configuraties, met
bijbehorende rooilijnen en maatvoering we acceptabel vinden en hebben
gebruikt in de ontwerpstudies.
De visualisaties die we laten zien zijn beperkt tot de Westermeerdijk en de
Zuidermeerdijk. De Westermeerdijk staat hier ook model voor de oplossingen
langs de Noordermeerdijk. De situatie is hier vergelijkbaar. De beelden die we
laten zien geven een goed beeld van de bandbreedte aan ervaringen.
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ZUIDERMEERDIJK

150m brede zone direct langs de dijk
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Noordermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf onderhoudsweg
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Noordermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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Noordermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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Noordermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf onderhoudsweg
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Noordermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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Noordermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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Westermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf onderhoudsweg
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De visualisatie laat zien hoe de zonnepanelen deels tussen de windmolenplateaus gesitueerd zijn.
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De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op het achterland.
Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai.
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De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op de dijk.
Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai.
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Westermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150 meter brede zone beginnend beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.
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De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op het achterland.
Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai.
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De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op de dijk.
Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai.
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Westermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 300 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk. Door de perspectivische
verkorting lijkt het alsof de zonnepanelen doorlopen tot aan de Westermeerweg.
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De hoogte van de zuidopstelling blokkeert plaatselijk het zicht op het achterland.
Zicht op de achterkant van de panelen is minder fraai.
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Westermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf onderhoudsweg
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De visualisatie laat zien hoe de zonnepanelen ook tussen de plateaus zijn
gesitueerd.
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De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op het achterland vrij.
Geen achterkanten.
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De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op het achterland vrij.
Geen achterkanten.
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Westermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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81

De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.
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De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op het achterland vrij.
Geen achterkanten.
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De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op de dijk vrij.
Geen achterkanten.
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Westermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 300 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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86

De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.
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De hoogte van de oost-west opstelling laat het zicht op het achterland vrij.
Geen achterkanten.
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Zuidermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone beginnend vanaf onderhoudsweg
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25m

De visualisatie laat een rommelig beeld zien direct langs de dijk.

91

De visualisatie laat vanaf de A6 een rommelig beeld zien direct langs de dijk.
De strook met zonnepalen staat wat betreft maat niet in verhouding tot de windmolens.
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Zuidermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 150 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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94

De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.
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De visualisatie laat vanaf de A6 een rustig beeld zien. De strook met zonnepalen staat
wat betreft maat beter in verhouding tot de windmolens.
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Zonnepanelen zichtbaar vanaf de Zuidermeerweg, maar niet zeer opvallend.
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Zuidermeerdijk: zuidopstelling 4 lagen panelen, 300 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.

100

De visualisatie laat vanaf de A6 een rustig beeld zien. De strook met zonnepalen staat
wat betreft maat goed in verhouding tot de windmolens. Robuust beeld.
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Zonnepanelen zichtbaar vanaf de Zuidermeerweg, maar niet zeer opvallend.
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Zuidermeerdijk: oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150m brede zone direct langs de dijk
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De visualisatie laat een rommelig beeld zien direct langs de dijk.
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De visualisatie laat vanaf de A6 een rommelig beeld zien direct langs de dijk.
De strook met zonnepalen staat wat betreft maat niet in verhouding tot de windmolens.
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Zuidermeerdijk: : oost-westopstelling 4 lagen panelen, 150 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.
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De visualisatie laat vanaf de A6 een rustig beeld zien. De strook met zonnepalen staat
wat betreft maat beter in verhouding tot de windmolens.
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Zonnepanelen zichtbaar vanaf de Zuidermeerweg, maar niet zeer opvallend.
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Zuidermeerdijk: : oost-westopstelling 4 lagen panelen, 300 meter brede zone beginnend vanaf de 10 m brede leidingstraat
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De visualisatie laat een rustig beeld zien direct langs de dijk.
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De visualisatie laat vanaf de A6 een rustig beeld zien. De strook met zonnepalen staat
wat betreft maat goed in verhouding tot de windmolens. Robuust beeld.
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Zonnepanelen zichtbaar vanaf de Zuidermeerweg, maar niet zeer opvallend.
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Keuzevraagstukken
Voorgaande studie roept de volgende belangrijke keuzevraagstukken op:
1. Begrenzing zoekgebied zon laten lijnen met windmolens of zover 		
doortrekken als mogelijk?
2. Kiezen voor zuidopstellingen of oost-westopstellingen?
3. Breedte zonneakkers: 150m tot 300m?
4. Inrichting van de zone direct grenzend aan de voet van de dijk:
a. Plaatsen van panelen direct aansluitend op de kwelsloot of in het geval
van de Zuidermeerdijk vanaf de onderhoudsweg? Of pas beginnen
buiten de zone met de windmolens?
b. Kiezen voor 150m of 300m? Wat valt hierover te zeggen vanuit 		
ruimtelijke kwaliteit.
5. Vanaf de A6 zal het ‘Energielandschap’ verreweg door verreweg de meeste
mensen worden ervaren. Dit kan mogelijk discussie gaan oproepen. Dit
zou in de afwegingen kunnen worden meegenomen.
In de volgende paragrafen proberen wij bovenstaande vragen zo goed
mogelijk onderbouwd te beantwoorden. Dit is te beschouwen als een advies of
expert judgement. Het is geen exacte wetenschap en is tot op zekere hoogte
arbitrair. Tot slot doen we suggesties hoe de zonneparken landschappelijk en
ecologisch gemitigeerd kunnen worden.
Begrenzing zoekgebied zon
Duurzaamheidslandschap Noordoostpolder is gebaseerd op de samenhang
tussen de dijk, de windmolens en de zonneakkers. Door de zonneakkers
telkens te laten lijnen met de eerste en laatste windmolen in de rij, wordt de
samenhang benadrukt. Het advies is om dat dan ook te doen. Meer panelen
kunnen worden gerealiseerd door verbreding van de zonneakkers.

Zuid- of oostwestopstellingen
De keuze tussen de zuidopstelling óf de oost-westopstelling, is complexer. De
oost-westopstellingen zijn efficiënter wat betreft verkaveling. Er kunnen meer
panelen per m2 worden geplaatst. Wat betreft landschapsbeeld hebben de
oost-westopstellingen als voordeel dat ze relatief laag zijn (1,37m), en dus geen
negatieve invloed op de openheid hebben. De oost-westopstellingen hebben
bovendien als voordeel, boven de zuidopstellingen, dat ze geen ‘lelijke’
achterkanten hebben. De zuid-opstellingen hebben een hoogte van 2,77m.
Van dichtbij ontnemen ze het zicht op de omgeving. Dit komt plaatselijk
voor, te weten op het Noorderpad, het Zuiderpad en het Schapenpad. Het is
dus geen groot issue. De wat hoger opgebouwd stellages passen naar onze
mening wat beter in de schaal van het grootse landschap.
Een groot nadeel van de oost-westopstellingen is, dat deze minder
licht en water op de bodem toelaten. Plantengroei onder de panelen
zal minder zijn met mogelijk negatieve gevolgen voor het bodemleven
ter plaatse. Na verwijderen van de zonnepanelen kan het mogelijk lang
duren voordat het bodemleven zich weer heeft hersteld. Het voordeel van
zuid-opstellingen is dat plantengroei tussen de panelen wel mogelijk is.
Door bloemrijke akkerrandmengsels te zaaien tussen de panelen, kan de
biodiversiteit juist enorm toenemen. Dit draagt op een positieve manier
bij aan de landschapsbeleving. Dit lijkt ons uitstekend te passen in de
duurzaamheidsbenadering. Onze voorkeur gaat daarom naar de zuidopstellingen. Een alternatief is om wel oost-westopstellingen toe te passen,
maar daarbij ruimte te laten tussen de op het oosten gerichte panelen en de
op het westen gerichte panelen. Het is niet met zekerheid te zeggen hoe groot
deze tussenruimte moet zijn om schade voor de bodem te voorkomen. We zijn
nu uitgegaan van 0,5 meter als tussenruimte in de nok van de opstellingen en
2,0 meter als tussenruimte van de opstellingen ten opzichte van elkaar.
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Breedte zonneakkers
De breedte van de zonneakkers maakt een verschil in beleving. De 150m
brede zone komt iel over. De 300m brede zone oogt robuuster en lijkt meer in
balans. Zie hiervoor de beelden vanaf de A6. Vanaf landbouwwegen worden
de zonneakkers bij 300m breedte iets meer zichtbaar. Vanaf de dijk lijken de
300m brede zonneakkers wel bijna door te lopen tot aan de landbouwwegen.
Dit is het effect van perspectivische verkorting. De 300m lijkt een maat die
beter bij het landschap past. Wellicht komt door de perceelbreedte die ook
300m is. Dit is tevens de kleinste maat in het landschap.
Inrichting dijkzone
Visualisaties vanaf de dijk - met panelen in de zone tussen de plateaus leveren een minder krachtig beeld op. De onderbrekingen van de plateaus
zijn daarvoor verantwoordelijk. Het effect wordt versterkt doordat de
plateaus onderling van elkaar verschillen wat betreft vorm en zij vaak scheef
ten opzichte van de perceelrichting liggen. Om dit zo goed mogelijk te
mitigeren hebben we een rooilijn getekend, die onregelmatigheden tot een
minimum beperkt en voldoende afstand houdt tot de dijk. Gezien de grote
landschappelijke betekenis van de ‘iconische dijk’ is dit zeer wenselijk. Zo
kunnen de zonneakkers een heldere ruimtelijke afbakening krijgen die volledig
recht doet aan de dijkzone en de robuuste landschappelijk opbouw van de
polder.
Landschapsbeeld vanaf de A6
Per gemiddelde werkdag passeren meer dan 40.000 voertuigen de locatie
langs de Zuidermeerdijk. Omdat zon op land nog steeds veel negatieve
reacties oproept is het extra belangrijk om de zonnepanelen goed in te passen.
De 300m brede zone levert het meest evenwichtige beeld op.
Opvallend is bovendien dat een 150m brede zone heel smal overkomt in
relatie tot de maat van windmolens.
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Aanbevelingen
1. Richting percelen volgen: De opstellingen, zowel Z als OW, volgen de
richting van de percelen. Uit de Tabel van Hespul (blz. 11) blijkt dat dit
geen noemenswaardig effect heeft op de energieopbrengst.
2. Creëer voldoende marges langs wegen en sloten. Hiermee blijven de
landschappelijke lijnen als wegen en waterlopen herkenbaar. Deze geven
ritme in het landschap. We stellen de volgende marges vast.
3. Creëer voldoende marge langs de kavelsloten in totaal 10 meter brede
zone tussen de zonneakkers
4. Langs de wegen: berm, sloot en dan 2,5m vanaf de oever van de sloot.
Kies voor eenvoud
1. Hou de lay-out van de panelen overzichtelijk. Dus geen kartelranden,
hoeken en dergelijken.
2. Kies voor één type opstelling
3. Kies zoveel mogelijk voor één type opstelling zonnepanelen in de
Noordoostpolder, minimaal per dijkvak. Ook de windmolens in de polder
zijn allemaal hetzelfde. Dit zorgt voor eenheid.
4. Kies voor één type paneel. Dit voorkomt een onrustig beeld. Voorkeur
is het blauwe paneel boven het zwarte paneel. Zwart is doods in
het landschap. Het blauw reflecteert licht en lucht en dat maakt het
dynamischer en aantrekkelijker als beleving.
Mitigatie
Het maaiveld tussen en onder de panelen kan ingezaaid worden met
akkerkruiden. Dit levert een zeer aantrekkelijk beeld op en draagt bij
aan biodiversiteit. De bloemrijke mengsels zijn belangrijk voor insecten
als bijen en vlinders. Deze maatregelen ondersteunen het concept
‘Duurzaamheidslandschap’ en maken het compleet.

De bloemrijke mengsels zijn ook een goede invulling voor de ruimtes tussen
de windturbines.
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