
'Criteria voor beeldkwaliteit Windpark De Veenwieken'; 
 
Bij de plaatsing van windturbines dient rekening te worden gehouden met de invloed op het 
bestaande landschap. Moderne windturbines hebben een schaal die lokale structuren veelal 
overstijgt als gevolg van de afwijkende verticaliteit. Het bestaande landschap bepaald echter wel 
hoe de windturbines zichtbaar zijn en daarmee van invloed op het landschap, bijvoorbeeld de relatie 
met belangrijke verplaatsingsroutes en de relatie met open en meer gesloten gebieden. Vanuit het 
oogpunt van ruimtelijke kwaliteit is het belangrijk om in het ontwerp van een opstelling van 
windturbines hier voor oog te hebben.  
 
Voor windpark de Veenwieken is de ten behoeve van de opstelling van de windturbines aan de 
voorkant van de ontwikkeling een landschappelijk ontwerp opgesteld door Het Oversticht 
(Dedemsvaart-Zuid, Advies windmolens. Het Oversticht, 2012). Dit advies betreft een 
plaatsingsstrategie  en levert een opstelling van 10 windturbines op. Dit advies is ter harte genomen 
en als basis voor de opstelling die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Overijssel in 2013 als voorkeursinrichting..  
 
Als ontwerpcriteria voor het aspect landschap zijn daarbij door Het Oversticht onder andere 
gehanteerd:  

- Kies voor één opstellingsprincipe: ófwel lijnopstellingen, of gridopstellingen. Een combinatie 
van beide typen opstellingen leidt tot een onrustig beeld’. 

- Maak bij clusteropstelling een ‘kamer’; de omgrenzing bestaat uit bebouwing en beplanting; 
- Interferentie met andere windparken vermijden door voldoende afstand te houden.  

 
Het aspect landschap is één van de ontwerpaspecten voor een opstelling, naast andere 
milieuaspecten en eigendomsverhouding. Het ordeningsprincipe voor een cluster in het gebied de 
driehoek is overgenomen en ligt ten grondslag aan de huidige opstelling. De beoordeling van Het 
Oversticht is vervolgens betrokken bij het MER voor het aspect landschap.  
 
Op grond van de resultaten van het MER en de aansluiting bij het advies van Het Oversticht in 2012 
is sprake van een zorgvuldig landschappelijk ontwerp waarbij de effecten op landschap 
aanvaardbaar worden geacht. Voor wat betreft interferentie met andere windturbines geldt dat in 
de ruime omgeving van het windpark zich geen andere windparken bevinden of gepland zijn 
waardoor verschillende ordeningsprincipes en/of interferentie kan worden uitgesloten.  
 
Welstand - beeldkwaliteit 
Om te kunnen zorgdragen voor een goede beeldkwaliteit zijn de volgende criteria, aanvullend op de 
welstandsnota, van kracht:  

- Regelmatige tussenafstanden: de afstanden tussen de windturbines dienen regelmatig te 
zijn. Dit geeft de opstelling vanuit de omgeving een rustige en logische aanblik; 

- Ontbreken van hiaten in een opstelling: er zitten geen hiaten in de opstelling ten behoeve van 
rust in het beeld; 

- Driewiekers: windturbines dienen drie wieken te hebben. In het algemeen wordt het draaien 
van een turbine met 3 wieken als rustiger ervaren dan het draaien van een turbine met twee 
wieken; 

- Draairichting: De draairichting van de windturbines binnen een opstelling dient gelijkt te zijn; 
- Fundering: de bouwhoogte van de fundering bedraagt maximaal 4 meter teneinde een 

onevenwichtig hoge funderingsvoet te vermijden.  
- Dimensionering: de maximale rotordiameter van de windturbine bedraagt 120% van de 

ashoogte; 
- Kleurstelling: een gelijke kleurstelling is gewenst van de windturbines binnen één opstelling. 

De voorkeur heeft een lichte kleur en toegestaan is een afwijkende mastvoet; 



- Reclame: eenvoudige vermeldingen  van merknamen op windturbines is toegestaan indien 
een relatie met de functie van de windturbines, bijvoorbeeld naar een stroomleverancier, 
eigenaar of fabrikant, tot uiting komt. De reclame-uitingen moeten zijn beperkt tot een deel 
van het generatorhuis. 

 
 

 
Afbeelding: Voorbeeld van een reclame-uiting die is toegestaan. 


