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1.

Inleiding

Deze landschappelijke effectbeoordeling maakt deel uit van de onderzoeken, die in gang zijn gezet om in
beeld te brengen wat de effecten zijn van het initiatief ‘Wind voor Buren’. Het gaat hierbij om de effecten
voor zowel het plangebied van dit initiatief als voor zijn (directe) omgeving. Het initiatief betreft de
ontwikkeling van twee moderne windmolens nabij de Veldweg in Ambt Delden, ten zuiden van knooppunt
Buren en ten noorden van landgoed Twickel. Voor deze beoordeling is een bandbreedte aangehouden en
zijn een minimale en een maximale variant nader onderzocht. In de minimale variant hebben de molens
een ashoogte van 110 meter, een rotordiameter van 120 meter en een tiphoogte van 170 meter. In de
maximale variant is de ashoogte 150 meter, de rotordiameter 162 meter en de tiphoogte 231 meter.
De landschappelijk effectbeoordeling is verricht aan de hand van een methode die veelvuldig wordt
toegepast in het kader van milieueffectrapportages. Deze methode stelt de waarnemer centraal. In
hoofdstuk 3 wordt deze methode nader toegelicht. Bij de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van
fotorealistische visualisaties, die zijn gegenereerd met behulp van het programma Windplanner. Ze zijn
gemaakt vanaf door OVSL voorgestelde standpunten en zijn gebaseerd op beelden uit Google StreetView.
Voor enkele locaties zijn aanvullende basisfoto’s gemaakt omdat niet van alle standpunten StreetView
beelden voorhanden waren. De visualisaties zijn ter illustratie opgenomen in deze beoordeling. In een
aparte bijlage zijn deze visualisaties op groot formaat weergegeven.
Daarnaast heeft er ten behoeve van deze effectbeoordeling op 4 augustus 2020 een bezoek aan het
plangebied plaatsgevonden. Tijdens dat veldbezoek zijn inventarisatiefoto’s gemaakt, die ook bij de
effectbeoordeling zijn gebruikt. Enkele van deze foto’s zijn ter illustratie van de landschappelijke
situatie in en rond het plangebied in deze effectbeoordeling verwerkt.
Leeswijzer
In dit document wordt nader ingegaan op het beleid ten aanzien van windenergie en landschap
(hoofdstuk 2), de manier waarop de effectbeoordeling is uitgevoerd (hoofdstuk 3) en de huidige
landschappelijke situatie (hoofdstuk 4). Dan volgt de daadwerkelijke effectbeoordeling (hoofdstuk 5)
en wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op mogelijkheden om dit effect te mitigeren (dat wil zeggen het
voorkomen of verzachten van negatieve effecten). Tot slot is de effectbeoordeling kort samengevat
(hoofdstuk 7).
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2.

Beleidskader

Provinciaal beleid ten aanzien van windenergie en landschap
In haar omgevingsvisie streeft de provincie Overijssel naar een duurzame energiehuishouding en het
vergroten van het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen, waaronder wind. Daarnaast wil zij aan
de hand van zeven ambities sturen op de ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie. Daarbij gaat het in
en om het plangebied van Wind voor Buren om het behouden en waar mogelijk herstellen van de
diversiteit aan agrarische cultuurlandschappen, het accentueren en beleefbaar houden van onder
meer regionale lange lijnen en randen en het versterken van de natuur als ruggengraat. Verder is
Overijssel onderverdeeld in zogenoemde ruimtelijke identiteiten, die als merken voor de provincie
kunnen dienen. Het plangebied valt onder de regio ‘Twentesteden met de landgoederenzones’.
Aan de hand van een zogenoemd uitvoeringsmodel beoordeelt de provincie of, waar en hoe bepaalde
intiatieven of ontwikkelingen passen binnen een bepaald gebied. Het plangebied van Wind voor Buren
maakt geen deel uit van de zogenoemde kansrijke gebieden voor windenergie, maar van gebieden
waar onder voorwaarden ruimte is voor windenenergie als er sprake is van een goede
landschappelijke inpassing op basis van de aanwezige gebiedskenmerken.
Figuur 1. Overzichtkaart plangebied Wind voor Buren (rode contour)

Bron: Google Maps (de positie van de windmolens is globaal weergegeven)

De provincie Overijssel hanteert bij dat uitvoeringsmodel haar Catalogus Gebiedskenmerken1. Deze
catalogus beschrijft het belang van alle gebiedstypen en gebiedskenmerken die binnen de provincie
1

Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019.
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voorkomen. In de catalogus geeft de provincie verder aan welke ambities zij heeft ten aanzien van de
ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden. En geeft ze aan hoe zij daar op stuurt.
Bij de beschrijving van gebiedskenmerken in de catalogus hanteert de provincie een zogenoemde
lagenbenadering. Het plangebied van Wind voor Buren valt wat betreft de ‘natuurlijke laag’ binnen
de catagorie ‘dekzandvlakte en -ruggen’. Binnen de laag ‘agrarische cultuurlandschappen’ valt het
plangebied onder de ‘jonge heide- en broekontginningslandschappen’. Binnen de ‘stedelijke laag’ zijn
bij het plangebied de snelweg en de N742 (gebiedsontsluitingsweg) de belangrijkste wegen. In de
‘laag van de beleving’ tenslotte valt het plangebied in de categorie ‘stads- en dorpsranden’, met
in de (directe) omgeving onder meer ‘landgoederen en buitenplaatsen’ en ‘recreatieve routes’. De
Catalogus is bij voorliggende landschappelijke effectbeoordeling gebruikt als achtergronddocument.
In het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel2 schetst de provincie de provinciale ambitie
en opgave ten aanzien van het duurzaam opwekken van energie. Daarin wordt aangegeven dat er
ruimte is voor meer windenergie en dat burgerinitiatieven gestimuleerd zullen worden. In 2035
voorziet de provincie een energielandschap, “dat vele vormen van duurzame energieopwekking laat
zien. … Windturbines zijn zorgvuldig in het landschap ingepast en volgen snelwegen, belangrijke
provinciale wegen en waterwegen. …”, aldus de provincie. Hieruit valt op te maken dat een
zorgvuldige inpassing en de koppeling van windenergie aan infrastructurele (hoofd-)lijnen
belangrijke aandachtspunten zijn bij de ontwikkeling van windinitiatieven.
Gemeentelijk beleid ten aanzien van windenergie en landschap
De gemeente Hof van Twente gaat in meerdere beleidsnotities in op windenergie en de ontwikkeling
daarvan, onder meer in de routekaart Zuiver Hof van Twente (2015), het coalitieakkoord Visie 2018 2022 en de Beleidsnota Grootschalige energiebronnen (2015). In deze laatste stelt ze vrij specifieke
eisen ten aanzien van de ontwikkeling van windinitiatieven binnen de gemeente. Zo dient er een
landschapsplan te worden opgesteld met 3D-visualisaties en “wordt er niet gestreefd naar alleen
landschappelijke inpassing, maar naar het creëren van een nieuwe laag in de ruimtelijke structuur met
een eigen identiteit en visuele dynamiek: het energielandschap. Deze nieuwe laag wordt afgestemd
op de ruimtelijke structuren in onze gemeente” aldus de gemeente. Verder stelt de gemeente in deze
nota eisen aan windopstellingen (lijnopstellingen in plaats van clusteropstellingen), het type turbine
en de invloed van de maaiveldinrichting.
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van Haaksbergen en Hof van Twente (mei 2005) gaat niet
nader in op de komst van moderne windmolens in het landschap. Het plangebied van Wind voor
Buren valt volgens het LOP binnen het kampenlandschap. Voor het plangebied geldt dat het LOP
streeft naar behoud en versterking van beplantingspatronen en het versterken van erven en
erfbeplantingen. Verder is Landgoed Twickel aangewezen als cultuurhistorische parel. Daarvoor geldt
dat het LOP streeft naar behoud en versterking van dit waardevolle ensemble. Wat betreft de
Azelerbeek ten westen van het plangebied streeft het LOP naar ontwikkeling tot een natuurlijk
waterlint. In de gemeentelijke Welstandsnota (oktober 2012) worden verder geen specifieke
opmerkingen gemaakt over de vormgeving of inpassing van moderne windmolens.

2

Nieuwe Energie Overijssel, uitvoeringsprogramma 2017-2023, 1 februari 2017.
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3.

Beoordelingskader

Definitie van het begrip landschap
Landschap heeft betrekking op de onderlinge samenhang tussen de elementen in een bepaald
gebied en op de samenhang tussen een gebied en het gebruik daarvan. Het heeft ook te maken met
de afleesbaarheid van die samenhang. Landschap bestaat bij de gratie van waarneming en beleving
door mensen én bij de gratie van verandering in de tijd. Landschap is geen statisch begrip. De bij deze
effectbeoordeling voor landschap gehanteerde methodiek stelt dan ook de waarnemer centraal en
gaat uit van standplaatsen waarvandaan waarneming van het initiatief mogelijk is.
Drie onderdelen van het beoordelingskader
De effectbeoordeling voor landschap vindt in de gehanteerde methode plaats aan de hand van
drie onderdelen, die hieronder kort worden toegelicht: beoordelingscriteria, schaalniveaus en
standpunten. Bij de feitelijke beoordeling zijn per criterium de verschillen tussen de minimale
en maximale variant toegelicht indien dat aan de orde is.
Beoordelingscriteria
De criteria voor het planaspect landschap die bij de effectbeoordeling zijn gehanteerd, worden
hieronder kort toegelicht. De beoordeling zelf vindt altijd plaats ten opzichte van de zogenoemde
referentiesituatie. De referentiesituatie is als het ware de optelsom van de huidige situatie plus de
ruimtelijke ontwikkelingen die, los van het initiatief, in en om het plangebied plaats zullen vinden (ook
wel de autonome ontwikkeling genoemd). De effectbeoordeling voor landschap is niet gebaseerd op
harde cijfers (de beoordeling is niet kwantitatief), maar is gebaseerd op een deskundigenoordeel
(kwalitatief) door een landschapsarchitect. De hieronder nader toegelichte criteria worden in principe
afzonderlijk beoordeeld zonder ze onderling te prioriteren. Het is wel zo dat, zeker bij initiatieven
waar het gaat om relatief kleine aantallen windmolens, het criterium zichtbaarheid over het algemeen
zwaarder weegt (met name bij de uiteindelijke besluitvorming).
Aansluiting op de landschappelijke structuur
Naarmate een windopstelling beter aansluit bij de bestaande landschappelijke structuur wordt dit
positiever beoordeeld dan wanneer hij daar minder goed bij aansluit. Die structuur wordt beschreven
in de referentiesituatie en bestaat onder meer uit een beschrijving van de maat, schaal en inrichting,
voorkomende verkavelingsrichtingen, begrenzingen van ruimten en de in het gebied voorkomende
infrastructuur, waaronder de A1/A35 en de hoogspanningslijn van Hengelo naar Almelo.
Herkenbaarheid van de opstelling (als geheel)
Is een opstelling herkenbaar als zelfstandige én samenhangende opstelling, dan is de beoordeling
neutraal tot positief. Naarmate een opstelling minder als zelfstandige, samenhangende opstelling
herkenbaar is, is de beoordeling negatiever.
Interferentie (van de opstelling) met andere windinitiatieven of andere hoge elementen
Interferentie met andere windopstellingen of hoge landschapselementen betreft het ‘lijken over te
lopen’ van de opstelling ín die andere opstellingen of elementen. De vuistregel bij dit criterium is dat
grotere interferentie negatiever wordt beoordeeld dan kleinere. Is er geen sprake van interferentie
dan is de beoordeling neutraal. Er kan alleen alleen sprake zijn van een positief effect wanneer een
initiatief leidt tot een verbetering van al bestaande interferentie van al aanwezige windmolens met
hoge elementen, zoals bij een saneringsopgave, maar daar is in deze situatie geen sprake van.
5

Invloed op de (visuele) rust
Dit criterium heeft betrekking op de waarneembare beweging van de rotoren. Hierbij wordt de
volgende regel gehanteerd: hoe meer rotoren en/of hoe groter de draaisnelheden en/of hoe meer
verschillende draaisnelheden, hoe groter het effect op de visuele rust. Dit effect wordt normaliter
alleen neutraal tot (zeer) negatief beoordeeld en neemt toe naarmate de afstand tot de opstelling
kleiner wordt, tenzij er sprake is van een combinatie van opschalen en saneren waardoor het effect
ten opzichte van de referentiesituatie ook positief kan uitpakken (bij de voorgenomen ontwikkeling is
dit echter niet het geval).
Het aantal windmolens is op dit criterium van invloed (hoe meer molens, hoe groter de verstoring van
de visuele rust) en ook de rotordiameter is van invloed (hoe kleiner de rotordiameter, hoe groter de
draaisnelheid en dus hoe groter de verstoring van de visuele rust). Tot slot geldt hoe meer
verschillende typen molens met verschillende rotordiameters, hoe negatiever het effect. Bij het
voorgenomen windpark is echter sprake van twee dezelfde windmolens met gelijke afmetingen.
Voor de nachtsituatie geldt dat windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter voorzien dienen
te worden van obstakelverlichting. Geen verlichting scoort neutraal, het toepassen van verlichting
scoort negatiever. In de effecteoordeling is uitgegaan van een minimale en een maximale variant
(met een tiphoogte van respectievelijk 170 en 231 meter). Bij beide varianten is obstakelverlichting
dus verplicht.
Invloed op de openheid
Het criterium (invloed op de) openheid heeft betrekking op de ‘vulling’ van het beeld dat de
waarnemer heeft. In de regel wordt hierbij aangehouden dat naarmate een alternatief het beeld
minder vult en daarmee de openheid of weidsheid minder aantast, dit alternatief positiever wordt
gewaardeerd dan een alternatief dat het beeld meer vult. Vooral het aantal windmolens is hierbij van
belang. Voor dit criterium geldt dat op grote afstand (circa 2,5 kilometer en meer) het effect over
het algemeen (zeer) gering is, ook al omdat windmolens op deze afstand en in deze specifieke
landschappelijke context (zie hiervoor de beschrijving van de referentiesituatie) alleen bij helder
weer goed zichtbaar zijn en de verticaliteit van de windmolens op die afstand zeer gering is.
Zichtbaarheid
Het criterium zichtbaarheid heeft betrekking op de mate waarin een (windmolen-)opstelling
voor een willekeurige waarnemer zichtbaar is. Hier wordt de volgende regel gehanteerd: hoe meer
waarnemers de (windmolen-)opstelling daadwerkelijk zien, hoe negatiever de beoordeling is. Dit
effect kan zeer verschillend zijn op verschillende schaalniveaus. Als een alternatief zichtbaar is
vanaf een standpunt of afstand waarvandaan relatief veel waarnemingen plaatsvinden scoort het
negatiever dan wanneer van dat standpunt of die afstand minder waarnemingen plaatsvinden.
Schaalniveaus
Een landschappelijke effectbeoordeling vindt plaats op meerdere schaalniveaus. Dit gebeurt omdat
het effect op landschap op verschillende schaalniveaus (dat wil zeggen op verschillende afstanden van
de waarnemer tot het initiatief) verschillend kan zijn. Voor de beoordeling zijn de hierna volgende
schaalniveaus aangehouden. De afstanden zijn mede gebaseerd op de werking van het menselijk oog
en op de afstand waarop men nog in staat is landschappelijke elementen te herkennen en te
onderscheiden van hun omgeving:
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het plangebied en zijn ruimere omgeving (circa 2,5 km en verder rondom het plangebied);
het plangebied en zijn directe omgeving (0 tot circa 2,5 km rondom het plangebied);
het plangebied zelf (vanaf de grens van het plangebied en daarbinnen).

Standpunten
Bij de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van de plankaart (zie figuur 1 hierboven), van foto’s die
gemaakt zijn tijdens een bezoek aan het plangebied (op 4 augustus 2020) en van fotovisualisaties
vanaf meerdere standpunten (zie figuur 2 hieronder), die met het programma Windplanner zijn
gegenereerd. Deze standpunten zijn zodanig gekozen dat zij representatief zijn voor een groot deel
van de standpunten waarvandaan dit initiatief voor windenergie waarneembaar zal zijn.
Figuur 2. Overzichtkaart standpunten fotovisualisaties

Bron: Google Maps (positie en kijkrichting van de standpunten is bij benadering)

Hieronder staat een overzicht van de gekozen standpunten en afstanden tot het initiatief:
A. Snelweg A1, t.h.v. B&B Erve Boskott’n, ca. 1.900 - 2.300 m;
B. Snelweg A35, t.h.v. Hamsweg, ca. 1.500 - 1.800 m;
C. Snelweg A1, t.h.v. Burenweg, ca. 800 - 1.200 m;
D. Hoek Seringenstraat - Twickelerblokweg, ca. 750 - 900 m;
E. Kruising Wilhelminastraat/Dreef - Deldensestraat, ca. 1.300 m;
F. Zorg Erve Groot Buren, ca. 800 - 1.100 m;
G. Open terrein nabij Bokdam, ca. 500 - 900 m;
H. Graasweg Azelo, nabij huisnummer 3, ca. 1.200 - 1.700 m;
I. Europalaan N741, t.h.v. oprit N346, ca. 3.000 - 3.200 m.
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4.

Referentiesituatie

Huidige situatie
Voor de beschrijving van de referentiesituatie is gebruik gemaakt van de bevindingen tijdens een
veldbezoek op 4 augustus 2020. Verder zijn onder meer (historische) topografische atlassen en
de site www.topotijdreis.nl geraadpleegd.
Het plangebied voor Wind voor Buren ligt midden tussen Borne in het noorden en Delden in het
zuiden, in een uitgestrekt en reliëfrijk dekzandgebied, dat zich min of meer opspant tussen twee
kleine stuwwallen nabij Zenderen en Delden. Tussen deze hoogtes in strekt een zone met hoge essen
zich uit langs de Azelose en Oelerbeek, van de Zendersche Es in het noorden, via Azelo tot de hoge
Deldeneresch in het zuiden. Deze essen werden vanouds gebruikt voor de landbouw en dan met
name voor akkerbouw. Hier bevinden zich de oudste boerderijen uit de omgeving. De wegen in
deze zone zijn over het algemeen kronkelig, de verkaveling is vanoudsher min of meer organisch en
onregelmatig van vorm. Rondom Borne en ook bij Delden is een (groot) deel van deze essen inmiddels
benut voor woningbouw en dorpsuitbreidingen.
Ten oosten van deze essen ligt een zone waar van oorsprong de velden lagen; Gronden die armer
waren en die veelal in gebruik waren als heidegebied. De namen Groot en Klein Letterveld, Bornsche
Veld, Burinkhoek/Burensche Veld en Bokdammerveld verwijzen hiernaar. De wegen en paden zijn er
overwegend recht, de verkaveling is meer recht toe recht aan. Het plangebied ligt op de overgang van
het Bornsche Veld naar het Burensche Veld en glooit licht. De hoogte variëert tussen de 14 en ruim 15
meter boven NAP. Weer verder naar het oosten ligt het Woolderbroek aan de Woolder Beek, een van
oorsprong natter en lager gelegen gebied met onder andere hooilanden. Daaraan ligt de buurtschap
Buren (Groot, Klein en Nieuw Buren). Op enkele plekken in de omgeving werd leem gewonnen ten
behoeve van steenbakkerijen, zoals bij De Lemerij ten zuiden van Borne.
Figuur 3. De snelweg als nieuwe scheidslijn in het landschap, kijkend naar het oosten

Foto: OVSL

In het noorden wordt het plangebied begrensd door de A1/A35 en de bebouwde kom van Borne, in
het zuiden door de bossen, heidevelden en landerijen van landgoed Twickel. De snelweg werd in de
70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw aangelegd en vormt sindsdien een belangrijke scheidslijn en
nieuwe grens in het landschap. De Bornsestraat doorsnijdt het plangebied en loopt min of meer recht.
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Figuur 4. De Bornsestraat (N742) net ten zuiden van het plangebied, kijkend naar het noordoosten

Foto: OVSL

Het landschap rondom het plangebied is de afgelopen eeuw enorm veranderd. Er heeft als het ware
een inversie van het landschap plaatsgevonden. De reeksen topografische kaarten hieronder laten dat
ook zien. Aanvankelijk waren de beekdalen vrij dicht en kleinschalig en waren de essen en velden
relatief open en weids. In de loop van de 20e eeuw werden met name de velden ontgonnen en voor
de landbouw geschikt gemaakt. De heide maakte grotendeels plaats voor landbouwgronden en
bossen op de armere delen. De beekdalen werden juist meer open door het verdwijnen van veel
singelbeplantingen. Door ruilverkavelingen verdwenen her en der de karakteristieke verkavelingen.
De oudste delen van Landgoed Twickel ten zuiden van het plangebied dateren al vanuit de
Middeleeuwen. Het landgoed als geheel heeft een veel lagere dynamiek dan zijn omgeving en is
in de afgelopen eeuw veel minder veranderd. Rond 1900 is wel de tuinaanleg rond het kasteel sterk
uitgebreid en verrees een bakstenen watertoren aan de rand van het landgoed. De heidevelden zijn
in de loop der tijd wat kleiner geworden, doordat delen begroeid zijn geraakt met bos. Ook zijn er
veel recreatieve voorzieningen toegevoegd, zoals fiets- en wandelpaden, picknickplekken en een
uitkijkpunt vlakbij het plangebied van Wind voor Buren (het Natuurbalkon).
Figuur 5. Oostelijke deel van het plangebied met het erf (links) en de wegbeplanting van de N742

Foto: OVSL
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Figuur 6. Topografische kaarten uit 1920, 1940 en 1960 (met in rood het plangebied)

Bron: www.topotijdreis.nl
In het plangebied zelf verscheen min of meer gelijk met de aanleg van de huidige A1/A35 de boerderij
van de initiatiefnemers. Tegenwoordig staan er naast het woonhuis enkele schuren en stallen en ligt
er een kleine boomgaard voor de boerderij. Verder staan er enkele grotere bomen rondom het erf. De
Bornsestraat/Deldensestraat werd als het ware over de snelweg heengetild en de wegtaluds werden
met bosstroken beplant. De verkaveling binnen het gebied is in de loop der tijd verschillend geweest,
maar er komen binnen het plangebied nog altijd geen kavelbeplantingen voor.
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Figuur 7. Topografische kaarten uit 1980, 2000 en 2019 (met in rood het plangebied)

Bron: www.topotijdreis.nl
Het plangebied wordt vrijwel overal omrand door bos en bestaat in feite uit twee ‘kamers’, een
westelijke, meer omsloten kamer en een oostelijke kamer, die naar de snelweg toe meer open is.
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich meerdere recreatieve voorzieningen, zoals
een hondenclub, een scoutinglocatie en een zorgboerderij (Zorg Erve Groot Buren). Verder liggen er
meerdere recreatieve routes door of in de directe omgeving van het plangebied. Langs de Veldweg
ligt aan de westkant van de N742 een parkeerplaats voor met name recreanten.
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Figuur 8. Zorg Erve Groot Buren, kijkend naar het oosten

Foto: OVSL

Figuur 9. Uitkijkpunt Natuurbalkon, pal ten zuiden van het plangebied, kijkend naar het zuiden

Foto: OVSL

Autonome ontwikkeling
Het initiatief Wind voor Buren staat niet op zichzelf. In regionaal verband wordt in heel Nederland
gezocht naar ruimte voor onder andere de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Dat gebeurt in
zogenoemde Regionale Energiestrategieën (RES-en). In de Concept RES Twente (d.d. 16 april 2020) is
aangegeven waar de regio met betrekking tot de productie van energie in grote lijnen op koerst.
Binnen de uitwerking van de RES heeft de gemeente Hengelo inmiddels (in september 2020) een
eerste kaart met globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie gepubliceerd. Deze kaart heeft
nu nog de status van een ‘praatprent’ (de aanwijzing van zoekgebieden betekent niet dat er ook
daadwerkelijk zonne- en windenergie in al deze gebieden ontwikkeld zal worden). Duidelijk is wel dat
er een zoekgebied voor wind- en zonne-energie ligt ten zuiden van de A1 op het grondgebied van
Hengelo, in lijn met het plangebied voor Wind voor Buren. Dit kan betekenen dat er op termijn
windmolens ontwikkeld zullen worden langs de A1 op het grondgebied van de gemeente Hengelo.
Binnen het plangebied zelf worden behalve het voorgenomen initiatief verder geen belangrijke
ruimtelijke of landschappelijke ontwikkelingen voorzien. Dat geldt min of meer ook voor de wat
ruimere omgeving. De verwachting is dat aan de zuidzijde van Borne de bebouwde kom de komende
jaren min of meer wordt afgerond met woningbouw en bedrijvigheid aan de noordzijde van de A1.
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5.

Effectbeoordeling

Voorafgaand aan de daadwerkelijke effectbeoordeling kan worden gesteld dat per criterium de
verschillen in effect op landschap tussen de verschillende schaalniveaus soms zeer gering zullen zijn.
De mate waarin een effect uiteindelijk negatief dan wel positief beoordeeld is, is gebaseerd op een
deskundige inschatting van het gemiddelde voor het betreffende criterium op het betreffende
schaalniveau.
De effectbeoordeling wordt geïllustreerd aan de hand van de visualisaties die ten behoeve van deze
effectbeoordeling met het programma Windplanner zijn gemaakt. Deze visualisaties zijn hier verkleind
weergegeven, maar bij de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van full-screen afbeeldingen. Voor
een overzicht van alle visualisaties vanaf de ingenomen standpunten (zie figuur 2) in groter formaat
wordt verwezen naar de bijlage.
Het plangebied en zijn ruimere omgeving (> 2,5 km afstand tot het plangebied)
Aansluiting op de landschappelijke structuur
Door hun grote afmetingen ontstijgen moderne windmolens veelal de schaal van andere elementen
in het landschap. De mate waarin de windmolens van Wind voor Buren herkenbaar aansluiten op de
landschappelijke structuur is op dit schaalniveau vooral af te lezen aan de samenhang met aanwezige
landschappelijke hoofdstructuren. In deze situatie zijn dat de A1/A35, de rand van het stedelijke
gebied van Borne en Hengelo en de grotere bosgebieden rondom Twickel. Op grotere afstand is deze
aansluiting niet altijd even goed waarneembaar. Dat geldt bijvoorbeeld wel vanaf standpunt A, waar
de samenhang met de A1 herkenbaar is. Vanaf standpunt I lijkt het alsof de molens ergens achter of in
‘het bos’ staan en wordt de samenhang tussen de opstelling met de A1 of de rand van het stedelijk
gebied hooguit vermoed, in plaats van daadwerkelijk waargenomen (zie figuur 10 en 11). Samenhang
met kleinere landschapselementen of bijvoorbeeld voorkomende verkavelingsrichtingen is op het
hoogste schaalniveau geheel niet waarneembaar. De verschillen tussen de minimale en maximale
variant zijn wat betreft dit criterium op dit schaalniveau verwaarloosbaar.
Herkenbaarheid van de opstelling (als geheel)
Op grotere afstand is de opstelling als zelfstandige, samenhangende opstelling herkenbaar, kijkend
naar de visualisaties in figuur 10 en 11. Ze horen duidelijk bij elkaar. Dit komt omdat de windmolens
gelijk zijn en voldoende dicht bij elkaar staan en omdat er op dit moment in de zeer ruime omgeving
geen andere windmolens voorkomen. Ook wat dit criterium betreft zijn er vrijwel geen verschillen
tussen de minimale en maximale variant.
Interferentie (van de opstelling) met andere windinitiatieven of andere hoge elementen
Interferentie met andere windmolens is niet aan de orde. Op het hoogste schaalniveau is er geen
sprake van interferentie met bijvoorbeeld de hoogspanningsleiding die langs het plangebied loopt.
Ook voor dit criterium is er op dit schaalniveau geen verschil tussen de minimale en maximale variant.
Invloed op de (visuele) rust
Door het beperkte aantal windmolens is op dit schaalniveau nog nauwelijks sprake van verstoring van
de visuele rust door het draaien van de rotoren, noch bij de minimale, noch bij de maximale variant.
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Figuur 10. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt I nabij Delden (op circa 3 km afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)

Figuur 11. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt A vanaf de A1 (op circa 2 km afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)
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Invloed op de openheid
Voor dit criterium geldt dat op dit schaalniveau het effect zeer gering is, mede omdat er sprake is van
twee windmolens die op deze afstand en in deze landschappelijke context alleen bij helder weer goed
zichtbaar zijn. Ook is de verticaliteit van de windmolens op deze afstand relatief klein. Het (negatieve)
effect op de openheid is op dit schaalniveau nog zeer gering. Dat effect is wel iets groter bij de
maximale dan bij de minimale variant.
Zichtbaarheid
Vanaf dit schaalniveau is het initiatief vanaf veel punten zichtbaar. Dat geldt vanaf de A1/A35, maar
ook vanaf bebouwingsconcentraties, met name vanaf Delden, Hengelo, Borne en ook de kleinere
gehuchten en dorpen rondom het plangebied. Maar de kanttekening is op zijn plaats dat óók geldt
dat vanaf zeer veel plekken in de ruimere omgeving het initiatief geheel niet of slechts nauwelijks
zichtbaar zal zijn. Dat komt door de ruimtelijke opbouw van het omliggende landschap en de grote
afwisseling van massa’s (bossen, grote groenstructuren en bebouwing) en ruimtes. Hierdoor is er dan
weer wel, dan weer geen zicht op de opstelling. Ook zorgen wegbeplantingen er op tal van plaatsen
voor dat er vanaf wegen in de ruimere omgeving van het plangebied (waarvandaan relatief veel
waarnemingen zouden kunnen plaatsvinden) geen zicht zal zijn op de beide windmolens.
Er zal obstakelverlichting moeten worden gevoerd, wat op dit schaalniveau betekent dat er ook
‘s nachts beperkt zicht zal zijn op beide molens, dan weer wel, dan weer niet. Ten opzichte van de
referentiesituatie betekent dit een lichte verslechtering van de situatie. De maximale variant scoort
wat dit criterium betreft negatiever dan de minimale variant; De kleinere windmolens zijn op ruime
afstand van het plangebied minder zichtbaar dan de grotere. Dit blijkt ook duidelijk uit de visualisaties
in figuur 10 en 11.
Het plangebied en zijn directe omgeving (0 tot 2,5 km afstand tot het plangebied)
Aansluiting op de landschappelijke structuur
De samenhang tussen de windopstelling en vooral de A1/A35 wordt op dit schaalniveau vanaf
bepaalde standpunten duidelijker. Dit blijkt onder meer uit de visualisaties vanaf de standpunten B
en C (zie figuur 12 en 13). Daar is goed te zien dat de windmolens in lijn staan met het tracé van de
snelweg. Bij andere standpunten geldt dit minder, zoals bijvoorbeeld vanaf standpunt E of H (zie
figuur 14 en 15). Wel kan worden gesteld dat de waarneembaarheid van deze samenhang op dit
schaalniveau toeneemt (dit is een positief effect), maar dat de samenhang met kleinere
landschapselementen ook nu nog niet waarneembaar is. De verschillen tussen de minimale en
maximale variant zijn wat betreft dit criterium op dit schaalniveau opnieuw verwaarloosbaar.
Herkenbaarheid van de opstelling (als geheel)
Op dit schaalniveau is de opstelling nog steeds als zelfstandige, samenhangende opstelling
herkenbaar, kijkend naar de visualisaties in figuur 12, 13, 14 en 15. Maar ook is te zien dat in sommige
gevallen slechts één van beide molens zichtbaar is, zoals vanaf standpunt E (figuur 14). Nog steeds zijn
er wat dit criterium betreft vrijwel geen verschillen tussen de minimale en maximale variant.
Interferentie (van de opstelling) met andere windinitiatieven of andere hoge elementen
Ook op het middelste schaalniveau is er vrijwel geen sprake van interferentie met andere hoge
elementen. Dat blijkt onder meer uit steekproeven in Google Streetview. Opnieuw geldt voor dit
criterium dat er geen verschil is tussen de minimale en maximale variant.
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Figuur 12. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt B vanaf de A35 (op circa 1,5 km afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)

Figuur 13. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt C vanaf de A1 (op circa 0,8 km afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)
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Invloed op de (visuele) rust
Er ontstaat op dit schaalniveau verstoring van de visuele rust door het draaien van de rotoren. En er
zal een verschil ontstaan tussen de minimale en maximale variant. De draaisnelheid is bij de minimale
variant namelijk groter dan bij de maximale variant, waardoor ook de verstoring van de visuele rust bij
de minimale variant groter zal zijn dan bij de maximale variant.
Invloed op de openheid
Voor dit criterium geldt dat op dit schaalniveau het effect groter wordt. Met name de verticaliteit van
de molens neemt op deze afstand toe. Het (negatieve) effect op de openheid is op dit schaalniveau
nog relatief klein, maar wel groter dan op het hoogste schaalniveau en ook groter bij de maximale dan
bij de minimale variant.
Zichtbaarheid
Vanaf dit schaalniveau is het initiatief vanaf veel punten goed zichtbaar. Dat geldt opnieuw vanaf de
snelwegen en bebouwingsconcentraties. De visualisaties in figuur 14, 15 en 16 tonen echter ook aan
wat de invloed van andere landschapselementen op de zichtbaarheid kan zijn. Soms gaat één van de
windmolens of gaan beide molens schuil achter bomen of gebouwen. Het verhullende effect van dit
soort landschapselementen is op dit schaalniveau vaak groter dan op de andere schaalniveaus. Deze
visualisaties tonen ook de verschillen tussen de varianten. De minimale variant lijkt zich qua schaal en
maatvoering beter te schikken in het landschap dan de maximale. Opnieuw geldt dat de maximale
variant beter zichtbaar zal zijn dan de minimale variant, zowel overdag als ‘s nachts.
Het plangebied zelf (binnen het plangebied)
Aansluiting op de landschappelijke structuur
De samenhang tussen de windmolens en de grote landschapsstructuren wordt op het laagste
schaalniveau minder waarneembaar. In deze landschappelijke context geldt namelijk dat andere
elementen zorgen voor minder overzicht over het geheel (voor de waarnemer). Er is niet direct
sprake van een duidelijk waarneembare samenhang met kleinere landschapselementen op het
laagste niveau. Opnieuw zijn er geen verschillen tussen de minimale en maximale variant.
Herkenbaarheid van de opstelling (als geheel)
De herkenbaarheid van de opstelling als geheel neemt op dit schaalniveau iets af, doordat de
onderlinge afstand van de windmolens op deze afstand relatief groot is en de waarnemer meestal
maar één van beide molens tegelijk zal zien. Ook hier zijn er geen verschillen tussen de minimale en
maximale variant.
Interferentie (van de opstelling) met andere windinitiatieven of andere hoge elementen
Op het laagste schaalniveau is er in lichte mate sprake van interferentie met de hoogspanningsleiding,
maar dat hangt af van het standpunt. Ter illustratie: vanaf standpunt D (figuur 17) is er sprake van
enige interferentie met de hoogspanningslijn, maar vanaf standpunt G2 (figuur 18) weer geheel niet.
Ook op dit punt zijn er vrijwel geen verschillen tussen de minimale en maximale variant.
Invloed op de (visuele) rust
Op dit schaalniveau neemt de verstoring van de visuele rust door het draaien van de rotoren toe.
En opnieuw is er verschil tussen de minimale en maximale variant en is het negatieve effect van de
minimale variant groter dan van de maximale variant.
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Figuur 14. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt E vanuit Borne (op circa 1,3 km afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)

Figuur 15. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt H vanaf Azelo (op circa 1,2 km afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)
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Invloed op de openheid
Voor dit criterium geldt dat op dit schaalniveau het effect op de openheid min of meer gelijk blijft.
De verticaliteit van de molens neemt op deze afstand opnieuw toe, maar daardoor ontstaat er als
het ware ook weer meer ruimte om onder de rotoren door te kijken. Het (negatieve) effect op de
openheid blijft op dit schaalniveau groter bij de maximale dan bij de minimale variant.
Zichtbaarheid
Binnen het plangebied zal vrijwel altijd één molen tegelijk zichtbaar zijn, namelijk per ‘kamer’ van het
plangebied één. Afhankelijk van het standpunt van de waarnemer zal ook de andere windmolen in het
zicht staan. Op het laagste schaalniveau verdwijnen in feite de verschillen tussen de maximale en
minimale variant, althans wat dit criterium betreft.
Figuur 16. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt F vanaf groot Buren (op circa 1,0 km afstand)

Bron: Windplanner
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Figuur 17. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt D vanuit Borne (op circa 750 m afstand)

Bron: Windplanner (op basis van Google Streetview)

Figuur 18. Visualisaties (max. en min.) vanaf standpunt G2 vanaf Azelo (op circa 750 m afstand)

Bron: Windplanner
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6.

Mitigerende maatregelen

Enkele van de hierboven beschreven effecten kunnen door middel van het uitvoeren van mitigerende
maatregelen verzacht worden. Uit de effectbeoordeling blijkt dat het kiezen voor de minimale variant,
dat wil zeggen de kleinste windmolendimensies binnen de gegeven bandbreedte, voor met name het
criterium zichtbaarheid leidt tot minder negatieve effecten. Met betrekking tot visuele rust geldt dat
grotere rotoren over het algemeen langzamer draaien dan kleinere. Met betrekking tot zichtbaarheid
bij nacht kan de keuze voor vastbrandende obstakelverlichting bijdragen aan een rustiger beeld.
Wat betreft het versterken van de samenhang met de (hoofd-)infrastructuur en de belangrijkste
landschappelijke structuren in de omgeving is het in deze situatie vooral van belang initiatieven voor
windenergie (Wind voor Buren en mogelijke andere ontwikkelingen binnen de gemeente Hengelo
langs de A1) goed op elkaar af te stemmen. De afstand tussen het plangebied van Wind voor Buren en
het zoekgebied in Hengelo langs de A1 is dusdanig klein dat áls er windmolens binnen dat zoekgebied
ontwikkeld worden, er al gauw sprake lijkt van één (samenhangende) windopstelling. Afstemming van
onderlinge afstanden, type turbines, molendimensies en dergelijke, zal deze samenhang versterken.
Bij meer dan twee windmolens ontstaat er bovendien een lijn in het landschap en door de vorm (recht
of gebogen) en richting van deze lijn af te stemmen op die van de snelweg, kan de aansluiting op die
landschappelijke hoofdstructuur worden versterkt. Het anticiperen vanuit dit initiatief op nieuwe
initiatieven in de toekomst is vanuit het oogpunt van mitigatie dan ook ten zeerste aan te bevelen.
Om de samenhang met de A1/A35 te vergroten kan tot slot onderzocht worden of de afstand van
beide molens tot de snelweg meer gelijk getrokken kan worden dan dat nu het geval is.
Figuur 19. Plangebied Wind voor Buren (rode contour) en zoekgebied Hengelo (oranje contour)

Bron: Google Maps (positie en kijkrichting van de standpunten is bij benadering)

Met een zorgvuldig ontwerp van de standplaatsen en de randvoorzieningen voor de beide molens
(dat wil zeggen kraanopstelplaatsen, beveiliging, aansluitingen op het elektriciteitsnet en dergelijke)
kan een goede aansluiting bij de landschappelijke structuur ter plekke worden gerealiseerd en kunnen
lokale landschappelijke kenmerken worden versterkt. Aanvullende maatregelen, zoals het beperken
van de hoeveelheid verharding en het versterken van al aanwezige landschappelijke beplantingen en
erfbeplantingen kunnen daarbij bijdragen aan de meer algemene doelstellingen ten aanzien van
landschap. De uiteindelijke landschappelijke inrichting binnen het plangebied moet op dit moment
echter nog nader worden uitgewerkt.
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7.

Samenvatting

Het initiatief Wind voor Buren heeft invloed op het landschap in en rond het plangebied van het
initiatief. De twee windmolens hebben over het algemeen een herkenbare samenhang met de
snelweg A1/A35. In die zin past het initiatief binnen het beleid van zowel de provincie als de
gemeente. De molens samen zijn als een zelfstandige opstelling herkenbaar en interfereren niet
met andere hoge elementen. Dat laatste komt mede omdat die slechts zeer beperkt aanwezig zijn.
Het initiatief heeft een licht negatieve invloed op de visuele rust en op de openheid, door het
beperkte aantal molens is deze invloed beperkt. Beide windmolens zullen veelal wel goed zichtbaar
zijn. De landschappelijke context maakt echter dat die zichtbaarheid mede afhangt van het standpunt
van de waarnemer ten opzichte van andere landschapselementen, die het zicht op de windmolens
kunnen ontnemen. Verder zal het initiatief beter zichtbaar zijn vanaf grotere afstand en beter
zichtbaar zijn vanuit het noorden dan vanuit het zuiden, omdat er meer mensen en dus waarnemers
in het noorden zijn en het landschap daar iets opener is dan in het relatief dichte landgoed Twickel in
het zuiden. Op kortere afstand (in het plangebied) worden beide molens weer wel goed zichtbaar.
De maximale variant scoort met name wat betreft de zichtbaarheid negatiever dan de minimale,
hetgeen blijkt uit de visualisaties die bij deze effectbeoordeling zijn gebruikt. De minimale variant lijkt
qua schaal en maatvoering beter te passen in het landschap dan de maximale. Wel zal de maximale
variant naar verwachting langzamer draaien dan de minimale. Met het oog op het criterium van
visuele rust, zal dat effect licht positief zijn.
Mitigerende maatregelen kunnen de negatieve effecten op enkele onderdelen wat verzachten. Een
zorgvuldige inrichting van de opstellingsplaatsen en de randvoorzieningen tenslotte kan bijdragen aan
een goede landschappelijke inpassing op het laagste schaalniveau.
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