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Energie in het landschap is van alle tijden



Algemene ontwerpcriteria windturbines

• Hoogte
• Opstelling
• Leesbaarheid van het landschap
• Openheid > positie, horizonbeslag
• Schaal > t.o.v. bestaande structuren en objecten
• Zichtlijnen > positie van waarnemer, hoogte, openheid/schaal/dichtheid van 

landschap



Legenda
 Bebouwingsvlakken
 Water
 Groenstructuur 
 Belangrijkste infrastructuurlijnen
 Projectgebied
  Bebouwingslint
 Eendenkooien
 Beeldbepalende opgaande beplanting 
 Diefdijk
 Forten met verboden kringen
 

Landschap van Culemborg

• Open veenweidelandschap
• Eendenkooien en populierenbosjes
• Strokenverkaveling en weteringen
• Verspreide lintbebouwing
• Infrastructuur (spoor, A2 en N320)
• Bestaande turbines
• Verdwenen dorp Paveijen
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Nieuwe Hollandse Waterlinie

Genomineerd UNESCO werelderfgoed

• Hoofdweerstandslijn > Diefdijk
• Forten en werken (Everdingen, het Spoel)
• Verboden kringen (schootscirkels)
• Kazematten
• Inundatiekanalen
• Inundatiegebied 



MER 140 Noord MER 140 Windbos

MER 140 Lijn Wetering MER 180 Lijn Wetering

Verschillende varianten 
onderzocht incl. HIA
Conclusie

Lijnopstelling
Aansluiten op lijnen in landschap
Hoogte verschil in ervaring beperkt 
Gering effect op de beleving van NHW
Alle varianten zijn eigen laag boven het 
landschap
RCE en Provincie onderschrijven het 
onderzoek



Voorkeursalternatief

Aansluiten op lijnen in landschap
Hoogte verschil in ervaring beperkt 



Zichtlijnen en invloed op bestaande landschappelijke structuren

Inrichtingsprincipes



Optie insteekweg per turbine vanaf 
bestaande infrastructuur inclusief 
steppingstone langs wetering

Optie weg langs wetering 
inclusief verbrede oever-en rietzone

Inrichtingsprincipes - ontsluitingswegen



(Bestaande) laanbeplanting langs wegen breekt het zicht op de windturbines

Inrichtingsprincipes - laanbeplanting



(Bestaande) sloot als 
afscheiding van het erf

Aanbrengen rietbeplanting als referentie 
naar inundatielandschap

Waar nodig sloten uitdiepen voor 
barrièrevorming

Hekwerken uit het zicht 
houden door middel van 
rietbeplanting

Inrichtingsprincipes - barrières



Turbines uit het zicht onttrekken d.m.v. Turbines uit het zicht onttrekken d.m.v. 
erfbeplantingerfbeplanting

Inkoopstations uit het zicht onttrekken d.m.v. Inkoopstations uit het zicht onttrekken d.m.v. 
houtwallen of bosschageshoutwallen of bosschages

Inrichtingsprincipes - Inkoopstation en 
erfafscheidingen



Barrière en referentie naar inundatielandschap
Hekwerk weggewerkt in natuurlijke barrière 

Kleur als referentie naar 
inundatielandschap

Kleur als referentie naar 
het landschap

Barrière en referentie naar het landschap

Inrichtingsprincipes - erf van turbine
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