Bestaande landschapstypologie

INPASSEN

behoud karakter
Kleinschalige infrastructuur (kleinschallige zonneparken,
kleine individueel windmolens)

H i eron d e r zij n de ka ra kter i s t i e ke n e n kwal i t e i t e n
van d e verschillende la nd s ch ap s t y p e n we e rg eve n .
D eze u i tg a ngspunten hel p e n o m de i m p act van
e nergi etra nsitie te kunne n b e p al e n e n o m ke u ze s t e n
a a n zi e n va n de loca tie en h e t o nt we r p t e m ake n .

AANPASSEN

•
•
•
•

minimale impact op het landschap: acupunctuur/puntgewijze implementatie.
behoud schaal van het landschap: volgen van verkaveling.
behoud openheid van het landschap: gebruik bestaande vegetatie.
landschappelijke hoofdstructuur van het landschap (dijken, lijnen, ..) vrijhouden.

TRANSFORMEREN

versterken karakter

nieuwe identiteit

Grootschalige infrastructuur (windmolen laan, lange rijen van zonnepanelen,
windgrid, zonneakkers)
• gebruik landschappelijke hoofdstructuur (dijk, lijnen, ...) om bij
te dragen aan grotere structuren.
• creeer synergie met functies zoals recreatie en agricultuur.
• behoud schaal van het landschap: volg verkavelingsprincipe.
• behoud bestaande openheid en dichtheid van het landschap: gebruik bestaande vegetatie.

kleinschalig

Grootschalige intensieve infrastructuur (windmolen laan, lang rijen van
windmolen, grootschalige zonnevelden)
•
•
•
•
•

niet mogelijk in kleinschalig landschap, mozaiek landscape.
introduceren van nieuwe structuren.
ntroduceren van nieuwe landschappen.
creeer synergie met andere functies.
nieuwe gebiedsidentiteit
grootschalig

Energieproductie

Heide
2B

Bos

Bos / heidelandschap

1B

parkeerplaatsen met zonnedak in recreatief gebied

Windmolens in bestaande bos (natuur)

Natuurontwikkeling voor
waterbescherming met
zonnevelden (stuwwal)

herontwikkeling militair
gebied

Voedselbos icm wind:
• Randen van Veluwe bij stedelijke gebieden uitbreiden met voedselbossenvoortbouwend op de
hoge biodiversiteit van de bosranden
• financieren dmv molens

Enclaves met intensief agrarisch gebruik extensiveren
icm energie:
• Intensieve agrarische gebruik stoot N uit, negatief
effect op aangrenzende natuur
• ruimte voor zon in combi met natuurlijke vegetatie/ kruiden

Energie-landgoed:
• Beheer landgoederen is kostbaar, vaak in beheer
van stichtingen
• energiemaatregelen bieden financiele mogelijkheden voor extra inkomsten

Zonnepark langs beken in combinatie met waterberging + landschapsherstel

(natuur) bufferzone:
• tegen gaan verdroging en stikstofdepositie i.c.m.
extensief zon en natuur
• omvorming agrarisch bedrijven en VAB’s

Wind-zonnecluster gekoppeld aan bedrijventerreien

Tijdelijke rondreizende bouwsteen van zonnepanelen
die
landschapskwaliteiten toevoegt/ achterlaat:
• Juridisch vastleggen dat die tijdelijk is
• Combineren met EU subsidie voor biodiversiteit
• RES bied extra financieel zetje

Grebbelinie: in innundatiegebied zonnevelden als
‘verbeelding’ van water

Nieuwe bosproductie:
• CO2 vastlegging i.c.m. wind/ waterberging/ natuur/ recreatie/ biomassa
• verbetering landbouwstructuur

Biomassa en windmolen

Voedselbos i.c.m. wind

landmark ‘World Food Centre’. In de vorm van een patroon van
voedselbossen met wind en afzonderlijke zonnevelden, als ‘bladeren aan een boom’.

Engen

3B

Broek /
heideontginning

Agrarisch landschap

Kampenlandschap

4B

Zonne-erven
• Combineren met EU
subsidie voor biodiversiteit.
• Zonnevelden bieden extra financieel setje voor
boer om delen van intensief beheer naar extensief
beheer i.c.m zonne energie

5B

Slagenlandschap

6B

Zonne-kavels

Polderlandschap

7B

Zonnepark met:
• veeteelt (schapen/kippen)
• fruitteelt (frambozenteelt)

Rivierenland

Rivieren

8B

Recreatie infrastructuur in combinatie met
drijvende zonnepanelen

Klimaatdijk: nieuwe landschappelijk
structuur met “energie-folies”

Drijvende zonnepanelen

Zonnevelden op kruispunt

Zonnevelden op
geluidswallen

Windmolens langs
infrastructuur

Steenfabriek:
• wind in de maat vd pijp 40 m
• zon 2ha op dak, ingepast

Extensieve zonnevelden in uiterwaard
natuurgebieden

Stedelijke groene-blauwe buffer met
drijvende zonne-panelen op waterberging

10B

Infrastructuur

Overig

Stadslandschap

9B

carpool- en parkeerplaatsen met zonnedaken
(en tegelijkertijd koele parkeerplaats)

Windbos langs weg:
• benadrukken van oost-westrichting (richting van
de rivieren) en niet noord-zuid

Zonne-park bij industrieterrein + windmolens langs
infra / rand met bedrijventerrein

Infra als energiecorridor met zonnevelden tussen de (bestaande)
infralijnen + windmolens

