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Hoofdstuk 1 Samenvatting 

1.1 Inleiding 

De gemeente Hengelo onderzoekt de mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame 
elektriciteit met zonne- en windparken in een aantal zoekgebieden (zie Figuur 1). 

 
Dit locatieonderzoek heeft twee doelen: 
➢ Onderzoeken of de zoekgebieden sa-

men voldoende potentie hebben voor 
een significante bijdrage van groot-
schalige zon en wind aan de doelstel-
ling. 

➢ De zoekgebieden onderling vergelij-
ken op hun milieueffecten, om even-
tuele ongeschikte locaties af te laten 
vallen of een prioritering aan te bren-
gen. 

 
De gemeentelijke doelstelling is het op-
wekken van 156 GWh in 2030.  
 
De zoekgebieden komen voort uit de Om-
gevingsvisie buitengebied (zoekgebied 1 
t/m 6), met enkele aanvullingen naar 
aanleiding van het participatietraject: de 
bedrijventerreinen (zoekgebied 7 t/m 10) 
en een zone langs de A1 (zoekgebied 11). 
 
In 2020 is een Technisch Onderzoek uitgevoerd, waarin duidelijk werd op welke plekken zonne- 
en windparken eventueel zouden passen, doordat er geen harde ruimtelijke belemmeringen op-
treden. Het locatieonderzoek is een verdiepingsslag, waarin wordt gekeken wat dan de effecten 
van zonne- en windparken zijn op de woonomgeving, het landschap en beschermde natuur. 
 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van een set beoordelingscriteria. Per beoordelingscri-
terium krijgt elke locatie een score die kan variëren van - - (zeer negatief) tot + + (zeer positief).  
 
Voor de aspecten landschap en ecologie is de score gebaseerd op een uitgebreide rapportage. 
Deze rapportages zijn als bijlage bij dit onderzoek gevoegd. 

1.2 Windenergie 

Grote windturbines worden in Nederland vaak in opstellingen (windparken) gebouwd. Een wind-
park kan verschillende opstellingsvormen hebben, zoals een lijn, een dubbele lijn of een cluster. 
 
Vanuit het technisch onderzoek is gebleken dat de ruimte voor windturbines binnen de ge-
meente Hengelo zodanig beperkt is dat er geen windparken van 3 of meer windturbines mogelijk 

Figuur 1: Zoekgebieden voor grootschalige opwek 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Samenvatting 
 

4 
 

zijn. Er is alleen ruimte voor windturbines in de zoekgebieden 1 (Woolde), 7 (Bedrijventerrein 
Westermaat) en 8 (Bedrijventerrein Twentekanaal).  
 
Om deze gebieden met elkaar te vergelijken, en inzicht te krijgen in de omvang van de effecten 
beoordeelt het locatieonderzoek de 3 zoekgebieden waar windturbines passen op de volgende 
manier: 

Tabel 1:  Aspecten die in het locatieonderzoek aan de orde komen voor windenergie en hun beoordelingscriteria. 

Aspect Beoordeling op basis van 

Omgeving Aantal woningen binnen 500 en 1000 meter van potentiële windturbinelocaties 

Landschap Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken  

Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en patronen  

De beleving van het windpark in het landschap 

Visuele interferentie 

Ecologie Effecten op Natura 2000-gebieden 

Effecten op Natuurnetwerk Nederland 

Effecten op beschermde soorten 

Relatie met provinciaal beleid 

Opwek Aantal windturbines en bijdrage aan doelbereik. 

Netinpassing Afstand tot hoofdstation 

 
Onderstaande tabel toont het resultaat van de beoordeling. 

Tabel 2: Samenvatting effectbeoordeling windenergie. In de zoekgebieden 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 is geen ruimte 
voor grootschalige windturbines. 

  1 7 8 

  Woolde BT Westermaat BT Twentekanaal 

Omgeving Aantal woningen <500m - -- 0 

 Aantal woningen <1000m - -- - 

Landschap Gebiedskenmerken 0 0 0 

 Structuren en patronen 0 - - 

 Beleving - -- - 

 Interferentie -- -- -- 

Ecologie N2000 0 0 0 

 Besch. Srt. Aanlegfase - - - 

 Besch. Srt. Leefgebied - 0 0 

 Besch. Srt. Gebruiksfase - - - 

 NNN 0 0 0 

 Prov. Beleid 0 - 0 

Opbrengst Opwekpotentie (GWh/jr) ++ + + 

Netinpassing Afstand tot netstation 0 0 0 

1.3 Zonne-energie 

Grootschalige zonneparken kennen minder ruimtelijke belemmeringen dan windparken. 
Daarom zijn er minder plekken waar een zonnepark op voorhand onmogelijk is (zie Figuur 2). 
 
Voor de 11 zoekgebieden is onderzocht hoeveel energie er kan worden opgewekt wanneer re-
kening wordt gehouden met de landschappelijke draagkracht, en voor een aantal gebieden ook 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Samenvatting 
 

5 
 

wanneer het gebied wordt omgevormd tot energielandschap. Niet alle zoekgebieden zijn ge-
schikt als energielandschap: alleen gebieden direct langs snelwegen en bedrijventerreinen 

Figuur 2: Mogelijkheden en belemmeringen voor zonneparken in Hengelo. 

 
 
Om deze gebieden met elkaar te vergelijken, en inzicht te krijgen in de omvang van de effecten 
beoordeelt het locatieonderzoek de zoekgebieden waar zonneparken passen op de volgende 
manier: 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Samenvatting 
 

6 
 

Tabel 3: Aspecten die in het locatieonderzoek aan de orde komen voor zonne-energie en hun beoordelingscriteria. 

Aspect Beoordelingscriterium 

Omgeving Aantal geluidsgevoelige objecten binnen en rond het zoekgebied 

Woningdichtheid (geluidsgevoelige objecten gedeeld door het oppervlak van het zoekgebied). 

Landschap Effect op de karakteristiek van het landschap 

Effect op cultuurhistorische waarden 

Mate van aansluiting bij de maat en schaal van het landschap 

Ecologie Natura 2000-gebieden 

Beschermde soorten 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Provinciaal beleid 

Opwek Opwekpotentie van zonneparken, rekening houdend met de landschappelijke draagkracht. 

Netinpassing Afstand tot hoofdstation 

 
Onderstaande tabel toont het resultaat van de beoordeling. 

Tabel 4: Samenvatting effectbeoordeling zonne-energie. Zoekgebied 9 (Bedrijventerrein Timmersveld) kent geen 
ruimte voor zonneparken en is daarom niet opgenomen in de beoordelingstabellen. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Omgeving Aantal woningen <50m 0 0 - - 0 - - -- 0 -  
Woningdichtheid (wn/ha.) 0 0 - - 0 0 - - 0 - 

Landschap Karakteristiek - - 0 -- 0 0 0 0 0 0  
CHW - - - -- - - 0 0 0 0  
Maat en schaal -- - -- -- - - -- -- -- -- 

Ecologie N2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  
NNN 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -  
Prov. Beleid 0 - - - 0 0 - 0 0 -  
Besch. Srt. Aanlegfase - - - - - - - - - -  
Besch. Srt. Leefgebied - - - - - - - - - -  
Besch. Srt. Gebruiksfase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opbrengst 

(GWh/jr) 

O.b.v. draagkracht 0 0 0 0 0 ++ 0 0 0 + 

Als energielandschap ++ 0 0 0 ++ 0 ++ ++ 0 ++ 

Netinpassing Afstand tot netinpassing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hoofdstuk 2 Inleiding  

2.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Hengelo werkt actief aan de energietransitie en heeft zich in dit kader 
gebonden aan doelstellingen zoals weergegeven in het programma Nieuwe Energie 
Hengelo (NEH) en opgaven uit de Regionale Energiestrategie Twente (RES-T).  
 
Uit technisch onderzoek1 is gebleken dat het behalen van de gemeentelijke doel-
stelling niet mogelijk is zonder grootschalige opwekking door middel van zonne- 
en/of windenergie (hierna: grootschalige opwek). 
 
In verschillende voortrajecten zijn zoekgebieden naar voren gekomen waarbinnen 
grootschalige opwek zou kunnen plaatsvinden: 
➢ De omgevingsvisie Hengeloos Buiten wijst gebieden in het buitengebied aan als 

‘afweegbaar’ voor zon en wind. 
➢ Uit het participatietraject is naar voren gekomen dat inwoners een sterke voor-

keur hebben voor grootschalige opwek op bedrijventerreinen en langs rijkswe-
gen. De raad heeft dan ook opdracht gegeven om bij het opstellen van het om-
gevingsprogramma die gebieden ook mee te nemen als zoekgebieden voor 
wind en zon 

➢ Het technisch onderzoek benoemt diverse belemmeringen die de zoekgebie-
den nader beperken. 

 
Voordat de gemeente Hengelo verdere keuzes maakt over de plekken waar groot-
schalige zon en wind (onder voorwaarden) worden toegestaan worden de verschil-
lende zoekgebieden in dit rapport nader beschouwd. De vergelijking van deze zoek-
gebieden dient twee doelen: 
➢ Onderzoeken of de zoekgebieden samen voldoende potentie hebben voor een 

significante bijdrage van grootschalige zon en wind aan de doelstelling. 
➢ De zoekgebieden onderling vergelijken op hun milieueffecten, om eventuele 

ongeschikte locaties af te laten vallen of een prioritering aan te brengen. 

2.2 Doelbereik 

De gemeente Hengelo heeft in het programma Nieuwe Energie Hengelo doelstel-
lingen opgenomen voor duurzame energieopwekking: 
➢ 20% duurzame energieopwekking in 2023 
➢ 40% duurzame energieopwekking in 2030 
➢ 100% duurzame energieopwekking in 2050. 

 
In Hengelo bestaat het huidige energieverbruik voor ca. 85% uit warmte en voor 
15% uit elektriciteit2. 

 
1 Potentiestudie grootschalige zon en wind gemeente Hengelo, Bosch & van Rijn, 2 septem-
ber 2020. 
2 Bron: Klimaatmonitor. 

https://www.hengelo.nl/nieuwe-energie
https://www.hengelo.nl/nieuwe-energie
https://energiestrategietwente.nl/
https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/themasite-nieuweenergie/Potentiestudie%20duurzame%20elektriciteitsopwekking%20Hengelo.pdf
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Dit locatieonderzoek gaat alleen over mogelijkheden voor grootschalige opwek van 
elektriciteit. De uitwerking van de doelstelling voor warmte wordt behandeld in de 
Transitievisie Warmte, die ook op dit moment in voorbereiding is. 
 
Het huidige elektriciteitsverbruik van Hengelo is ca. 390 GWh. Dat betekent dat een 
bijdrage van 40%  in 2030 neerkomt op een jaarlijkse hernieuwbare-elektriciteits-
productie van 156 GWh. Dit is het ‘doelbereik’ waar dit onderzoek steeds op terug 
grijpt: in hoeverre kunnen de zoekgebieden bijdragen aan deze opgave. 
 

Ter vergelijking: 

➢ 1 windturbine met een tiphoogte van 65m wekt in Hengelo ca. 0,2 GWh/jr op. 

➢ 1 windturbine met een tiphoogte van 210m wekt in Hengelo ca. 13 GWh/jr op. 

➢ 1 windturbine met een tiphoogte van 255m wekt in Hengelo ca. 23 GWh/jr op. 

➢ Een zonnepark van 10 hectare wekt in Hengelo ca. 10 GWh/jr op. 

➢ Een huishouden verbruikt jaarlijks ca. 2,8 MWh oftewel 0,0028 GWh/jr aan elektriciteit. 

 

Elektriciteit wordt vaak uitgedrukt in GWh (gigawattuur). Wanneer over warmte gesproken 
wordt, of over warmte en elektriciteit samen, is het gebruikelijker om de energie uit te drukken in 
terajoule (TJ). 1 GWh is evenveel energie als 3,6 TJ. 

 

2.3 De zoekgebieden 

Het locatieonderzoek beperkt zich tot vooraf bepaalde zoekgebieden. De zoekge-
bieden die in het buitengebied zijn gelegen komen voort uit de Omgevingsvisie voor 
het buitengebied van Hengelo. Daaraan toegevoegd zijn de grotere bedrijventerrei-
nen (BT in onderstaande tabel) en een zone van 500m aan weerszijden van de rijks-
weg A1, voor zover gelegen binnen de gemeente Hengelo. 
 

nr. naam opwek 
1 Woolde (oksel A1-A35) zon en wind 
2 Slangenbeek noord zon 
3 Slangenbeek west zon 
4 Hasseleres zon 
5 Twence (Boeldershoek) zon 
6 Oele-Beckum zon 
7 BT Westermaat zon en wind 
8 BT Twentekanaal zon en wind 
9 BT Timmersveld zon 
10 BT Oosterveld zon 
11 A1 zon 

 
N.B. Het feit dat slechts in enkele zoekgebieden naar de mogelijkheden voor wind-
energie wordt gekeken komt direct voort uit het voorafgaande proces: binnen de 
andere zoekgebieden zijn vanwege de diverse harde belemmeringen geen moge-
lijkheden voor de realisatie van grootschalige windturbines. In 3.1 wordt dit verder 
toegelicht. Daarnaast vallen een aantal gebieden buiten het ‘afweegbare gebied 
voor windturbines’ zoals dat in de Omgevingsvisie buitengebied is gedefinieerd. 
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Figuur 3 Zoekgebieden grootschalige opwek wind en zon binnen de gemeente Hengelo. Alle zoekgebieden 
worden onderzocht voor zon. Voor wind focust het onderzoek op gebieden 1, 7 en 8, aangezien dat 
de enige zoekgebieden zijn waar ruimtelijke mogelijkheden zijn voor windenergie. 

 

2.4 Uitgangspunten 

➢ Wij gaan uit van een referentie windturbinetype om de effecten op hoofdlijnen 
te beschrijven. Het moge duidelijk zijn dat grotere of kleinere windturbines tot 
(iets) andere milieueffecten leiden. Voor de vergelijking van de zoekgebieden 
is dit echter minder van belang, te meer daar grotere windturbines niet meer 
geluid veroorzaken dan kleinere. Het referentiewindturbinetype heeft een as-
hoogte en rotordiameter van 140 meter, en dus een tiphoogte van 210 meter. 

➢ In het onderzoek wordt voor zonneparken geen onderscheid gemaakt tussen 
een zuid- en een oostwestopstelling, aangezien dit buiten het detailniveau van 
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dit onderzoek valt. Alle berekeningen en effectbepalingen gaan uit van een 
zuidgerichte opstelling. 

➢ Binnen dit onderzoek wordt onder een ‘grootschalig zonnepark’ verstaan het 
volledige complex inclusief paneelopstellingen en ‘landschappelijke randen’. 

➢ Het onderzoek gaat verder niet in op welke specifieke randen bij de inpassing 
van zonneparken worden toegepast. 

➢ Wij hanteren dezelfde uitgangspunten als in de ‘Potentiestudie grootschalige 
zon en wind gemeente Hengelo’. De belemmeringenstudie uit dat onderzoek is 
de basis voor dit locatieonderzoek. 

➢ Tijdshorizon is 2030. 

2.5 Opbouw van het onderzoek 

In Hoofdstuk 3 worden de mogelijkheden voor windenergie binnen de zoekgebie-
den 1, 7 en 8 belicht. 
 
Hoofdstuk 4 beschouwt de 11 zoekgebieden op hun mogelijkheden voor zon. 
 
Beide hoofdstukken beginnen met een korte samenvatting van het technisch on-
derzoek, door per zoekgebied weer te geven welke gebieden belemmerd en onbe-
lemmerd zijn. Belemmeringen komen voort uit landelijke en provinciale wetgeving 
en beleid. Zie het technisch onderzoek voor een uitgebreide toelichting op de be-
lemmeringenanalyse. 
 
Voor zowel wind als zon wordt in de zoekgebieden gekeken wat het effect van de 
ontwikkeling is op: 
➢ Omgeving: met name woningen in en rondom het zoekgebied 
➢ Landschap: aantasting of versterking van het landschap 
➢ Ecologie: beschermde gebieden en beschermde soorten 
➢ Energieopbrengst: bijdrage aan doelbereik (156 GWh/jr in 2030) 
➢ Netinpassing: aandachtspunten aansluiting op het net. 
 
Elk aspect kent een of meer beoordelingscriteria, die elk een score krijgen op een 
vijfspuntsschaal. Met uitzondering van energieopbrengst en landschap is de maxi-
maal te behalen score ‘neutraal’ (0). Voor landschap wordt de score ++ niet toege-
kend. 

Tabel 5 5-puntsschaalbeoordeling voor de verschillende milieueffecten 

Beoordeling Energieopbrengst Landschap Overige aspecten 

Positief effect ++ n.v.t. n.v.t. 

Beperkt positief effect + + n.v.t. 

Neutraal effect 0 0 0 

Beperkt negatief effect n.v.t. - - 

Negatief effect n.v.t. - - - - 

 
Voor het aspect ecologie is een onderzoek uitgevoerd door ecologisch adviesbu-
reau Bureau Waardenburg. Dit rapport is als Bijlage B bij dit locatieonderzoek ge-
voegd. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in het hoofddocument. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoek wind  

3.1 Inleiding windparken 

Grote windturbines worden in Nederland vaak in opstellingen (windparken) ge-
bouwd. Een windpark kan verschillende opstellingsvormen hebben, zoals een lijn, 
een dubbele lijn of een cluster. 
 
Vanuit het technisch onderzoek is gebleken dat de ruimte voor windturbines binnen 
de gemeente Hengelo zodanig beperkt is dat er geen windparken mogelijk zijn, en-
kel individuele windturbines. Dit is in onderstaande figuur geïllustreerd, die zich  
qua belemmeringen baseert op het technisch onderzoek. 

Figuur 4 De drie zoekgebieden waar wind onderzocht wordt. De rode kleur duidt op aanwezigheid van harde 
belemmeringen. Alleen op de groene vlakjes (voor de duidelijkheid gemarkeerd met stippellijntjes) 
zijn dergelijke belemmeringen afwezig, waardoor realisatie van windturbines te overwegen is. 
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3.2 Beoordelingscriteria 

 
De verschillende zoekgebieden worden op een aantal aspecten beoordeeld en ver-
geleken. Per aspect zijn enkele beoordelingscriteria gekozen die een goed beeld ge-
ven van het effect.  

Tabel 6  Aspecten die in het locatieonderzoek aan de orde komen en hun beoordelingscriteria 

Aspect Beoordelingscriterium 

Omgeving Aantal geluidsgevoelige objecten binnen 500 en 1000 meter van potentiële 
windturbinelocaties 

Landschap Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken  

Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en patronen  

De beleving van het windpark in het landschap 

Visuele interferentie 

Ecologie Natura 2000-gebieden 

Natuurnetwerk Nederland 

Vogels 

Vleermuizen 

Weidevogelgebieden 

Energieopbrengst Aantal windturbines en bijdrage aan doelbereik. 

Netinpassing Afstand tot hoofdstation 

3.3 Omgeving 

De effecten van windturbines op de omgeving zijn onder te verdelen in  
 
➢ Geluid 
➢ Slagschaduw 
➢ Gezondheid 
 
(Het effect op het uitzicht wordt behandeld bij het milieuthema ‘Landschap’). 

 
Van deze effecten is geluid maatgevend. De slagschaduw is weliswaar tot op gro-
tere afstand waarneembaar, maar door de strenge norm en de eenvoud van miti-
gatie is het milieueffect beperkt. 
 
Een aspect dat bij deze beoordeling buiten beschouwing blijft is externe veiligheid. 
Dit onderwerp is voor het detailniveau van dit locatieonderzoek voldoende aan bod 
gekomen bij het intekenen van de harde belemmeringen in het technisch onder-
zoek. Bij eventuele concrete windenergieprojecten zal een externe-veiligheidson-
derzoek altijd deel uitmaken van de procedure. 
 

3.3.1 Vuistregelafstanden 

In dit locatieonderzoek worden geen berekeningen gemaakt voor geluid, slagscha-
duw, gezondheid en veiligheid. In plaats daarvan wordt gerekend met vuistregelaf-
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standen: de beoordeling van de zoekgebieden gebeurt op basis van het aantal wo-
ningen binnen 500 meter en binnen 1000 meter van de locaties waar windturbines 
passen qua ruimtelijke belemmeringen. Op deze manier wordt een indicatie gege-
ven van de effecten op de omgeving. 
 
De afstanden komen redelijk overeen met de geluidscontouren 47 dB Lden (500 
meter) en 42 dB Lden (1000 meter). Zie onderstaand tekstvak. 
 

Ter illustratie is van een denkbeeldige opstelling van 3 windturbines met onderlinge af-
stand 600 meter en een rotordiameter en ashoogte van 150 meter (en dus een tiphoogte 
van 225 meter) berekend hoeveel geluid deze produceert3. Onderstaande figuur toont 
de 47 dB Lden-contour (de normgrens) alsmede de 42 dB Lden-contour, omdat voldoen aan 
de norm niet betekent dat de windturbines niet hoorbaar zijn.  
 
Tevens zijn de vuistregelafstanden weergegeven.  

Figuur 5 Geluidsberekening van een voorbeeldopstelling. Zoals blijkt komen de vuistregelafstanden (500 
en 1000 meter) redelijk overeen met de 47 en 42 dB Lden-contouren. 

 
 

N.B. Het is niet zo dat grotere windturbines automatisch meer geluid maken dan kleinere. 
Daarom is het beoordelingskader met vuistregelafstanden van 500 en 1000m toepasbaar 
zolang het onderzoek betrekking heeft op ‘normale’ moderne windturbines met een 
tiphoogte van ca. 150-300 meter tiphoogte. 

3.3.2 Beoordelingscriterium en effectbeoordeling 

Als beoordelingscriteria voor het aspect ‘Omgeving’ hanteren wij het aantal gevoe-
lige objecten dat is gelegen binnen 500 en 1000 meter van de windturbines. 

Tabel 7  Beoordelingscriterium aspect Omgeving windenergie 

Thema Beoordelingscriterium 

 
3 Voor deze berekening is uitgegaan van de Vestas V150 4,2 MW. Dit type is qua geluidspro-
ductie representatief voor windturbines met dergelijke afmetingen. 
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Omgeving 
Aantal gevoelige objecten binnen 500m van windturbines binnen zoekgebied 

Aantal gevoelige objecten binnen 1000m van windturbines binnen zoekgebied 

 
In onderstaande tabel wordt de specifieke invulling van de vijfspuntsschaal voor het 
milieuaspect ‘Omgeving’ toegelicht. 

Tabel 8  Scoretabel Omgeving windenergie 

Score Aantal woningen binnen 500m Aantal woningen binnen 1000m 

- - >100 >1000 

- 10-100 100-1000 

0 <10 <100 

+ n.v.t n.v.t. 

++ n.v.t n.v.t. 

3.3.3 Effectbeoordeling 

Onderstaande afbeeldingen tonen de 500m en 1000m vuistregelafstanden voor de 
zoekgebieden. 

Figuur 6 500m en 1000m buffers rondom zoekgebieden 
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Onderstaande tabel toont hoeveel woningen zich bij elke mogelijke windturbinelo-
catie binnen de 500m en 1000m contour bevinden. De kleur in de tabel correspon-
deert met het beoordelingskader (Tabel 8). 

Tabel 9  Aantal woningen binnen de 500 meter en 1000 meter contour per zoekgebied 

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Woningen binnen 500m  12 353 2 

Woningen binnen 1000m 262 1727 374 

3.4 Landschap 

Om de impact van windturbines op het landschap goed te kunnen beoordelen en 
om een vergelijking tussen de drie zoekgebieden te maken is een landschappelijke 
beoordeling uitgevoerd. De volledige beoordeling is opgenomen in Bijlage A. Hier-
onder volgt een samenvatting van de beoordelingswijze en de resultaten. 

3.4.1 Beoordelingscriteria 

De zoekgebieden worden voor wat betreft het milieuthema ‘Landschap’ kwalitatief 
beoordeeld op vier beoordelingscriteria.  

Tabel 10 Beoordelingscriteria Landschap wind. 

Thema Beoordelingscriterium 

Landschap 

Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken 

Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en patronen  

De beleving van het windpark in het landschap 

Visuele interferentie  

 
➢ Het criterium ‘Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken’ beoordeelt zoek-

gebieden t.o.v. van de ligging in de gebiedskenmerken. Voor dit criterium zijn 
de gebiedskenmerken van de Provincie Overijssel gebruikt. Het beoordelings-
criterium wordt beoordeeld aan de hand van de vier landschapstypen en hun 
karakteristieken beschreven in de Gebiedskenmerken. 

➢ Het criterium ‘Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en 
patronen’ beoordeelt de zoekgebieden t.o.v. van de grootschalige structuren 
en patronen in en rondom de gemeente Hengelo. Windparken gaan in zekere 
zin een relatie aan met alleen het hoogste niveau, het macroniveau, van het 
landschap. Alleen op macroniveau kan verbinding gelegd worden tussen het 
landschap en de windturbines / een windpark. Het beoordelingscriterium 
wordt daarom beoordeeld aan de hand van grootschalige hoofdstructuren. De 
kaart Gebiedskenmerken ‘Stedelijke Laag (Hoe)’ speelt een belangrijke rol bij 
de beoordeling. 

➢  Het criterium ‘De beleving van het windpark in het landschap’ heeft met name 
betrekking op hoe het landschap, vanuit het standpunt van een beschouwer in 
het landschap, beleefd wordt ten opzichte van een windpark. De opstelling van 
een windpark en de directe omgeving kan invloed uitoefenen op de manier hoe 
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deze beleefd wordt. Cultuurhistorische of recreatieve waarde/elementen spe-
len een belangrijke rol. De Kaart ‘Gebiedskenmerken Laag van de beleving 
(Hoe)’ speelt daarom een rol bij de beoordeling.  

➢ Het criterium ‘Visuele interferentie’ heeft weinig met landschappelijke kenmer-
ken te maken, maar heeft meer te maken met de (mogelijke) interferentie die 
een windpark heeft met andere windparken en hoogspanningsmasten. Dit be-
oordelingscriterium krijgt daarom een opzichzelfstaande beoordeling. Er wordt 
beoordeeld op (eventuele) interferentie tussen bestaande windparken en de 
zoekgebieden.  

3.4.2 Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken 

Het beoordelingscriterium ‘Mate van aansluiting bij gebiedskenmerken’ wordt be-
oordeeld aan de hand van de locatie van het zoekgebied en in welk gebiedskenmerk 
/ landschapstype deze is gesitueerd. Elk landschapstype kent zijn eigen structuren 
en kwaliteiten. In Bijlage A zijn de gebiedskenmerken (landschapstypen) geïnventa-
riseerd. Hieronder wordt kort inzicht gegeven in de ruimtelijke kwaliteiten en ken-
merken per gebiedskenmerk. Om een beoordeling te kunnen geven is ervan uit ge-
gaan dat windturbines, waarvan de effecten zeer landschapoverstijgend zijn, beter 
‘passen’ bij een grootschalig, statisch en industrieel landschap dan bij een klein-
schalig en natuurrijk landschap.  

Tabel 11 Gebiedskenmerken en hun ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken. 

 Gebiedskenmerken Kernkwaliteiten 

 Essenlandschap Karakteristiek reliëf met steilranden 

De es als een grote open ruimte tussen het mozaïek van de flanken  

Afwisseling tussen contrasten van het landschap 

Organische vormen 

 Jonge heide- en broekont-
ginningenlandschap 

Relatief open ruimtes deels omzoomd door boscomplexen  

Rechtlijnige lanen en structuren zoals bosstroken en waterlichaam 

Rechthoekige kavelpatronen en erven.  

 Maten en flierenland-
schap 

Her en der nog kleinschalig ruimte met veel ruimtelijke variatie  

Over het algemeen open ruimtes met weidegronden her en der nog 
singels 

Natuurrijk met hakhoutstruweel, water en broekbossen 

 Oude hoevenlandschap  Kleinschalig landschap met veel ruimtelijke variatie  

Doorgaand organische gevormde patronen en wegen  

Open (kleine) essen, heidevelden en ontginningen  

 
Onderstaande kaart komt voort uit de landschappelijke analyse en de Gebiedsken-
merken ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Hoe)’. De kaart is opgesteld ten 
behoeve van de beoordeling. 
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Figuur 7 Zoekgebieden met de gebiedskenmerken binnen de gemeente Hengelo.  

 
 
Alle zoekgebieden zijn individueel beoordeeld. Bij elk zoekgebied is gekeken in hoe-
verre een windturbine hier ‘aansluit’ bij en impact heeft op de gebiedskenmerken 
zoals geïdentificeerd in de landschappelijke gebiedskenmerken-kaart hierboven. De 
beoordeling is gedaan aan de hand van de hieronder beschreven beoordelingssco-
res. 

Tabel 12 Scoretabel Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken van het landschap. 

Negatief Licht negatief 

De landschappelijke karakteristiek van het ge-
biedskenmerk wordt aangetast door het windpark 
en verliest hierdoor (deels) waarde of beleef-/ 
herkenbaarheid. Hieronder vallen alle windparken 
die volledig of grotendeels in de gebiedskenmer-
ken Essenlandschap en Oude hoevenlandschap 

De landschappelijke karakteristiek wordt aan-
getast, maar de aantasting is van kleinere 
aard en verstoort in kleinere mate de waarde 
of beleef-/ herkenbaarheid van de kwaliteiten 
van het Gebiedskenmerk. Hieronder vallen 
alle windparken die volledig of grotendeels in 
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zijn gesitueerd. Of windparken die in de natuurge-
bieden liggen.   

de gebiedskenmerken Maten en flierenland-
schap zijn gesitueerd.  

Neutraal Licht positief 

Het windpark heeft weinig invloed op de land-
schappelijke karakteristiek van het gebiedsken-
merk. Hieronder vallen alle windparken die (gro-
tendeels) in het jonge heide- en broekontgin-
ningenlandschap of in de Urbane gebieden /op 
bedrijfsterreinen zijn gesitueerd.  

Niet van toepassing. 

Tabel 13  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Mate van aansluiting bij 
de gebiedskenmerken van 
het landschap. 

- 0 0 

 

3.4.3 Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en patronen  

Het beoordelingscriterium ‘Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige struc-
turen en patronen’ wordt beoordeeld aan de hand van de locatie van de zoekge-
bieden ten opzichte van de landschappelijke lijnen. Er wordt gekeken of het wind-
park aansluit bij de landschappelijke lijnen (op macroniveau) en in hoeverre het van 
invloed is op de herkenbaarheid en leesbaarheid van deze landschappelijke lijnen.  

Figuur 8 Voorbeeldvisualisatie van een windpark langs een snelweg: Windpark de Pals, gemeente Bladel. 

Doordat het windpark aansluit op de landschappelijke lijn,  een snelweg in dit geval, vormt er zich 
een koppeling tussen deze structuur en de windturbineopstelling. De opstelling die net zoals de 
landschappelijke lijn als een bocht is gesitueerd volgt deze lijn. Hierdoor wordt deze richtinggevende 
hoofdstructuur (de snelweg A67) versterkt. 

 

Figuur 9 Voorbeeld van een windpark langs een snelweg: Windpark Burgerveen, gemeente Haarlemmer-
meer. Het windpark staat op een afstand tot ca. 280 meter van de landschappelijke lijn (structuur),  
een snelweg in dit geval. Er is een duidelijke koppeling te ervaren tussen de twee lijnstructuren. 
Deze duidelijke koppeling is nog tot ca. 500 meter waarneembaar. Dit is met een tiphoogte van 92,5 
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tot ca. 5,4 x de afstand van de tiphoogte. Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter is dit ca. 810 
meter. Afgerond wordt dit 800 meter. Binnen de helft van deze afstand (in dit geval 400 meter) 
wordt een windpark en de snelweg vaak als een samenhangend geheel beschouwd.  

 
 
Onderstaande kaart komt voort uit de landschappelijke analyse en de Gebiedsken-
merken ‘Stedelijke Laag (Hoe)’. De kaart is opgesteld ten behoeve van de beoorde-
ling. 
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Figuur 10 De zoekgebieden voor windenergie binnen de gemeente Hengelo (rood, groen en paars) met de 
grote infrastructurele lijnen binnen en rondom de gemeente Hengelo. 

 
 
Alle zoekgebieden zijn individueel beoordeeld. Bij elk zoekgebied is gekeken in hoe-
verre deze aansluit bij de landschappelijke hoofdstructuren zoals geïdentificeerd in 
de landschappelijke structurenkaart hierboven. De beoordeling is gedaan aan de 
hand van de hieronder beschreven beoordelingsscores. 
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Tabel 14 Scoretabel: Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en patronen. 

Negatief Licht negatief 

Het zoekgebied sluit voor de beleving niet aan 
bij de landschappelijke lijnen (structuren). Hier-
onder vallen alle opstellingen die buiten de 800 
meter zone liggen van één van de hoofdstruc-
turen van het landschap. 

Het zoekgebied sluit voor de beleving deels aan 
bij de landschappelijke lijnen (structuren). Hier-
onder vallen alle opstellingen die in de 800 me-
ter zone liggen van één van de hoofdstructuren 
van het landschap. 

Neutraal Licht positief 

Het zoekgebied sluit voor de beleving aan bij de 
landschappelijke lijnen (structuren). Hieronder 
vallen alle opstellingen die in de 400 meter zone 
liggen van één van de hoofdstructuren van het 
landschap. 

Niet van toepassing. 

Tabel 15  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Mate van aansluiting bij 
bestaande grootschalige 
structuren en patronen 

0 - - 

 

3.4.4 De beleving van het windpark in het landschap 

De beleving van een windpark heeft te maken met hoe waarnemers (bewoners in 
de omgeving, passanten, etc.) het windpark beleven en hoe groot de impact is op 
hen en op de beleving van het landschap en haar kwaliteiten vanuit hun oogpunt. 
Het landschap en haar cultuurhistorische kwaliteiten worden veel beleefd door re-
licten die vanuit de historische ontwikkeling van het landschap zijn ontstaan en nog 
steeds zichtbaar zijn in het landschap. 
 

Daarnaast beïnvloeden ook de eenheid van de opstelling (die bepaald wordt door een 
gelijke onderlinge plaatsingsafstand), het type windturbine (hoogte en kleur), de ver-
houding rotordiameter - ashoogte, de draaisnelheid van de wieken en de (eventuele) 
verlichting `s nachts de beleving van een windpark. Deze aspecten worden niet meege-
nomen tijdens deze beoordeling, omdat ze niet binnen het detailniveau van het onder-
zoek vallen.  

 
Onderstaande kaart komt voort uit de landschappelijke analyse en de Gebiedsken-
merken ‘Laag van de beleving (Hoe)’. De kaart is opgesteld ten behoeve van de be-
oordeling. 
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Figuur 11 De zoekgebieden voor windenergie binnen de gemeente Hengelo (rood, groen en paars) met be-
langrijke relicten binnen en rondom de gemeente met een straal van 2,1 en 1,05 kilometer.  

 
 
Alle zoekgebieden zijn individueel beoordeeld. Bij elk zoekgebied is gekeken hoever 
deze ligt van de belangrijke relicten zoals geïdentificeerd in de landschappelijke re-
licten kaart hierboven. De beoordeling is gedaan aan de hand van de hieronder be-
schreven beoordelingsscores. 
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Tabel 16 Scoretabel: De beleving van het windpark in het landschap t.o.v. de relicten. 

Negatief Licht negatief 

Het zoekgebied heeft negatieve invloed op de 
beleving van cultuurhistorische waarde van het 
landschap. Hieronder vallen alle zoekgebieden 
waarbij binnen een straal van 1,05 kilometer 
van het zoekgebied meerdere waardevolle relic-
ten liggen. 

Het zoekgebied heeft lichte negatieve invloed 
op de beleving van cultuurhistorische waarde 
van het landschap. Hieronder vallen alle zoekge-
bieden waarbij binnen een straal van1,05 kilo-
meter van het zoekgebied er één waardevol re-
lict ligt. Of wanneer er binnen  2,1 kilometer van 
het zoekgebied meerdere waardevolle relicten 
liggen. 

Neutraal Licht positief 

Het zoekgebied heeft geen negatieve invloed op 
de beleving van cultuurhistorische waarde van 
het landschap. Hieronder vallen alle zoekgebie-
den waarbij binnen een straal van 2,1 kilometer 
van het zoekgebied er geen waardevolle relicten 
zijn gelegen.  

Niet van toepassing. 

Tabel 17  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

De beleving van het wind-
park in het landschap 

- -- - 

 

3.4.5 Visuele interferentie  

Het beoordelingscriterium ‘visuele interferentie’ wordt beoordeeld aan de hand 
van de locatie van het zoekgebied ten opzichte van andere hoge objecten, zoals 
hoogspanningsmasten. Voor de zoekgebieden van Hengelo geldt dat er geen visu-
ele interferentie is van andere (geplande) windparken. Deze liggen namelijk niet 
nabij de gemeente Hengelo. 
 
Er wordt vanuit gegaan dat windparken met een afstand tot 10x de tiphoogte een 
visuele relatie hebben met hoogspanningsmasten. 
  
Onderstaande kaart komt voort uit de landschappelijke analyse. De kaart is opge-
steld ten behoeve van de beoordeling. 
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Figuur 12 De zoekgebieden voor windenergie binnen de gemeente Hengelo (rood, groen en paars) met de 
hoogspanningstracés binnen de gemeente Hengelo. 

 
 
Alle zoekgebieden zijn individueel beoordeeld. Bij elk zoekgebied is gekeken of deze 
binnen een straal van 2,1 kilometer is gelegen van hoogspanningstracés. De beoor-
deling is gedaan aan de hand van de hieronder beschreven beoordelingsscores.  
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Tabel 18 Scoretabel Ligging t.o.v. andere (geplande) windparken en hoogspanningstracés. 

Negatief Licht negatief 

Wanneer binnen een straal van 2,1 kilometer van 
het zoekgebied meerdere hoogspanningstracés 
zijn gelegen.   

Wanneer binnen een straal van 2,1 kilometer 
van het zoekgebied één hoogspanningstracés 
is gelegen.   

Neutraal Licht positief 

Wanneer er geen hoogspanningstracés binnen 
een straal van 2,1 kilometer vanaf het zoekgebied 
liggen. 

Niet van toepassing.  

Tabel 19  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Visuele interferentie -- -- -- 

3.4.6 Conclusie landschappelijke beoordeling 

 1  

Woolde 

7  

BT Westermaat 

8  

BT Twentekanaal 

Aansluiting bij kenmerken - 0 0 

Aansluiting bij structuren 0 - - 

De beleving van het windpark - -- - 

Visuele interferentie -- -- -- 
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3.5 Ecologie 

Bij zowel de aanleg- als exploitatiefase van windturbines kunnen effecten optreden 
op beschermde natuurgebieden en/of beschermde soorten. In dit locatieonderzoek 
worden de effecten op de 3 zoekgebieden beoordeeld op het aspect ecologie.  
 
Daartoe is door Bureau Waardenburg een ecologische beoordeling uitgevoerd. 
Deze is opgenomen als Bijlage B. Hieronder worden de resultaten samengevat. 

3.5.1 Beoordelingscriteria en effectbeoordeling 

Bureau Waardenburg heeft alle zoekgebieden voor zowel zon als wind beoordeeld 
op een aantal criteria en subcriteria. De oorspronkelijke beoordeling is terug te le-
zen in Bijlage B.  

Tabel 20 Beoordelingscriteria ecologie 

Thema Beoordelingscriteria Subcriteria 

Ecologie 

Natura 2000-gebieden 

Effecten op habitattypen 

Effecten op habitatsoorten 

Effecten op broedvogels 

Effecten op niet-broedvogels 

Beschermde soorten 

Effecten in aanlegfase 

Verlies leefgebied 

Sterfte in gebruiksfase 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) Effecten op NNN 

 Provinciaal beleid 
Effecten op ganzenfoerageer- en 

weidevogelgebieden 

Bureau Waardenburg hanteert voor alle (sub)criteria een vierpuntsschaal, die hier-
onder wordt toegelicht.  

Tabel 21  Beoordelingstabel ecologische bijlage 

Beoordelingsklassen ecologisch onderzoek 

-- effecten groot tot zeer groot; zeer waarschijnlijk overtredingen van verbodsbepalingen 
en effecten op gunstige staat van instandhouding. Mitigatie of planaanpassing noodza-
kelijk om ontheffing te krijgen. Significante effecten op doelen van beschermde gebie-
den niet op voorhand uit te sluiten, waarvoor een vergunningprocedure doorlopen 
moet worden. Nader onderzoek is nodig is om meer grip te krijgen op de omvang van 
de effecten en de mate van noodzakelijke planaanpassing of mitigatie. 

- effecten redelijk tot groot; waarschijnlijk overtreding van verbodsbepalingen die gemiti-
geerd moeten worden om ontheffing te krijgen en/of wezenlijke effecten op doelen van 
beschermde gebieden waarvoor een vergunningprocedure doorlopen moet worden. 
Het is mogelijk dat nader onderzoek nodig is om meer grip te krijgen op de omvang van 

de effecten en de mate van noodzakelijke planaanpassing of mitigatie. 

0/- effecten beperkt; wellicht overtredingen van verbodsbepalingen die waarschijnlijk miti-
geerbaar zijn en/of kleine effecten op doelen van beschermde gebieden waarvoor een 

vergunningprocedure doorlopen kan worden. 

0 n.v.t. effecten klein of afwezig; geen overtredingen van verbodsbepalingen of effecten 
op doelen van beschermde gebieden. 
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Omdat het locatieonderzoek de effecten in drie klassen indeelt (te weten 0, - en --) 
is in overleg met Bureau Waardenburg de volgende vertaling gemaakt, zodat de 
beoordeling goed vergelijkbaar is met de overige onderzochte thema’s. 

Tabel 22 Verschil in beoordelingsklassen tussen de ecologische bijlage en het locatieonderzoek. 

Beoordelingsklassen 

ecologisch onderzoek 

Beoordelingsklassen 

locatieonderzoek 

0 0 

0/- - 

- - 

-- -- 

3.5.2 Natura 2000-gebieden 

➢ Effecten op habitattypen: aangezien binnen de zoekgebieden wind geen Na-
tura 2000-gebied liggen, kan verlies van omvang van habitattypen op voorhand 
worden uitgesloten. Gezien de afstand en de tijdelijkheid van de werkzaamhe-
den tijdens de aanlegfase worden geen significante effecten verwacht van stik-
stofdepositie op de aangewezen habitattypen. Dit zal nader onderbouwd moe-
ten worden middels een Aerius-berekening wanneer de exacte locatie, aard en 
omvang van de ingreep bekend zijn. Wel zal op korte termijn een nieuwe stik-
stofwet in werking treden waardoor (bouw)projecten die alleen voor een stik-
stofuitstoot zorgen in de bouwfase (zoals wind- en zonneparken) worden vrij-
gesteld van een vergunningplicht. 

➢ Effect op habitatsoorten: De habitatsoorten die kwalificeren voor de Natura 
2000-gebieden in de ruime omgeving van de gemeente Hengelo zijn gebonden 
aan de habitats binnen die gebieden. Gezien de afstand en de mobiliteit van 
deze soorten is een binding met de zoekgebieden op voorhand met zekerheid 
uitgesloten (score 0). 

➢ Effect op broedvogelsoorten: De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden die zijn 
aangewezen voor broedvogels liggen op 13 tot 30 kilometer afstand tot de 
zoekgebieden wind. Dit zijn grotere afstanden dan de maximale foerageeraf-
standen van de aangewezen broedvogelsoorten, met uitzondering van de 
bruine kiekendief (Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes) voor 
zoekgebied 8. Omdat dit echter een bedrijventerrein betreft zijn effecten niet 
voorzienbaar. Broedvogelsoorten met een maximale foerageerafstand van 
tientallen kilometers, zoals aalscholver, zouden het zoekgebied in theorie kun-
nen passeren. Echter vanwege de afwezigheid van grotere wateren in de ruime 
omgeving van de zoekgebieden wind zijn negatieve effecten niet voorzienbaar. 
Effecten op broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling zijn derhalve uit-
gesloten. 

➢ Effecten op niet-broedvogelsoorten: De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 
die zijn aangewezen voor niet-broedvogels liggen op 13 tot 30 kilometer af-
stand. Deze gebieden zijn o.a. aangewezen voor diverse steltlopers (Moore und 
Heiden des westlichen Münsterlandes) en diverse ganzensoorten (al deze Na-
tura 2000-gebieden) die een maximale foerageerafstand hebben die groter is 
dan de afstand tussen het betreffende Natura 2000-gebied en de zoekgebie-
den. De afstand is echter behoorlijk fors en er liggen veel geschikte foerageer-
gebieden op kortere afstand van de voornoemde Natura 2000-gebieden. Dit 
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wordt ondersteund door de afwezigheid binnen de zoekgebieden van grote 
aantallen waarnemingen van steltlopers en ganzensoorten in de winterperiode 
in de afgelopen 5 jaar. Het is onwaarschijnlijk dat er binding is tussen het zoek-
gebied en de aangewezen niet-broedvogelsoorten. Effecten op niet-broedvo-
gels zijn derhalve uitgesloten. 

Tabel 23  Effectbeoordeling Natura 2000 

 1  

Woolde 

7  

BT Westermaat 

8  

BT Twentekanaal 

Effecten op habitattypen* - - - 

Effecten op habitatsoorten 0 0 0 

Effecten op broedvogels 0 0 0 

Effecten op niet-broedvogels 0 0 0 

    

Samengevatte score ‘Natura 2000’ 0 0 0 

 
* De negatieve score op het subcriterium habitattypen wordt veroorzaakt door stikstofde-
positie. Door de kleine omvang van het effect, en de wetenschap dat de nieuwe stikstofwet 
een vrijstelling van vergunningplicht bevat voor bouwprojecten met enkel stikstopemissie 
in de bouwfase, is het verantwoord om de geaggregeerde score voor het criterium ‘Natura 
2000-gebieden’ op 0 te zetten. 

3.5.3 Beschermde soorten 

In het geval dat bomen gekapt of gebouwen gesloopt moeten worden voor de rea-
lisatie van het windparkinitiatief kunnen verblijfplaatsen van beschermde soorten 
worden aangetast. Ook kunnen jaarrond beschermde nesten worden aangetast 
door de realisatie van een windparkinitiatief, bijvoorbeeld die van buizerd, gierzwa-
luw en huismus. 
 
➢ Effecten in de aanlegfase: Door een goede inpassing van de windturbines en/of 

door te zorgen voor alternatieve nestlocaties zijn negatieve effecten in de aan-
legfase mogelijk te beperken. Negatieve effecten in de aanlegfase van de wind-
turbines op beschermde soorten, bijvoorbeeld als gevolg van grondwerkzaam-
heden, zijn doorgaans goed te mitigeren. Bovendien kan hier tijdens de werk-
zaamheden in de aanlegfase middels een ecologisch werkprotocol, waar nodig, 
rekening mee worden gehouden. Het is daarom niet aannemelijk dat dit aspect 
in de besluitvorming een knelpunt is. 

➢ Verlies aan leefgebied: In de gebruiksfase kan ook verlies aan leefgebied via 
verstoring optreden vanwege windturbines, met name door geluid en slagscha-
duw. Voor zoekgebieden 7 en 8 geldt dat dit industrieterreinen zijn waardoor 
de verstoringseffecten nihil zijn. Voor zoekgebied 1 geldt verder dat de moge-
lijke windturbine(s) nabij de plas Woolderbroek gesitueerd kunnen worden. 
Rondom deze plas komen vele vogels voor, die mogelijkerwijs verstoord wor-
den tijdens de gebruiksfase van de windturbine. 

➢ Sterfte in gebruiksfase: In de gebruiksfase kunnen vogels en vleermuizen ster-
ven doordat ze tegen de windturbines aanvliegen. Zodra de locatie van de wind-
turbines bekend is moet nader onderzoek worden gedaan naar de aanwezige 
vleermuis- en vogelsoorten zodat een schatting kan worden gemaakt van het 
aantal slachtoffers per soort. 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Onderzoek wind 
 

29 
 

Tabel 24  Effectbeoordeling Beschermde soorten. 

 1  

Woolde 

7  

BT Westermaat 

8  

BT Twentekanaal 

Effecten in de aanlegfase - - - 

Verlies aan leefgebied - 0 0 

Sterfte in gebruiksfase - - - 

 

3.5.4 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Binnen zoekgebieden wind liggen geen delen van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Vanwege het ontbreken van externe werking op het NNN in de provincie 
Overijssel zijn wezenlijke effecten op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen 
van het NNN op voorhand uitgesloten. Alle zoekgebieden scoren een ‘0’. 

3.5.5 Provinciaal beleid 

In de ruime omgeving van zoekgebieden wind liggen geen weidevogelgebieden 
en/of ganzenfoerageergebieden. Zoekgebieden 1 en 8 liggen ook niet binnen de 
zogenoemde ‘bufferzones weidevogel- en Korhoengebied’. Effecten voor zoekge-
bied 1 en 8 zijn op voorhand uitgesloten. Zoekgebied 7 ligt wel binnen de buffer-
zone, maar is geen geschikt foerageergebied voor weidevogels, omdat het een be-
drijventerrein is zonder terreinen met graslanden. Effecten op provinciaal be-
schermde natuurgebieden zijn derhalve verwaarloosbaar tot beperkt. 

Tabel 25 Effectbeoordeling provinciaal beleid. 

 1  

Woolde 

7  

BT Westermaat 

8  

BT Twentekanaal 

Provinciaal beleid (ganzenfoerageer- 
en weidevogelgebieden 

0 - 0 

 

3.5.6 Conclusie 

Onderstaande tabel toont de totale beoordeling voor ecologie voor windturbines 
binnen de drie zoekgebieden. 

Tabel 26  Samenvatting effectbeoordeling Ecologie. 

 1  

Woolde 

7  

BT Westermaat 

8  

BT Twentekanaal 

Samengevatte score ‘Natura 2000’ 0 0 0 

Beschermde soorten – aanlegfase - - - 

Beschermde soorten – leefgebied - 0 0 

Beschermde soorten – gebruiksfase - - - 

Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 

Provinciaal beleid 0 - 0 

 
Zoekgebied 1 kent hogere natuurwaarden dan zoekgebieden 7 en 8. De kans op 
verstoring en daardoor verlies aan leefgebied bij met name vogels is aanwezig. 
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3.6 Energieopbrengst 

Wanneer windturbines elektriciteit produceren wordt op dat moment minder 
‘grijze’ stroom door kolen- en (vooral) gascentrales geproduceerd, met bijbeho-
rende vermindering van CO2-, fijnstof en emissies van verzurende stoffen. Daar-
naast draagt elke windturbine bij aan het behalen van de gemeentelijke doelstellin-
gen voor 2030 en 2050. 

3.6.1 Beoordelingscriterium en effectbeoordeling 

Op basis van het windaanbod en de technische gegevens van verschillende typen 
windturbines is onderstaande figuur opgesteld: 

Figuur 13 Verschillende afmetingen windturbines, met een indicatie van de bijbehorende jaarlijkse opwek en 
de relatie tot de doelstelling voor 2030. 

 
 
In dit locatieonderzoek gaan we uit van een ‘referentiewindturbinetype’ met as-
hoogte en rotordiameter van 210 meter. De energieopwek daarvan is meegeno-
men als beoordelingscriterium. 

Tabel 27  Beoordelingscriteria energieopbrengst 

Thema Beoordelingscriterium 

Energieopbrengst Opwekpotentie (GWh) 

  
Onderstaande tabel toont de klasse-indeling voor het milieuaspect ´Energieop-
brengst´ toegelicht. Voor zonneparken is deze zelfde klasse-verdeling toegepast. 

Tabel 28  Beoordelingstabel energieopbrengst. 

Elektriciteitsproductie – aantal windturbines 

-- - 0 + ++ 

n.v.t. n.v.t. ≤ 5 GWh/r ≤ 15 GWh/jr >15 GWh/jr 
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3.6.2 Analyse 

Op basis van de belemmeringenstudie is per zoekgebied een aantal windturbines 
mogelijk (zie ook Figuur 4): 

Tabel 29  Aantal windturbines per zoekgebied. 

Zoekgebied Aantal wtbs Jaaropbrengst Bijdrage doelbereik 

1 Woolde 2 26 GWh 17% 

7 BT Westermaat* 1 13 GWh 8% 

8 BT Twentekanaal 1 13 GWh 8% 

 
* Binnen bedrijventerrein Westermaat zijn twee locaties naar voren gekomen uit de belem-
meringenstudie waar een windturbine zou passen. Deze locaties liggen echter vrij dicht bij 
elkaar, waardoor het niet op voorhand zeker is dat op beide locaties een windturbine gere-
aliseerd zou kunnen worden. Om deze reden is het aantal windturbines binnen dit zoekge-
bied op 1 gezet.  

3.6.3 Conclusie 

De zoekgebieden scoren als volgt: 

Tabel 30   Conclusie energieopbrengst 

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Energieopbrengst 26 13 13 

3.7 Netinpassing 

Netinpassing is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Op dit onderwerp 
heeft de gemeente Hengelo nauw contact met netbeheerder Enexis.  
In dit locatieonderzoek worden de zoekgebieden beoordeeld op hun afstand tot het 
dichtstbijgelegen hoofdstation van de hoogspanningsinfrastructuur. Deze afstand 
zegt globaal iets over de haalbaarheid van een individueel project. 
 
Uit correspondentie met Enexis is gebleken dat voor heel Hengelo het schaarsteni-
veau ‘beperkt transportcapaciteit beschikbaar’ geldt. Dat betekent dat niet alle aan-
vragen voor stroomlevering op dit moment gerealiseerd kunnen worden. Enexis en 
TenneT doen onderzoek naar mogelijkheden om de capaciteit in de toekomst te 
vergroten. Binnen de gemeente is op dit moment geen onderscheid te maken in de 
mate waarin er een tekort aan aansluitcapaciteit optreedt. 

3.7.1 Beoordelingscriterium en effectbeoordeling 

Als beoordelingscriterium voor het aspect ‘netinpassing’ hanteren wij de afstand 
tot een hoofdstation van de netbeheerder.  De klassegrenzen van 5 en 10 kilometer 
zijn tot stand gekomen op basis van ‘expert judgment’, waarbij de kosten van de 
aanleg van kabels en het effect daarvan op de business case van een project de 
belangrijkste rol heeft gespeeld. 
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Tabel 31  Beoordelingscriterium aspect Netinpassing 

Thema Beoordelingscriterium 
Netinpassing Afstand tot hoofdstation netbeheerder. 

 
Het beoordelingskader is als volgt. 

Tabel 32  Scoretabel netinpassing 

Score Afstand tot hoofdstation 

- - Meer dan 10 kilometer afstand tot hoofdstation 

- 5 tot 10 kilometer afstand tot hoofdstation 

0 Minder dan 5 kilometer afstand tot hoofdstation 

+ n.v.t 

++ n.v.t 

3.7.2 Effectbeoordeling 

Onderstaande afbeeldingen tonen de 5 km afstand rondom nabijgelegen hoofdsta-
tions. 

Figuur 14 5 km contour rond hoofdstations  
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Zoals blijkt liggen er meerdere hoofdstations in de omgeving van de zoekgebieden, 
waardoor er op dit punt geen onderscheid te maken is tussen de verschillende zoek-
gebieden voor windenergie. 

3.7.3 Conclusie 

Tabel 33  Samenvatting effectbeoordeling aspect netinpassing. 

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Ligging t.o.v. netinpassing 0 0 0 

3.8 Overzichtstabel 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scores van de verschillende zoekge-
bieden voor windenergie. 

Tabel 34 Samenvatting effectbeoordeling windenergie 

  1 7 8 

  Woolde BT Westermaat BT Twentekanaal 

Omgeving Aantal woningen <500m 12 353 2 

 Aantal woningen <1000m 262 1727 374 

Landschap Gebiedskenmerken 0 0 0 

 Structuren en patronen 0 - - 

 Beleving - -- - 

 Interferentie -- -- -- 

Ecologie N2000 0 0 0 

 Besch. Srt. Aanlegfase - - - 

 Besch. Srt. Leefgebied - 0 0 

 Besch. Srt. Gebruiksfase - - - 

 NNN 0 0 0 

 Prov. Beleid 0 - 0 

Opbrengst Opwekpotentie (GWh/jr) 26 13 13 

Netinpassing Afstand tot netstation 0 0 0 

 
 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Onderzoek zon 
 

34 
 

Hoofdstuk 4 Onderzoek zon  

4.1 Inleiding zonneparken 

Grootschalige opwek van duurzame zonne-energie wordt gedaan met installaties 
van zon-PV. ’PV’ staat voor ‘fotovoltaïsch’.  
Een zonnepark bestaat uit verschillende onderdelen (zie Figuur 15): 

Figuur 15  Onderdelen van een zonnepark. 

 
 
➢ Panelenveld: een zonnepark kan bestaan uit zuid- of oostwest-georiënteerde 

panelen. Afhankelijk van de vorm en oriëntatie van een perceel kan worden af-
geweken van deze oriëntaties, maar vaak probeert men altijd zo nauwkeurig 
mogelijk één van deze twee oriëntaties te behouden. Bij afwijking kan een ver-
lies in efficiëntie ontstaan. Over het algemeen worden dezelfde bandbreedtes 
qua indeling en dimensies van een opstelling gehandhaafd, maar deze kunnen 
ook afwijken wegens locatiespecifieke omstandigheden, soorten panelen of an-
dere afwegingen. De panelenopstellingen kunnen een hoogte hebben tot circa 
één meter, maar gebruikelijker is een hoogte tussen de twee tot drie meter. 

➢ Hekwerk: vaak vereist vanuit verzekeringstechnisch oogpunt. 
➢ Toegangs- en onderhoudswegen 
➢ Transformatorhuisje(s) 
➢ Landschappelijke randen (‘inpassing’) het landschappelijke inpassen van een 

opstelling heeft impact op het ruimtebeslag van het gehele zonnepark. Dit is 
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vaak een eis vanuit het bevoegd gezag. Er kunnen geen vuistregels aan verbon-
den worden. Wel bestaat er een ‘Gedragscode Zon op Land’4 welke veel gehand-
haafd wordt. De code beschrijft dat minimaal 25 procent (van bovenaf gezien) 
van het grondoppervlak van een zonnepark onbedekt moet blijven. Het is pro-
jectafhankelijk hoe hiermee wordt omgegaan. Zie ook paragraaf 4.5.3 voor een 
nadere toelichting van landschappelijke randen. 

Figuur 16 Enkele voorbeelden van zonneparken. Linksboven: oostwest-georiënteerd zonnepark met ‘natte 
voeten’. Rechtsboven: zuidgeorienteerd zonnepark met grote paneeltafels. Linksonder: zuinge-
orienteerd zonnepark met kleinere paneeltafels. Rechtsonder: zuidgeorienteerd zonnepark in com-
binatie met windturbines. 

  

  
 

4.2 Belemmeringen- en kansenkaart 

Onderstaande figuur baseert zich qua belemmeringen op het technisch onderzoek. 
 
Hieruit volgt waar zonneparken vanuit wettelijke beperkingen niet mogelijk zijn 
(‘belemmerd gebied’) en waar dergelijke beperkingen niet gelden (‘onbelemmerd 
gebied’). 

 
4 Gedragscode Zon op Land, Code voor de fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, 
inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten, Holland Solar, NLVOW, Green-
peace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumen-
ten, de Vogelbescherming en Energie Samen (november 2019). 
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Figuur 17 De zoekgebieden waar zon onderzocht wordt. De rode kleur duidt op aanwezigheid van harde be-
lemmeringen. In de groene gebieden zijn dergelijke belemmeringen afwezig, waardoor realisatie 
van zonneparken te overwegen is. 

 
 
Onderstaande tabel toont hoeveel hectare onbelemmerd gebied elk zoekgebied 
bevat: 

Tabel 35 Onbelemmerd oppervlak per zoekgebied. 

Zoekgebied 

 

Onbelemmerd 
oppervlak (ha) 

 Zoekgebied Onbelemmerd 
oppervlak (ha) 

1 48  7 46 
2 76  8 72 
3 62  9 1 
4 27  10 7 
5 29  11 142 

6 271    



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Onderzoek zon 
 

37 
 

Zoekgebied 9 bevat zodanig veel belemmeringen dat er onvoldoende ruimte over-
blijft voor een grootschalig zonnepark. Dit zoekgebied blijft daarom bij de hierna-
volgende effectbeoordeling buiten beschouwing. 

4.3 Beoordelingscriteria 

Ten behoeve van de vergelijking van de verschillende zoekgebieden worden de ver-
schillende aspecten beoordeeld op een aantal criteria:  

Tabel 36  Aspecten die in het locatieonderzoek aan de orde komen en hun beoordelingscriteria 

Aspect Beoordelingscriterium 

Omgeving Aantal geluidsgevoelige objecten binnen en rond het zoekgebied 

Woningdichtheid (aantal geluidsgevoelige objecten gedeeld door het op-
pervlak van het zoekgebied). 

Landschap Effect op karakteristiek van het landschap 

Effect op cultuurhistorische waarden 

Mate van aansluiting bij de maat en schaal van het landschap 

Ecologie Natura 2000-gebieden 

Beschermde soorten 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Provinciaal beleid 

Energieopbrengst Opwekpotentie van zonneparken, rekening houdend met de landschappe-
lijke draagkracht. 

Netinpassing Afstand tot hoofdstation 

4.4 Omgeving 

Hoewel er geen concrete milieueffecten van zonneparken zijn die (milieu)effect op 
de omgeving veroorzaken is de komst van een of meerdere zonneparken in een 
zoekgebied wel een verandering van de omgeving. Om inzicht te krijgen in hoeveel 
mensen hiermee te maken krijgen is het aantal woningen binnen elk zoekgebied in 
kaart gebracht, evenals de woningdichtheid (aantal woningen gedeeld door het op-
pervlak van dat zoekgebied). 
 
Het effect dat zonneparken op het landschap hebben wordt behandeld in paragraaf 
4.4.3. 

4.4.1 Beoordelingscriterium en effectbeoordeling 

Tabel 37  Beoordelingscriterium aspect Omgeving zonneparken. 

Thema Beoordelingscriterium 
Omgeving Aantal gevoelige objecten in en binnen 50m van het zoekgebied. 

 Woningdichtheid 

 
Onderstaande tabel toont het beoordelingskader: 

Tabel 38  Scoretabel Omgeving 

Score Aantal woningen Woningdichtheid (wn/ha.) 
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- - >500 woningen >5 woningen/hectare 

- 50-500 woningen 0,5 - 5 woningen/hectare 

0 <50 woningen <0,5 woningen/hectare 

+ n.v.t n.v.t. 

++ n.v.t n.v.t. 

 

4.4.2 Effectbeoordeling 

Onderstaande afbeelding laat de begrenzing van de zoekgebieden zien, samen met 
alle woningen in en rondom gemeente Hengelo. Woningen die of vlakbij een zoek-
gebied liggen worden meegeteld in de effectbeoordeling. Onder ‘vlakbij’ wordt ver-
staan: binnen 50 meter van een zoekgebied. 

Figuur 18 Ligging van woningen ten opzichte van de zoekgebieden. 

 
 
Onderstaande tabel toont hoeveel woningen zich binnen en nabij elk zoekgebied 
bevinden, en hoe hoog de woningdichtheid daar is. De woningdichtheid is berekend 
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door het aantal woningen te delen door het oppervlak van het zoekgebied (inclusief 
de 50 meter extra voor nabijgelegen woningen). 

Tabel 39  Aantal woningen per zoekgebied 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Aantal woningen 2 26 82 160 1 91 329 771 2 2509 

Dichtheid woningen 0,0 0,2 0,7 2,2 0,0 0,2 0,9 1,4 0,1 5,3 

(woningen/ha.)          

4.4.3 Optimalisatie zoekgebied 11 (langs de A1) 

Het zoekgebied 11 is gedefinieerd als een zone van 500m aan weerszijden van de 
rijksweg A1, voorzover dit gebied niet bij een ander zoekgebied hoort. 
 
Hiermee is dit een van de grootste zoekgebieden, met daarbinnen gelegen enkele 
woonwijken. Omdat dit de effectbeoordeling beïnvloedt, met name op het aspect 
Omgeving, is de beoordeling nogmaals uitgevoerd met aangepaste gebiedsgrenzen, 
zodanig dat het zoekgebied deze woonwijken op voorhand uitsluit. Dit aangepaste 
zoekgebied wordt aangeduid met 11O (van optimalisatie).  

Figuur 19 Zoekgebied 11 (zwarte doorgetrokken lijn) en het geoptimaliseerde zoekgebied 11O (blauwe onder-
broken lijn). Bij de bepaling van het aantal woningen rondom zoekgebied 11O zijn opnieuw alle 
woningen binnen 50m van de zoekgebiedsgrens meegenomen. 

 
 
Wanneer de effectbeoordeling voor dit aangepaste zoekgebied wordt uitgevoerd is 
de score anders: 

Tabel 40 Aangepaste effectbeoordeling ‘Omgeving’ zon voor zoekgebied 11 o.b.v. optimalisatie. 

 A1 A1 optimalisatie 
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 11 11O 

Aantal woningen 2509 257 

Dichtheid woningen 5,3 0,7 

(woningen/ha)   

 
Deze optimalisatie heeft geen invloed op de overige beoordelingscriteria en wordt 
aldaar niet verder beschouwd.  

4.5 Landschap 

Om de impact van zonneparken op het landschap goed te kunnen beoordelen en 
om een vergelijking tussen de zoekgebieden te maken is een landschappelijke be-
oordeling uitgevoerd. De volledige beoordeling is opgenomen in Bijlage A. Hieron-
der volgt een samenvatting van de beoordelingswijze en de resultaten. 
 

4.5.1 Beoordelingscriteria 

De zoekgebieden worden voor wat betreft het milieuthema ‘Landschap’ kwalitatief 
beoordeeld op drie beoordelingscriteria.  

Tabel 41 Beoordelingscriteria landschappelijke beoordeling zonne-energie  

Thema Beoordelingscriterium 

Landschap (zonne-energie) 

Karakteristiek  

Cultuurhistorische waarden  

Maat en schaal  

4.5.1.1 Toelichting criterium ‘Karakteristiek’ 

Het beoordelingscriterium ‘karakteristiek’ gaat in op de vraag of grootschalige zon-
neparken een aantasting zijn van de karakteristiek van het landschap. Hier wordt 
beoordeeld in hoeverre een initiatief aansluit bij de omgeving en in hoeverre het 
initiatief zichtbaar is vanuit de omgeving. 
Het landschappelijk inpassen van zonneparken kan op basis van verschillende uit-
gangspunten. Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan van een zonnepark waarbij de 
mitigerende maatregel ‘landschappelijke randen’ wordt toegepast. Met deze miti-
gerende maatregel wordt zicht op het zonnepark tegengegaan of geminimaliseerd. 
Hierdoor kan een zonnepark als een structuurversterker dienen. Desondanks past 
een grootschalig zonnepark in meer of mindere mate binnen een bepaald land-
schapstype. Natuurrijke landschappen of cultuurhistorisch waardevolle landschap-
pen lenen zich minder voor het inpassen van grootschalige (vaak industriële en mo-
notone) zonneparken. Bij kwalitatief hoogwaardige landschappen betekent de (vi-
suele) toevoeging van een zonnepark dus een grotere aantasting, dan bij landschap-
pen waar een zonnepark meer aansluit bij de ‘karakteristiek’ van het landschap. 
Een ander aspect is de vraag of een zonnepark het zicht belemmert op bijvoorbeeld 
de weidsheid van de horizon. Dit speelt met name in landschapstypen die een open 
karakter hebben dat van belang is voor de kwaliteit van dat landschapstype. Ook 
met de mitigerende maatregel ‘landschappelijke randen’ zal een zonnepark impact 
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hebben op de horizon.  Ook kan een landschap intensief wordt gebruikt voor bewo-
ning of recreatie, waardoor een zonnepark niet gewenst is. 
 
De vraag die bij het beoordelingscriterium ‘Karakteristiek’ beantwoord dient te 
worden is als volgt:  
 
Is de uitstraling van een zonnepark (incl. landschappelijke randen) passend bij het 
karakter en de aard van het gebied? 
 
In de technische bijlage Landschap wordt per landschapstype een toelichting gege-
ven van wat de impact van zonneparken is op de karakteristiek.  

4.5.1.2 Toelichting criterium ‘Cultuurhistorische waarden’ 

Het beoordelingscriterium ‘Cultuurhistorische waarden’ gaat in op de mate en wijze 
van aantasting van cultuurhistorische waarden van het landschap door grootscha-
lige zonneparken. Binnen dit criterium wordt beoordeeld in hoeverre de komst van 
een eventueel zonnepark invloed heeft op de beleving en zichtbaarheid van de cul-
tuurhistorische waarden van het landschap. Ook wordt beoordeeld wat dit bete-
kent voor de toekomstige zichtbaarheid van deze cultuurhistorische waarden. 
 
Het landschappelijk inpassen van zonneparken kan op basis van verschillende uit-
gangspunten. Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan van een zonnepark waarbij de 
mitigerende maatregel ‘landschappelijke randen’ wordt toegepast. Met deze miti-
gerende maatregel wordt zicht op het zonnepark tegengegaan of geminimaliseerd. 
Hierdoor kan een zonnepark als een structuurversterker dienen en minder zicht-
baar zijn. In principe zullen zonneparken nooit aansluiten of een versterking zijn 
voor de cultuurhistorische waarden, omdat het om een niet-passende moderne 
toevoeging gaat.   
 
Het is belangrijk terughoudend te zijn met het plaatsen van zonneparken in land-
schappen met veel cultuurhistorische waarden. Daarnaast kunnen mitigerende 
maatregelen ervoor zorgen dat de negatieve impact van zonneparken op cultuur-
historische waarden minder sterk is. 
Binnen sommige landschappen zijn cultuurhistorische waarden beter zichtbaar en 
beter te beleven dan in andere landschappen. Zonneparken zijn dus in meer of min-
dere mate een storende factor binnen de verschillende landschapstypen.  

 
De vraag die bij het beoordelingscriterium ‘Cultuurhistorische waarden’ beant-
woord dient te worden is als volgt:  
 
Komen bijzondere cultuurhistorische waarden van en in de landschapstypen on-
der druk te staan door het toevoegen van zonneparken (met landschappelijke ran-
den) in het gebied en hoe groot is de negatieve impact? 
 
In de technische bijlage Landschap wordt per landschapstype een toelichting gege-
ven van wat de impact van zonneparken is op de cultuurhistorische waarden.  
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4.5.1.3 Toelichting criterium ‘Maat en schaal’ 

Het beoordelingscriterium ‘Maat en schaal’ beoordeelt of grootschalige zonnepar-
ken bij de maat en schaal van het landschap passen.  
 
Grootschalige zonneparken passen minder goed in kleinschalige landschappen 
(landschappen waarin veel groenstructuren lopen), dus scoren kleinschalige land-
schappen minder hoog dan grootschalige landschappen op het criterium ‘Maat en 
schaal’.   
 
De vraag die bij het beoordelingscriterium ‘maat en schaal’ beantwoord dient te 
worden is als volgt:  

 
Passen zonneparken (met landschappelijke randen) bij de maat en schaal van het 
landschap? 

 
Landschappelijke perceelgrootte 
Het criterium ‘maat en schaal’ is sterk verbonden aan landschappelijke perceel-
grootte waarbinnen zonneparken ontwikkeld kunnen worden. De omvang van de 
toe te passen zonnepark speelt een belangrijke rol bij ruimtelijke kwaliteit. Tijdens 
de beoordeling is daarom rekening gehouden met de landschappelijke perceel-
grootte. Zie hiervoor de technische bijlage Landschap. 

4.5.2 Wijze van beoordeling 

De score per zoekgebied betreft een gemiddelde score van aanwezige landschaps-
typen binnen het betreffende zoekgebied. Deze gemiddelde score is opgebouwd 
uit algemene beoordelingen van de beoordelingscriteria per landschapstype. 
 
De landschapstypen die binnen de gemeente Hengelo voorkomen zijn: 
➢ Essenlandschap 
➢ Jonge heide- en broekontginningenlandschap 
➢ Maten- en flierenlandschap 
➢ Oude hoevenlandschap 
➢ Urbane gebieden 

 
De algemene beoordeling per beoordelingscriteria betreft een kwalitatieve beoor-
deling van de impact van zonneparken op de landschapstypen op basis van de ruim-
telijke beschrijving van de landschapstypen zoals beschreven in Bijlage A. 
 
De beoordeling richt zich op de impact van zonneparken op de landschappelijke 
eigenschappen van de landschapstypen. Ook de mitigerende maatregel ‘landschap-
pelijke randen’ wordt hierbij meegenomen, zoals hieronder toegelicht in paragraaf 
4.5.3.  
 
De beoordeling is op de volgende manier opgebouwd. Eerst wordt een korte be-
schrijving gegeven van het beoordelingscriterium, waarbij de te beoordelen aspec-
ten worden geconcretiseerd. Vervolgens wordt een vraag aan het beoordelingscri-
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terium gekoppeld. De beantwoording van deze vraag leidt tot een score per land-
schapstype. De score van een zoekgebied is de gemiddelde score van de in dat zoek-
gebied aanwezige landschapstypen. 

Figuur 20 Landschapstypen binnen de gemeente Hengelo. Al het gebied zonder aanduiding op deze figuur valt 
onder de noemer ‘Urbane gebieden’.  

 
 

4.5.3 Landschappelijke randen 

Een landschappelijk rand kan met name zicht op zonnepark minimaliseren of hele-
maal doen verdwijnen. Hierdoor kan (in veel gevallen) ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap worden behouden.  
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Het landschappelijk inpassen van zonneparken kan op verschillende manieren en 
met verschillende landschappelijke elementen. Toegepaste voorbeelden in Neder-
land zijn bijvoorbeeld duinen, houtwallen, grondwallen, brede stroken struikbe-
plantingen en nat-draszones met rietkragen. Landschappelijke kavelstructuren 
worden vaak gevormd door dit soort randen. Deze randen zijn veelal streekeigen 
en kenmerkend voor het landschap. Met name voor de inpassing van zonneparken 
zijn ze van belang om gebiedspassende inpassing te creëren 
 
Het uitgangspunt van deze randen is om ruimtelijke kwaliteit te behouden. Het is 
daarom belangrijk gebiedseigen oplossingen toe te passen, zoals landschapstype-
eigen beplanting of gebiedseigen elementen. Kavelranden en de inrichting ervan 
kunnen verschillen per landschapstype.  
 
Dit onderzoek neemt de landschappelijke randen als mitigerende maatregel in 
ogenschouw. Daarom wordt in het onderzoek bij een ‘grootschalig zonnepark’ be-
doeld de paneelopstellingen inclusief de mitigerende maatregel ‘landschappelijke 
randen’.  
Het onderzoek gaat verder niet in op welke specifieke randen bij de inpassing van 
zonneparken worden toegepast. Dat past niet binnen het detailniveau. Er wordt 
alleen vanuit gegaan dat er een gebiedseigen landschappelijke rand wordt toege-
past.  
 
N.B. Landschappelijke randen zijn niet altijd effectief voor het jaarrond afschermen 
van zonneparken. Afhankelijk van de breedte van de randen en de soorten beplan-
ting kan het voorkomen dat dit soort randen ‘s zomers een gesloten karakter heb-
ben, maar ’s winters  meer zicht doorlaten. Een ander nadeel van beplantingsran-
den is dat het enkele jaren kost om ze te laten groeien, waardoor zonneparken in 
de beginfase wel deels zichtbaar zijn en pas later volledig aan het zicht worden ont-
trokken.  Er wordt tijdens de beoordeling geen rekening gehouden met dit aspec-
ten.  

4.5.4 Beoordeling per landschapstype 

Onderstaande tabel toont de landschappelijke beoordeling per landschapstype, 
conform de drie hierboven beschreven beoordelingscriteria.  
 
Voor de onderbouwing van deze scores zie Bijlage A. 

Tabel 42 Beoordeling van de landschappelijke impact per landschapstype 
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Essenlandschap (EL) -- -- -- 

Maten en flierenlandschap (MF) -- -- -- 

Jonge heide en broekontginningenlandschap (JHB) 0 - - 

Oude hoevenlandschap (OH) -- -- -- 

Urbane gebieden (stad-land relatie & bedrijventerreinen) (UG) 0 0 -- 
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4.5.5 Zoekgebieden en het landschap aldaar 

In totaal zijn er 11 zoekgebieden. Het landschapstype ‘urbane gebieden’ is het 
meest voorkomend. ’Jonge heide- en broekontginningslandschap’ heeft het groot-
ste onbelemmerde oppervlak. De oppervlakten van de onbelemmerde landschaps-
typen binnen de zoekgebieden variëren van ca. 1 hectare t/m ca. 271 ha.  
 

Zoekgebied 9 (Bedrijventerrein Timmersveld) telt slechts ca. 1 hectare onbelemmerd op-
pervlak. Daarom wordt dit zoekgebied niet meegenomen tijdens de beoordeling en 
draagkrachtberekening: hier is geen ruimte voor grootschalige opwek d.m.v. zonne-
energie. 

 
Onderstaande tabel toont het ontbelemmerde oppervlak per zoekgebied, evenals 
een verdeling in de landschapstypen. Zie Figuur 17 voor belemmerd en onbelem-
merd gebied. 

Tabel 43 Onbelemmerd oppervlak en verdeling in de landschapstypen.  

Zoekgebied 
Onbelemmerd 
oppervlak (ha) 

  EL JHB MF OH UG 

1 Woolde 48   0% 18% 81% 0% 0% 

2 Slangenbeek noord 76  0% 63% 36% 0% 1% 

3 Slangenbeek west 62  0% 39% 15% 0% 46% 

4 Hasseleres 27  52% 0% 0% 46% 2% 

5 Twence 29  0% 79% 0% 0% 21% 

6 Oele-Beckum 271  0% 92% 0% 8% 0% 

7 BT Westermaat 46  0% 1% 2% 0% 98% 

8 BT Twentekanaal 72  0% 0% 0% 9% 91% 

10 BT Oosterveld 7  0% 0% 0% 0% 100% 

11 A1 142   0% 4% 0% 2% 93% 

4.5.6 Beoordeling per zoekgebied 

De score per zoekgebied is opgebouwd uit 
➢ de score per landschapstype (Tabel 42) en 
➢ de verdeling in landschapstypen per zoekgebied (Tabel 43). 
 
Enkele zoekgebieden liggen voor een groot gedeelte langs één of meerdere snel-
wegen. Bij landschappen langs snelwegen geldt over het algemeen dat de karakte-
ristieken en cultuurhistorische waarden al (groten)deels worden aangetast door 
deze industriële lijn. Gebieden langs snelwegen worden daarom als minder waar-
devol beschouwd. Binnen dit onderzoek worden gebieden tot 400 meter vanaf een 
snelweg beschouwd als minder waardevol. Hierdoor heeft zoekgebied 1 een min-
der negatieve beoordeling op de aspecten ‘karakteristiek’ en ‘cultuurhistorische 
waarden’ dan op basis van de daar aanwezige landschapstypen kon worden ver-
wacht. 
 
De score per zoekgebied is het gewogen gemiddelde van de score per landschaps-
type. Omdat zoekgebied 9 vrijwel geen onbelemmerd oppervlak heeft waar een 
zonnepark kan worden gerealiseerd is hiervoor geen beoordeling opgenomen. 
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Figuur 21 Effectbeoordeling landschap per zoekgebied. 
  Karakteristiek Cultuurhistorie Maat en schaal 

1 Woolde - - -- 

2 Slangenbeek noord - - - 

3 Slangenbeek west 0 - -- 

4 Hasseleres -- -- -- 

5 Twence 0 - - 

6 Oele-Beckum 0 - - 

7 BT Westermaat 0 0 -- 

8 BT Twentekanaal 0 0 -- 

10 BT Oosterveld 0 0 -- 

11 A1 0 0 -- 

4.5.7 Mitigerende maatregelen voor zonneparken 

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die eventuele negatieve effecten van 
het plaatsen van een zonnepark kunnen beperken of geheel kunnen voorkomen. 
Voor wat betreft landschap gaat het vooral om de impact op ruimtelijke kwaliteit 
te beperken/voorkomen. Impact op ruimtelijke kwaliteiten heeft met name te ma-
ken met het ruimtebeslag, het eventuele zicht op het zonnepark en hoe dit voor 
een onrustig of negatief veranderd beeld kan zorgen. Voor landschap gaat het 
daarom vooral om zichtbelemmerende maatregelen. Onderstaand zijn een aantal 
voorbeelden waar rekening mee kan worden gehouden: 
 
- De hoogte van de zonnepanelen: Door deze lager te houden, kunnen lage land-

schappelijke randen het zicht op zonneparken beperken. Daardoor kan bijvoor-
beeld het open karakter van het landschap behouden blijven. 

- Afstemmen op kavelstructuur en uitlijnen van de opstellingen: Door opstellin-
gen en rijen van zonnepanelen netjes uit te lijnen en goed af te stemmen met 
de bestaande kavelstructuur ontstaat er een logischer en rustiger beeld. 

- Afstand tot de waarnemer: Een inpassing kan plaatsvinden op alleen grotere 
afstanden van waarnemers. Door het zonnepark op grote afstand van de 
waarnemer te plaatsen, ontstaat een wijdte tussen waarnemer en rand van 
het zonnepark, waardoor details vervagen en het zonnepark begint te verval-
len tegen de achtergrond. 

 
Bovenstaande mitigerende maatregelen zijn projectspecifiek. Locatiespecifieke 
omstandigheden kunnen er toe leiden dat bepaalde mitigerende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast of weinig effect hebben. Binnen het detailniveau van dit 
onderzoek wordt gekeken naar hoe zonneparken kunnen worden ingepast in het 
landschap van de gemeente Hengelo en wat het effect daarvan is.  

4.6 Ecologie 

Bij de aanleg van zonneparken kunnen effecten optreden op beschermde natuur-
gebieden en/of beschermde soorten. Daarnaast kan leefgebied verloren gaan. In 
dit locatieonderzoek worden de effecten van zonneparken in de 11 zoekgebieden 
beoordeeld op het aspect ecologie.  
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Daartoe is door Bureau Waardenburg een ecologische beoordeling uitgevoerd. 
Deze is opgenomen als Bijlage B. Hieronder worden de resultaten samengevat. 

4.6.1 Beoordelingscriteria en effectbeoordeling 

Bureau Waardenburg heeft alle zoekgebieden voor zowel zon als wind beoordeeld 
op een aantal criteria en subcriteria. De oorspronkelijke beoordeling is terug te le-
zen in Bijlage B.  

Tabel 44 Beoordelingscriteria ecologie 

Thema Beoordelingscriteria Subcriteria 

Ecologie 

Natura 2000-gebieden 

Effecten op habitattypen 

Effecten op habitatsoorten 

Effecten op broedvogels 

Effecten op niet-broedvogels 

Beschermde soorten 

Effecten in aanlegfase 

Verlies leefgebied 

Sterfte in gebruiksfase 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) Effecten op NNN 

 Provinciaal beleid 
Effecten op ganzenfoerageer- en 

weidevogelgebieden 

Bureau Waardenburg hanteert voor alle (sub)criteria een vierpuntsschaal, die hier-
onder wordt toegelicht.  

Tabel 45  Beoordelingstabel ecologie locatieonderzoek 

Beoordelingsklassen ecologisch onderzoek 

-- effecten groot tot zeer groot; zeer waarschijnlijk overtredingen van verbodsbepalingen 
en effecten op gunstige staat van instandhouding. Mitigatie of planaanpassing noodza-
kelijk om ontheffing te krijgen. Significante effecten op doelen van beschermde gebie-
den niet op voorhand uit te sluiten, waarvoor een vergunningprocedure doorlopen 
moet worden. Nader onderzoek is nodig is om meer grip te krijgen op de omvang van 
de effecten en de mate van noodzakelijke planaanpassing of mitigatie. 

- effecten redelijk tot groot; waarschijnlijk overtreding van verbodsbepalingen die gemiti-
geerd moeten worden om ontheffing te krijgen en/of wezenlijke effecten op doelen van 
beschermde gebieden waarvoor een vergunningprocedure doorlopen moet worden. 
Het is mogelijk dat nader onderzoek nodig is om meer grip te krijgen op de omvang van 

de effecten en de mate van noodzakelijke planaanpassing of mitigatie. 

0/- effecten beperkt; wellicht overtredingen van verbodsbepalingen die waarschijnlijk miti-
geerbaar zijn en/of kleine effecten op doelen van beschermde gebieden waarvoor een 

vergunningprocedure doorlopen kan worden. 

0 n.v.t. effecten klein of afwezig; geen overtredingen van verbodsbepalingen of effecten 
op doelen van beschermde gebieden. 

 
Omdat het locatieonderzoek de effecten in drie klassen indeelt (te weten 0, - en --) 
is in overleg met Bureau Waardenburg de volgende vertaling gemaakt, zodat de 
beoordeling goed vergelijkbaar is met de overige onderzochte thema’s. 

Tabel 46 Verschil in beoordelingsklassen tussen de ecologische bijlage en het locatieonderzoek. 

Beoordelingsklassen Beoordelingsklassen 
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ecologisch onderzoek locatieonderzoek 

0 0 

0/- - 

- - 

-- -- 

 

4.6.2 Natura 2000-gebieden 

➢ Effecten op habitattypen: Aangezien binnen de zoekgebieden wind geen Na-
tura 2000-gebied liggen, kan verlies van omvang van habitattypen op voorhand 
worden uitgesloten. Gezien de afstand en de tijdelijkheid van de werkzaamhe-
den tijdens de aanlegfase worden geen significante effecten verwacht van stik-
stofdepositie op de aangewezen habitattypen. Zoekgebieden 4, 10 en 11 liggen 
relatief dicht bij een Natura 2000-gebied, waardoor stikstofdepositie een aan-
dachtspunt is. Voor alle initiatieven geldt dat deze onderbouwd moeten worden 
middels een Aerius-berekening wanneer de exacte locatie, aard en omvang van 
de  ingreep bekend zijn . Wel zal op korte termijn een nieuwe stikstofwet in 
werking treden waardoor (bouw)projecten die alleen voor een stikstofuitstoot 
zorgen in de bouwfase (zoals wind- en zonneparken) worden vrijgesteld van een 
vergunningplicht. 

➢ Effecten op habitatsoorten: De habitatrichtlijnsoorten die kwalificeren voor de 
Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van de gemeente Hengelo zijn ge-
bonden aan de habitats binnen die gebieden. Gezien de afstand en de mobiliteit 
van deze soorten is een binding met de zoekgebieden op voorhand met zeker-
heid uitgesloten (score 0). Een uitzondering hierop is zoekgebied 11, wat op en-
kele meters afstand is gelegen van het Natura 2000- gebied Lonnekermeer. De 
habitatsoort waarvoor het Natura 2000-gebied de Lonnekermeer is aangewe-
zen, de gevlekte witsnuitlibel, is gebonden aan zoet water in het gebied. Hoewel 
in de aanlegfase van een zonnepark geen wateren en hun nadere omgeving wor-
den geschaad, zijn effecten gezien de zeer korte afstand niet uitgesloten. Wel 
kunnen mogelijke effecten op slechts een beperkt deel van het zoekgebied op-
treden, namelijk het deel ten zuiden van de A1 en ten oosten van de N342. Re-
alisatie van zonneparken in de overige delen van het zoekgebied zal geen effect 
sorteren op aangewezen habitatsoorten, waaronder gevlekte witsnuitlibel. 

➢ Effecten op broedvogelsoorten: De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden die 
zijn aangewezen voor broedvogels zijn Moore und Heiden des westlichen Mün-
sterlandes, Engbertsdijksvenen, Sallandse Heuvelrug en Feuchtwiesen im nörd-
lichen Münsterland. Deze Natura 2000-gebieden liggen op 10,5 tot 30 kilometer 
afstand tot de zoekgebieden wind. Dit zijn grotere afstanden dan de maximale 
foerageerafstanden van de aangewezen broedvogelsoorten, met uitzondering 
van de bruine kiekendief (Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes). 
Echter, zoals voor deze soort al bij het onderdeel wind is toegelicht, is de afstand 
tot het betreffende Natura 2000-gebied en de zoekgebieden groot, liggen er ge-
schiktere foerageergebieden op kortere afstand en zijn er niet of nauwelijks 
waarnemingen van de bruine kiekendief binnen de zoekgebieden. Effecten op 
broedvogels met een instandhoudingsdoelstelling zijn derhalve uitgesloten voor 
alle zoekgebieden zon. 
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➢ Effecten op niet-broedvogelsoorten: De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 
die zijn aangewezen voor niet-broedvogels zijn Moore und Heiden des westli-
chen Münsterlandes, Engbertsdijksvenen en Feuchtwiesen im nördlichen Mün-
sterland. Deze Natura 2000-gebieden liggen op 10,5 tot 30 kilometer afstand. 
Deze gebieden zijn o.a. aangewezen voor diverse steltlopers (Moore und Heiden 
des westlichen Münsterlandes) en diverse ganzensoorten (al deze Natura 2000-
gebieden) die een maximale foerageerafstand hebben die groter is dan de af-
stand tussen het betreffende Natura 2000-gebied en de zoekgebieden zon. De 
afstand is echter behoorlijk fors en er liggen veel geschikte foerageergebieden 
op kortere afstand van de voornoemde Natura 2000-gebieden. Dit wordt onder-
steund door de afwezigheid binnen de zoekgebieden van grote aantallen waar-
nemingen van steltlopers en ganzensoorten in de winterperiode in de afgelopen 
5 jaar. Het is onwaarschijnlijk dat er binding is tussen het zoekgebied en de aan-
gewezen niet-broedvogelsoorten. Effecten op niet-broedvogels zijn derhalve 
uitgesloten. 

Tabel 47  Effectbeoordeling Natura 2000 per zoekgebied. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Effecten op habitattypen* - - - - - - - - - - 

Effecten op habitatsoorten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Effecten op broedvogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Effecten op niet-broedvogels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Samengevatte score ‘Natura 2000’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 
* De negatieve score op het subcriterium habitattypen wordt veroorzaakt door stikstofde-
positie. Door de kleine omvang van het effect, en de wetenschap dat de nieuwe stikstofwet 
een vrijstelling van vergunningplicht bevat voor bouwprojecten met enkel stikstopemissie 
in de bouwfase, is het verantwoord om de geaggregeerde score voor het criterium ‘Natura 
2000-gebieden’ op 0 te zetten (m.u.v. zoekgebied 11, waar de ‘-‘ score wordt veroorzaakt 
door het effect op habitatsoorten). 

 

4.6.3 Beschermde soorten 

In het geval dat bomen gekapt of gebouwen gesloopt moeten worden voor de rea-
lisatie van het zonneparkinitiatief kunnen verblijfplaatsen van beschermde soorten 
worden aangetast. Ook kunnen jaarrond beschermde nesten worden aangetast 
door de realisatie van een zonneparkinitiatief. 
 
➢ Effecten in de aanlegfase: Door een goede inpassing van de zonnepanelen 

en/of door te zorgen voor alternatieve nestlocaties zijn negatieve effecten in 
de aanlegfase mogelijk te beperken. Negatieve effecten in de aanlegfase van de 
zonneparken op beschermde soorten, bijvoorbeeld als gevolg van grondwerk-
zaamheden, zijn doorgaans goed te mitigeren. Bovendien kan hier tijdens de 
werkzaamheden in de aanlegfase middels een ecologisch werkprotocol, waar 
nodig, rekening mee worden gehouden. Het is daarom niet aannemelijk dat dit 
aspect een knelpunt is. 
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➢ Verlies aan leefgebied: In de gebruiksfase kan er ook verlies aan leefgebied op-
treden door zonneparken, vanwege oppervlaktebeslag. Hierin zijn de zoekge-
bieden niet onderscheidend, hoewel de plaatsing van zonnepanelen op braak-
liggende geasfalteerde percelen over het algemeen een kleinere impact heb-
ben dan zonnepanelen op extensieve agrarische percelen. 

➢ Sterfte in gebruiksfase: In tegenstelling tot windenergie is tijdens de exploita-
tiefase van een zonnepark geen sprake van (jaarlijkse) sterfte onder vogels en 
vleermuizen. Mogelijke effecten blijven beperkt tot verstoring en/of verlies aan 
leefgebied. 

Tabel 48 Effectbeoordeling beschermde soorten per zoekgebied. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Effecten in de aanlegfase - - - - - - - - - - 

Verlies aan leefgebied - - - - - - - - - - 

Sterfte in gebruiksfase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6.4 Natuurnetwerk Nederland 

Binnen zoekgebied 2, 6 en 11 liggen delen van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Op voorhand is het NNN niet gevrijwaard van zonnepanelen. Plaatsing van 
een zonnepark binnen het NNN kan een effect hebben op het functioneren van het 
NNN zodat dat als een risico is beoordeeld. Effecten op de kernkwaliteiten en ont-
wikkelingsdoelen van het NNN zijn niet op voorhand uitgesloten, met dien ver-
stande dat eventuele realisatie van zonneparken binnen deze zoekgebieden, maar 
buiten het NNN geen effect zal sorteren. 
Voor de overige zoekgebieden 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 en 10 geldt dat wezenlijke effecten 
op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen van het NNN op voorhand uitgeslo-
ten zijn vanwege het ontbreken van externe werking op het NNN in de provincie 
Overijssel. 

Tabel 49 Effectbeoordeling NNN 

 1  2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Effecten op NNN 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

4.6.5 Provinciaal beleid 

In de ruime omgeving van de zoekgebieden liggen geen weidevogelgebieden en/of 
ganzenfoerageergebieden. Zoekgebieden 1, 5, 6, 8, en 10 liggen ook niet binnen de 
zogenoemde ‘bufferzones weidevogel- en Korhoengebied’. Effecten voor deze 
zoekgebieden zijn op voorhand uitgesloten.  Zoekgebieden 2, 3, 4, 7 en 11 liggen 
wel binnen de bufferzone. Zoekgebieden  2, 3 en 4 bevatten beperkt geschikt foe-
rageergebied, maar het is niet waarschijnlijk dat hier weidevogels afkomstig uit het 
weidevogelgebied foerageren. geldt dat het niet waarschijnlijk is dat hier weidevo-
gels foerageren. Zoekgebied 7 betreft een bedrijventerrein zonder braakliggende 
terreinen met graslanden. Bij zoekgebied 11 gaat het om een stukje van enkele hec-
tares tussen een bedrijventerrein en de wijk Vossenbelt. Voor alle zoekgebieden die 
(deels) binnen de bufferzones liggen geldt dat het effect verwaarloosbaar tot be-
perkt is. 
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Tabel 50 Effectbeoordeling provinciaal beleid. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Provinciaal beleid (ganzenfoerageer- en 
weidevogelgebieden 

0 - - - 0 0 - 0 0 - 

          

4.6.6 Conclusie 

Onderstaande tabel toont de totale beoordeling voor ecologie voor zonneparken 
binnen de drie zoekgebieden. 

Tabel 51 Samenvatting effectbeoordeling ecologie zonneparken. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 10 11 

Samengevatte score ‘Natura 2000’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Beschermde soorten - Aanlegfase - - - - - - - - - - 

Beschermde soorten - Leefgebied - - - - - - - - - - 

Beschermde soorten - Gebruiksfase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NNN 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Provinciaal beleid 0 - - - 0 0 - 0 0 - 

          

Tussen de zoekgebieden zijn duidelijke verschillen. Zoekgebied 11 ligt zeer nabij het 
Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Dit heeft een negatievere score op het beoor-
delingscriterium Wnb (gebiedsbescherming) tot gevolg. Daarnaast zijn in zoekge-
bied 2, 6 en 11 delen van het NNN gelegen. Omdat het NNN niet is uitgesloten in 
de planvorming heeft dit mogelijkerwijs een negatieve impact op het NNN tot ge-
volg. Tenslotte is er ook een negatievere score bij provinciaal beleid voor zoekge-
bieden 2, 3, 4, 7, en 11. 

4.7 Energieopbrengst 

Wanneer zonneparken elektriciteit produceren wordt op dat moment minder 
‘grijze’ stroom door kolen- en (vooral) gascentrales geproduceerd, met bijbeho-
rende vermindering van CO2-, fijnstof en emissies van verzurende stoffen.  
 
In deze effectbeoordeling doen wij een grove schatting van de opwekpotentie van 
zonneparken in de zoekgebieden. Dit is een indicatie van de mate waarin elk zoek-
gebied in theorie kan bijdragen aan het doelbereik (productie van 156 GWh aan 
duurzame elektriciteit in 2030). Deze opwekpotentie is ook het beoordelingscrite-
rium voor het aspect Energieopbrengst. 
Om tot deze opwekpotentie te komen kijken wij niet alleen naar het onbelemmerd 
oppervlak waar binnen de zoekgebieden zonneparken gerealiseerd kunnen wor-
den, maar ook naar de draagkracht van dat gebied, op basis van het landschaps-
type. 
 
Deze aanpak in onderstaande paragrafen toegelicht. 
 
➢ Onbelemmerd oppervlak: op basis van de belemmeringenkaart voor zon 

(zie paragraaf 4.1) zijn de gebieden duidelijk geworden waar zonneparken 
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op voorhand niet onmogelijk zijn. Daarbij zijn dus harde belemmeringen 
zoals woningen en wegen weggefilterd. 

➢ Draagkracht: de draagkracht van een landschap is een manier om aan te 
duiden hoeveel zonneparken kunnen worden gerealiseerd zonder dat de 
kenmerkende karakteristiek van dat landschap wordt aangetast. Draag-
kracht wordt uitgedrukt in een percentage van het onbelemmerde opper-
vlak. De draagkracht verschilt per landschapstype. In Bijlage A is per land-
schapstype de draagkracht berekend. Paragraaf 4.7.2 geeft een korte sa-
menvatting. 

4.7.1 Aannames opwekpotentie 

Om de potentie van zoekgebieden te bepalen hanteren we de volgende globale 
aannames:  
➢ Een zonnepark heeft een vermogen van ca. 1 MWp/ha. Een MWp (mega-

watt-piek) is het maximale vermogen van een zonnepark onder bepaalde 
(laboratorium-)omstandigheden. 

➢ Een zonnepark in de gemeente Hengelo produceert jaarlijks 1.000 
MWh/MWp. 

➢ Zonneparken produceren dus 1.000 MWh/ha. oftewel 1 GWh per hectare. 
 
N.B. Er zijn verschillende aspecten van de inrichting van een zonnepark die effect 
hebben op de hoeveelheid energie die dat zonnepark per hectare produceert, zoals 
de opstellingsvorm (zuidgeoriënteerd vs. oostwest-georiënteerd), de afstand tus-
sen de ‘tafels’ van panelen en de diepte van de landschappelijke omranding. Der-
gelijke verschillen passen beter bij onderzoek op gebiedsniveau en dienen dus bij 
de onderbouwing van concrete projecten nader te worden beschouwd. 
 
Door per landschapstype een inschatting te maken van zowel de gemiddelde afme-
ting van een zonnepark als het aantal zonneparken dat binnen dat landschapstype 
per vierkante kilometer past zonder de landschappelijke karakteristieken aan te tas-
ten hebben wij een maat voor de hoeveelheid energie die per hectare en vervolgens 
ook per zoekgebied kan worden opgewekt. 

4.7.2 Draagkracht 

Bij de bepaling van de draagkracht zijn twee ‘landschapsstrategieën’ doorgerekend. 
Een landschapsstrategie is een set uitgangspunten voor zonneparken binnen een 
bepaald gebied. De landschapsstrategieën zijn: 
➢ inpassen: kleine zonneparken in, aansluitend op bestaande kavelgrenzen. De 

bestaande kwaliteiten van het gebied zijn leidend. 
➢ aanpassen: kleine of middelgrote zonneparken die het lokale verkavelingsprin-

cipe volgen en trachten de lokale openheid of dichtheid van het landschap te 
behouden. 

Onderstaande tabel berekent de draagkracht voor beide landschapsstrategieën, 
voor alle landschapstypen. 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Onderzoek zon 
 

53 
 

Tabel 52 Draagkracht per landschapstype 

 

Afmetingen per  
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Draagkracht 

Landschapstype kl
ei

n
 (

ca
. 3

 h
a)

 

m
id

d
el

 (
ca

. 7
 h

a)
 

ge
m

. o
p

p
. (

h
a)

 

In
p

as
se

n
 

A
an

p
as

se
n

 

In
p

as
se

n
 

A
an

p
as

se
n

 

Essenlandschap ✓ ✓ 5 2  10%  

Jonge heide- en broekontginning ✓ ✓ 5 1 3 5% 15% 

Maten- en flierenlandschap ✓  3 1 2 3% 6% 

Oude hoevenlandschap ✓  3 1 2 3% 6% 

Urbane gebieden ✓  3 2  6%  

 
Een draagkracht van 15% wil zeggen dat binnen een gebied van 100 hectare 15 hec-
tare kan worden benut voor zonneparken (inclusief hun landschappelijke randen 
en ruimte tussen de panelen). Dat betekent dus ook dat dat gebied een opwekpo-
tentie heeft van 15 GWh per jaar.  
 
Per zoekgebied weten we nu de verdeling in landschapstypen (deze is onderdeel 
van de landschappelijke beoordeling en staat in Tabel 43) en de draagkracht per 
landschapstype. Hieruit volgt per zoekgebied de draagkracht en daarmee de op-
wekpotentie. De twee strategieën (inpassen en aanpassen) dienen als onder- en 
bovengrens van een bandbreedte. 

Tabel 53 Berekening van de opwekpotentie per zoekgebied, op basis van de draagkracht per landschapstype. 
EL: Essenlandschap, JHB: Jonge heide- en broekontginning MF: Maten- en flieren, OH: Oude hoeven, 
UG: urbaan gebied. 

    EL JHB MF OH UG Opwekpotentie 

  Draagkracht inpassen 10% 5% 3% 3% 6%   
  Draagkracht aanpassen - 15% 6% 6% -   
zgb Onbelemmerd opp. (ha)      Inpassen Aanpassen 

1 48 0% 18% 81% 0% 0% 2 4 

2 76 0% 63% 36% 0% 1% 3 9 

3 62 0% 39% 15% 0% 46% 3 4 

4 27 52% 0% 0% 46% 2% 2 1 

5 29 0% 79% 0% 0% 21% 2 3 

6 271 0% 92% 0% 8% 0% 13 39 

7 46 0% 1% 2% 0% 98% 3 0 

8 72 0% 0% 0% 9% 91% 4 0 

10 7 0% 0% 0% 0% 100% 0 0 

11 142 0% 4% 0% 2% 93% 8 1 

 
Deze berekening leidt tot de volgende bandbreedte in opwekpotenties per zoekge-
bied: 
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Tabel 54 Bandbreedte opwekpotentie per zoekgebied5 

Zoekgebied 

Maximale potentie zon 
o.b.v. onbelemmerd 
oppervlak (GWh/jr) 

Potentie zon o.b.v. land-
schappelijke draagkracht 

 (GWh/jr) 

Bijdrage doel-
bereik (% van 

156 GWh) 

1 Woolde 48 3 - 4 2% 

2 Slangenbeek noord 76 3 - 9 2 – 6% 

3 Slangenbeek west 62 3 - 4 3% 

4 Hasseleres 27 3 2% 

5 Twence 29 3 2% 

6 Oele-Beckum 271 13 - 39 8 – 25% 

7 BT Westermaat 46 3 2% 

8 BT Twentekanaal 72 4 3% 

10 BT Oosterveld 7 3 2% 

11 A1 142 8 5% 

4.7.3 Energielandschappen 

Zoals hierboven is berekend passen in de kleinschalige landschappen van Hengelo 
relatief weinig zonneparken zonder de landschappelijke kwaliteiten aan te tasten.  
Een mogelijkheid is echter het inrichten van energielandschappen: gebieden waar 
de grootschalige opwek een van de belangrijkste gebiedsopgaven wordt. In dat ge-
val is de opwekpotentie van dat gebied hoger dan de landschappelijke draagkracht. 
Op basis van expert judgment hanteren wij als vuistregel dat 60% van het onbelem-
merde oppervlak een goede vuistregel is voor de opwekpotentie van een energie-
landschap. 
Niet alle zoekgebieden zijn geschikt als energielandschap. Mede aansluitend op de 
uitgangspunten van de omgevingsvisie buitengebied en het participatieproces kun-
nen we stellen dat energielandschappen moeten zijn gelegen direct langs snelwe-
gen of bedrijventerreinen. Tevens heeft het alleen zin om een gebied in te richten 
als energielandschap als er voldoende te realiseren valt. Om die reden valt zoekge-
bied 10 (bedrijventerrein Oosterveld) af. Onderstaande tabel vat samen en geeft de 
opwekpotentie voor een gebied als het wordt ingericht als energielandschap. 

Tabel 55 Potentie van zoekgebieden voor zonne-energie indien ingericht als energielandschap. 

Zoekgebied 

Onbelemmerd  

oppervlak (ha.) 

Potentie energie- 

landschap (GWh/jr) 

Toelichting 

1 Woolde 48 29 Langs snelweg en naast BT 

2 Slangenbeek noord 76 - Landelijk gebied 

3 Slangenbeek west 62 - Landelijk gebied 

4 Hasseleres 27 - Landelijk gebied 

5 Twence 29 18 Naast BT 

6 Oele-Beckum 271 - Landelijk gebied 

7 BT Westermaat 46 28 Bedrijventerrein (BT) 

8 BT Twentekanaal 72 43 BT 

10 BT Oosterveld 7 - Onvoldoende potentie 

11 A1 142 85 Langs snelweg 

 
5 Per zoekgebied (met uitzondering van BT Timmersveld, waar geen ruimte is voor een zon-
nepark) is de aanname gedaan dat de ondergrens van de bandbreedte 1 zonnepark is. Hier-
voor is een oppervlakte van 3 hectare aangenomen in de schatting van de opwekpotentie. 
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4.7.4 Beoordelingscriterium en effectbeoordeling 

In voorgaande paragrafen is op twee manieren de opwekpotentie van de zoekge-
bieden berekend:  
➢ rekening houdend met de landschappelijke draagkracht 
➢ bij inrichting als energielandschap. 
 
Beide manieren zijn als beoordelingscriterium opgenomen, zodat de geschiktheid 
van de zoekgebieden voor beide wijzen van inrichting meegewogen kan worden. 

Tabel 56  Beoordelingscriterium duurzaamheid/energieopbrengst. 

Thema Beoordelingscriterium 

Energieopbrengst Opwekpotentie, rekening houdend met landschappelijke draagkracht 

 Opwekpotentie, bij inrichting als energielandschap. 

Tabel 57  Beoordelingstabel energieopbrengst. 

Elektriciteitsproductie – aantal windturbines 

-- - 0 + ++ 

n.v.t. n.v.t. ≤ 5 GWh/r ≤ 15 GWh/jr >15 GWh/jr 

4.7.5 Conclusie 

De zoekgebieden scoren als volgt: 

Tabel 58  Conclusie energieopbrengst 

 Energieopbrengst 
o.b.v. draagkracht 

Energieopbrengst  
energielandschap 

1 Woolde 0 ++ 

2 Slangenbeek noord + 0 

3 Slangenbeek west 0 0 

4 Hasseleres 0 0 

5 Twence 0 ++ 

6 Oele-Beckum ++ 0 

7 BT Westermaat 0 ++ 

8 BT Twentekanaal 0 ++ 

10 BT Oosterveld 0 0 

11 A1 + ++ 

4.8 Netinpassing 

Netinpassing is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Op dit onderwerp 
heeft de gemeente Hengelo nauw contact met netbeheerder Enexis.  
In dit locatieonderzoek worden de zoekgebieden beoordeeld op hun afstand tot het 
dichtstbijgelegen hoofdstation van de hoogspanningsinfrastructuur. Deze afstand 
zegt globaal iets over de haalbaarheid van een individueel project. 
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Uit correspondentie met Enexis is gebleken dat voor heel Hengelo het schaarsteni-
veau ‘beperkt transportcapaciteit beschikbaar’ geldt. Dat betekent dat niet alle aan-
vragen voor stroomlevering op dit moment gerealiseerd kunnen worden. Enexis en 
TenneT doen onderzoek naar mogelijkheden om de capaciteit in de toekomst te 
vergroten. Binnen de gemeente is op dit moment geen onderscheid te maken in de 
mate waarin er een tekort aan aansluitcapaciteit optreedt. 

4.8.1 Beoordelingscriterium en effectbeoordeling 

Als beoordelingscriterium voor het aspect ‘netinpassing’ hanteren wij de afstand 
tot een hoofdstation van de netbeheerder.  De klassegrenzen van 5 en 10 kilometer 
zijn tot stand gekomen op basis van ‘expert judgment’, waarbij de kosten van de 
aanleg van kabels en het effect daarvan op de business case van een project de 
belangrijkste rol heeft gespeeld. 
 

Tabel 59  Beoordelingscriterium aspect Netinpassing 

Thema Beoordelingscriterium 
Netinpassing Afstand tot hoofdstation netbeheerder. 

 
Het beoordelingskader is als volgt. 

Tabel 60  Scoretabel netinpassing 

Score Afstand tot hoofdstation 

- - Meer dan 10 kilometer afstand tot hoofdstation 

- 5 tot 10 kilometer afstand tot hoofdstation 

0 Minder dan 5 kilometer afstand tot hoofdstation 

+ n.v.t 

++ n.v.t 

 

4.8.2 Effectbeoordeling 

Onderstaande afbeelding toont 5 km afstand rondom nabijgelegen hoofdstations. 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Onderzoek zon 
 

57 
 

Figuur 22 5 km contour rond hoofdstations  

 
 
Zoals blijkt liggen er meerdere hoofdstations in de omgeving van de zoekgebieden, 
waardoor er op dit punt geen onderscheid te maken is. 

4.8.3 Conclusie 

Op basis van de scoretabel en de berekende aantallen woningen scoren de zoekge-
bieden als volgt op het milieuthema netinpassing: 

Tabel 61  Samenvatting effectbeoordeling aspect afstand tot hoogspanningsstation. 
 Netinpassing 

1 Woolde 0 

2 Slangenbeek noord 0 

3 Slangenbeek west 0 

4 Hasseleres 0 



 

Locatieonderzoek grootschalige zon en wind 
gemeente Hengelo    

 

 

Onderzoek zon 
 

58 
 

 Netinpassing 

5 Twence 0 

6 Oele-Beckum 0 

7 BT Westermaat 0 

8 BT Twentekanaal 0 

10 BT Oosterveld 0 

11 A1 0 

4.9  
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4.10 Overzichtstabel zoekgebieden zon 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scores van de verschillende zoekge-
bieden voor zonne-energie, met uitzondering van zoekgebied 9, waar geen ruimte 
blijkt voor een zonnepark. 

Tabel 62 Samenvatting effectbeoordeling zonne-energie. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11† 

Omgeving Aantal woningen <50m 2 26 82 160 1 91 329 771 2 257 

 Woningdichtheid (wn/ha.) 0,0 0,2 0,7 2,2 0,0 0,2 0,9 1,4 0,1 0,7 

Landschap Karakteristiek - - 0 -- 0 0 0 0 0 0 

 CHW - - - -- - - 0 0 0 0 

 Maat en schaal -- - -- -- - - -- -- -- -- 

Ecologie N2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

 NNN 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

 Prov. Beleid 0 - - - 0 0 - 0 0 - 

 Besch. Srt. Aanlegfase - - - - - - - - - - 

 Besch. Srt. Leefgebied - - - - - - - - - - 

 Besch. Srt. Gebruiksfase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opbrengst 

(GWh 

O.b.v. draagkracht 3-4 3-9 3-4 3 3 13-39 3 4 3 8 

Als energielandschap 29 0 0 0 18 0 28 43  85 

Netinpassing Afstand tot netinpassing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
† Voor zoekgebied 11 is bij het aspect ‘Omgeving’ de beoordeling van de geoptimaliseerde gebieds-
grens weergegeven. Zie paragraaf 4.4.3. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

5.1 Onderzochte locaties 

Dit locatieonderzoek beschouwt voor 11 locaties binnen de gemeente Hengelo de 
mogelijkheden voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit met wind 
en zon. 
 
Op basis van diverse wettelijke belemmeringen en milieunormen zijn in 3 van de 
zoekgebieden grote windturbines mogelijk. In 10 van de 11 zoekgebieden blijkt 
ruimte voor tenminste 1 zonnepark. 

Tabel 63 Ruimtelijke mogelijkheden zon en wind per zoekgebied. Voor wind is het aantal mogelijke windtur-
binelocaties opgenomen, zoals volgt uit de belemmeringenstudie. 

nr. naam wind zon 
1 Woolde 2 ✓ 

2 Slangenbeek noord  ✓ 

3 Slangenbeek west  ✓ 

4 Hasseleres  ✓ 

5 Twence  ✓ 

6 Oele-Beckum  ✓ 

7 BT Westermaat 1 ✓ 

8 BT Twentekanaal 1 ✓ 

9 BT Timmersveld   

10 BT Oosterveld  ✓ 

11 A1  ✓ 

5.2 Effecten 

Zoals in voorgaande hoofdstukken uiteengezet hebben wind- en zonneparken ef-
fecten op de omgeving, het landschap en ecologie. Tevens is onderzocht of er qua 
netinpassing onderscheid tussen de zoekgebieden optreedt. 
 
Tegelijk heeft elk zoekgebied een bepaalde opwekpotentie, waarmee de gemeen-
telijke doelstelling van 156 GWh/jr aan duurzame opwek deels kan worden inge-
vuld. 
Voor zonneparken is bij het bepalen van de potentie gekeken naar de landschappe-
lijke draagkracht: door de kleinschaligheid van het landschap binnen de gemeente 
Hengelo zijn er geen gebieden waar meer dan 15% van de beschikbare ruimte voor 
zonneparken kan worden ingezet, tenzij een gebied wordt aangewezen als energie-
landschap. In dat geval is de opwekpotentie een stuk hoger. Het ligt voor de hand 
om energielandschappen enkel toe te passen langs snelwegen of naast/op bedrij-
venterreinen. 
 
Onderstaande tabel vat alle resultaten samen. Zoekgebied 9 blijkt geen ruimte te 
bieden voor een zonnepark en is daarom achterwege gelaten. 
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 Figuur 23 Onderzochte zoekgebieden binnen de gemeente Hengelo. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 10 11  

WINDTURBINES             

Omgeving Aantal woningen <500m 12      353 2    

 Aantal woningen <1000m 262      1727 374    

Landschap Gebiedskenmerken 0      0 0    

 Structuren en patronen 0      - -    

 Beleving -      -- -    

 Interferentie --      -- --    

Ecologie N2000 0      0 0    

 Besch. Srt. Aanlegfase -      - -    

 Besch. Srt. Leefgebied -      0 0    

 Besch. Srt. Gebruiksfase -      - -    

 NNN 0      0 0    

 Prov. Beleid 0      - 0    

Opbrengst Opwekpotentie (GWh/jr) 26      13 13    

Netinpassing Afstand tot netstation 0      0 0    

ZONNEPARKEN             

Omgeving Aantal woningen <50m 2 26 82 160 1 91 329 771 2 257  

 Woningdichtheid (wn/ha.) 0,0 0,2 0,7 2,2 0,0 0,2 0,9 1,4 0,1 0,7  

Landschap Karakteristiek - - 0 -- 0 0 0 0 0 0  

 CHW - - - -- - - 0 0 0 0  

 Maat en schaal -- - -- -- - - -- -- -- --  

Ecologie N2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  

 NNN 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -  

 Prov. Beleid 0 - - - 0 0 - 0 0 -  

 Besch. Srt. Aanlegfase - - - - - - - - - -  

 Besch. Srt. Leefgebied - - - - - - - - - -  

 Besch. Srt. Gebruiksfase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Opbr. 
(GWh/jr) 

O.b.v. draagkracht 3-4 3-9 3-4 3 3 13-39 3 4 3 8  

Als energielandschappen 29 0 0 0 18 0 28 43 0 85  

Netinpassing Afstand tot netinpassing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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