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Hoofdstuk 1 Inleiding  

1.1 Het landschap in het beleid  

1.1.1 Provinciaal beleid 

Het beleid van de provincie Overijssel is omschreven in de ‘Geconsolideerde Omge-
vingsverordening Overijssel vanaf 2017’ en de ‘Geconsolideerde Omgevingsvisie 
Overijssel vanaf 2017’. Op 3-3-2021 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van 
beide beleidsdocumenten.  
 
Voor het plaatsen van windturbines staat daarin het volgende: 
 
‘’Of medewerking kan worden verleend aan een initiatief wordt beoordeeld met be-
hulp van het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie (OF, WAAR, HOE). Een belangrijk 
punt daarin is de vraag hoe de plaatsing van een windturbine zich verhoudt tot de 
gebiedskenmerken die van toepassing zijn in de specifieke lokale situatie. Er zal 
sprake moeten zijn van een goede landschappelijke inpassing op basis van de aan-
wezige gebiedskenmerken.’’1 
 
Voor het plaatsen van zonnepanelen staat daarin het volgende: 
 
‘’Installaties voor de opwekking van zonne-energie zijn onmisbaar voor de provinci-
ale doelstelling voor de toepassing van hernieuwbare energie. Uit een oogpunt van 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik willen wij zonnepanelen en andere vormen van 
opwekking van zonne-energie zoveel mogelijk combineren met andere functies, bij 
voorkeur met bebouwing. Goede landbouwgronden worden zoveel mogelijk ont-
zien. Daarom passen we voor de beoordeling van initiatieven voor het opwekken 
van zonne-energie de zonneladder toe. De zonneladder geeft de voorkeursvolgorde 
aan bij de verdeling van de opwekopgave voor zonne-energie.’’ 
 
Voor zonnevelden is er daarnaast een ‘Handreiking zonnevelden’2  waarin denkrich-
tingen zijn opgesteld voor het plaatsen van zonnevelden.  
 
‘’De handreiking is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, omwonenden van een zon-
neveld en voor gemeenten om hen te ondersteunen bij de ruimtelijke afweging voor 
zonnevelden, bij het ontwerp van een kwalitatief goed zonneveld en bij het gesprek 
over het realiseren van voldoende en passende kwaliteit.’’ 
 
De provincie hanteert zogenaamde gebiedskenmerken die de verschillende typen 
landschappen en hun kenmerkende eigenschappen (zoals beschreven in de Catalo-
gus Gebiedskenmerken3) aangeven. Deze kenmerken worden aangegeven op kaar-
ten en bestaan uit de volgende categorieën:  

 
1 Geconsolideerde Omgevingsverordening Overijssel vanaf 2017 
2 Handreiking zonnevelden, Toepassing van de Overijsselse zonneladder en kwaliteitsimpuls zonnevel-

den, 21 april 2020 
3 Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019’ 
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➢ Kaart Gebiedskenmerken Natuurlijke laag (Hoe) 
➢ Kaart Gebiedskenmerken Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Hoe) 
➢ Kaart Gebiedskenmerken Stedelijke Laag (Hoe) 
➢ Kaart Gebiedskenmerken Laag van de beleving (Hoe) 

 
In de ‘Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019’ beschrijft de 
Provincie het provinciaal belang van alle gebiedstypen en -kenmerken en voegen ze 
ambitie en sturing toe: 
 
‘We realiseren Ruimtelijke Kwaliteit door naast bescherming vooral in te zetten op 
het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Hierbij zijn de 
gebiedskenmerken van provinciaal belang ons uitgangspunt. Dit zijn de ruimtelijke 
kenmerken van een gebied of een gebiedstype, die bepalend zijn voor de karakteris-
tiek en kwaliteit ervan.’4 
 
Voor het onderdeel ‘Landschap’ binnen het onderzoek voor zonne- en windenergie 
in de gemeente Hengelo zijn voornamelijk de volgende drie gebiedskenmerken van 
belang:  
 
➢ Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Hoe)  
➢ Stedelijke Laag (Hoe)  
➢ Laag van de beleving (Hoe)  

 
Binnen het grensgebied van gemeenten Hengelo zijn er vier verschillende land-
schapstypen te onderscheiden volgens de Gebiedskenmerken ‘Laag van het agra-
risch cultuurlandschap (Hoe)’. Deze zijn als volgt: 
 
➢ Essenlandschap 
➢ Jonge heide- en broekontginningenlandschap 
➢ Maten en flierenlandschap 
➢ Oude hoevenlandschap  

1.1.2 Gemeentelijke beleid 

De gemeente Hengelo kent verschillende beleidsdocumenten die betrekking heb-
ben op het landschap van de gemeente. Binnen deze documenten zijn landschap-
pelijke kades en denkrichtingen beschreven. De landschapstypen die worden ge-
hanteerd door de gemeente komen overeen met die van de Catalogus Gebiedsken-
merken van de Provincie Overijssel. Deze typering wordt ook toegepast binnen dit 
onderzoek. Op Figuur 1 staat de typering weergegeven van de landschapstypen  
binnen de gemeente Hengelo. 
 

 
4 Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019 
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Figuur 1 De landschapstypen zoals gedefinieerd door de gemeente Hengelo. Deze landschapstypen komen 
overeen met de Catalogus Gebiedskenmerken van de Provincie Overijssel. De gebieden die niet zijn 
aangeduid als een landschapstype worden gekenmerkt als stedelijk gebied. 

 

1.2 Beschrijving van de landschapstypen  

De landschapstypen die gehanteerd worden bij dit onderzoek zijn dezelfde zoals die 
uit de Gebiedskenmerken ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Hoe)’ van de 
Provincie Overijssel. Deze zijn als volgt: 
 
➢ Essenlandschap 
➢ Maten en flierenlandschap  
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➢ Jonge heide- en broekontginningenlandschap 
➢ Oude hoevenlandschap  

 
Hieronder worden per landschapstype de ruimtelijke kenmerken beschreven. Op 
de kaart (Zie Figuur 4) is de locatie van de landschapstypen weergeven.  

1.2.1 Essenlandschap 

Onderstaand wordt een beschrijving van het essenlandschap gegeven. De beschrij-
ving komt uit de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie Overijssel: 
 
‘Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, la-
ger gelegen maten en fliergronden ,(voormalige) heidevelden en kenmerkende be-
bouwing rond de es (esdorpen en verspreide erven).  
Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercom-
plexen die op de hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aange-
legd. Eeuwenlange bemesting -met heideplaggen en stalmest -heeft geleidt tot een 
karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. Onder en in de es heeft zich op deze 
wijze een waardevol archeologisch archief opgebouwd. De dorpen en erven lagen 
op de flanken van de es, op overgang naar het lager gelegen maten-en flierenlan-
den. Zo lagen ze droog en werden tegelijkertijd de werklijnen zo kort mogelijk ge-
houden.  
De zandpaden volgen steeds de lange ‘luie’ lijnen van het landschap, Zo ontstond 
vanuit de dorpen een organische spinragstructuur naar de omliggende gronden en 
de dorpen in de omgeving.  Het landschapsbeeld is afwisselend en contrastrijk, vol-
gend aan de organische patronen van het natuurlijke landschap. Typerend zijn de 
losse hoeven rond de es en de esdorpen met hun karakteristieke boerderijen en her-
kenbaar dorpssilhouet met vaak de kerktoren als markant element.’5 

 
5 Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019 
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Figuur 2 Essenlandschap met de flanken en maten aangegeven. Bron: Catalogus Gebiedskenmerken Overijs-
sel, 13 november 2019. 

 
 
Hieronder worden de belangrijke karakteristieken van het Essenlandschap be-
noemd: 
 
➢ Karakteristiek reliëf met steillranden 
➢ De es als een grote open ruimte tussen het mozaïek van de flanken  
➢ Afwisseling tussen contrasten van het landschap 
➢ Organische vormen  

1.2.2 Jonge heide- en broekontginningenlandschap 

Onderstaand wordt een beschrijving van het Jonge heide- en broekontginingsland-
schap gegeven. De beschrijving komt uit de Catalogus Gebiedskenmerken van de 
provincie Overijssel: 
 

‘De grote oppervlakte aan (voormalige) natte en droge heidegronden was oorspron-
kelijk functioneel verbonden met het essen- en oude hoevenlandschap; hier werd 
geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal bemeste plaggen 
dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. 
Na de uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden 
grotendeels in cultuur gebracht. Aanvankelijk kleinschalig en min of meer individu-
eel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig en grootschalig aange-
pakt (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw). De grote natte broekgebieden ondergin-
gen een vergelijkbare ontwikkeling, waardoor de natte en de droge jonge ontgin-
ningen nu gelijkenis vertonen. Daarnaast zijn vanaf 1750 vanuit de landgoederen en 
buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht en houtproductie 
bebost. Dit heeft geresulteerd in grote en kleinere landbouwontginningslandschap-
pen en in landschappen van grote boscomplexen  en (nooit ontgonnen) heidevelden, 
zoals op de Sallandse Heuvelrug.  
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Ten opzichte van omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontgin-
ningen relatief grote open ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen 
als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange rechtstanden. Vaak 
zijn het ‘inbreidings’ landschappen met en rommelige driehoekstructuren als resul-
taat.  Ook sommige recente heringerichte agrarische landschappen worden tot deze 
categorie gerekend, omdat van het oorspronkelijke landschap niets meer terug te 
vinden is.’6 
 

Hieronder worden de belangrijke karakteristieken van het Jonge heide- en 
broekontginingslandschap benoemd: 
 
➢ Relatief open ruimtes deels omzoomd door boscomplexen  
➢ Rechtlijnige lanen en structuren zoals bosstroken en waterlichaam 
➢ Rechthoekige kavelpatronen en erven.  

1.2.3 Maten en flierenlandschap 

Onderstaand wordt een beschrijving van het Maten en flierenlandschap gegeven. 
De beschrijving komt uit de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie Overijs-
sel: 
 
‘Laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs de beken, in de natuurlijke laag-
ten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hak-
hout aangeplant.  
Dit diende tevens als perceelsafscheiding – daar, waar de ontwateringssloot niet 
altijd watervoerend – was in geval van beweiding. Rond de beek ontstond een lineair 
landschap, met daaromheen in de natte laagtes een matenlandschap. Kleinschalig 
landschap langs beken en in laagten met veel variatie in ruimtelijke opbouw: de 
open ruimte van de watergang, de coulissen van hakhoutstruweel, de open kamers 
van de hooien weilanden, met hier en daar een broekbos op de nattere plekken. 
Vloeivelden maakten onderdeel uit van het bemestingssysteem.  
Het Maten-en Flierenlandschap is veelal de contramal van het essenlandschap en 
het oude hoevenlandschap en was daar functioneel aan verbonden.’  
 

Hieronder worden de belangrijke karakteristieken van het Maten en flierenland-
schap benoemd: 
 
➢ 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. 

1.2.4 Oude hoevenlandschap (Kampenlandschap) 

Onderstaand wordt een beschrijving van het Oude hoevenlandschap gegeven. De 
beschrijving komt uit de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie Overijssel: 
 

 
6 Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019 
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‘Landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de 
grote essen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelings-
ruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgon-
nen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, 
alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere 
maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond.  
Essenlandschap in het klein met samenhangend systeem van es/kamp, erf op de 
flank, natte laagtes en – voormalige – heidevelden. Ordening vanuit de erven, die 
de ‘organische’ vormen van landschap volgt. Spinragstructuur vanuit de erven naar 
de omliggende gronden en tussen de erven. 
 Contrastrijke landschappen met veel variatie op de korte afstand: open es, klein-
schalige flank met erf kleinschalige natte laagtes met veel houtwallen, open heide-
velden en -ontginningen. Daartussen: kleinere (boven)lopen van beken (zie § 2.3).’7 
 

Figuur 3 Oude hoevelandschap met de flanken en maten aangegeven. Bron: Catalogus Gebiedskenmerken 
Overijssel, 13 november 2019. 

 
 

Hieronder worden de belangrijke karakteristieken van het Oude hoevenlandschap 
benoemd: 
 

➢ Kleinschalig landschap met veel ruimtelijke variatie  
➢ Doorgaand organische gevormde patronen en wegen  
➢ Open (kleine) essen, heidevelden en ontginningen  

 
7 Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, 13 november 2019 
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Figuur 4 De kaart van de Gebiedskenmerken (Landschapstypen) binnen de gemeente Hengelo. 

 

1.2.5 Urbane gebieden 

Naast de landschapstypen uit de Gebiedskenmerken ‘Laag van het agrarisch cul-
tuurlandschap (Hoe)’ van de Provincie Overijssel zijn er ook nog delen binnen de 
gemeente Hengelo die daar buiten vallen, maar waar nog wel ruimtes liggen. Dit 
zijn de gebieden tussen de stad en het landschap de vaak wordt afgesneden door 
wegen of andere infrastructurele lijnen. Ook zijn er bedrijventerreinen waar moge-
lijkheden liggen om duurzame energie op te wekken doormiddel van grootschalige 
installatie. Deze gebieden worden in het onderzoek meegenomen als ‘Urbane ge-
bieden’. 
 
➢ Urbane gebieden (stad-land relatie & bedrijventerreinen) 
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1.3 Landschappelijke hoofdstructuren 

Moderne windturbines zullen met hun ashoogte en wieklengte grote invloed heb-
ben op de bestaande landschappelijke kenmerken en de inrichting (de structuren) 
van het landschap en dan met name op de beleving ervan. Door hun omvang over-
stijgen ze de schaal van het grootste gedeelte van het bestaande landschap en gaan 
ze alleen een relatie aan met andere grootschalige landschappelijke kenmerken en 
structuren.  
Deze aansluiting kan positief zijn wanneer een windpark bijvoorbeeld parallel loopt 
aan een structuur en hierdoor de structuur versterkt. Maar ook kan het negatieve 
effecten opleveren wanneer door een windpark de structuur minder herkenbaar of 
verstoord wordt.  
Ditzelfde geldt voor zonneparken. Zonneparken kunnen invloed hebben op de 
ruimtelijke kenmerken van het landschap. Het koppelen van zonneparken aan gro-
tere infrastructurele lijnen wordt vaak als positiever beschouwd. Het landschap 
rondom deze lijnen is namelijk vaak al aangetast.  
Onder grote landschappelijke structuren worden verstaan de grote lijnen in het 
landschap zoals: grote (hoofd)wegen, watergangen en andere grote richtingge-
vende elementen in het landschap.  
Deze structuren worden ook door de provincie onderschreven in de kaart van het 
gebiedskenmerk ‘Stedelijke Laag (Hoe)’.  
 
De grootschalige structuren binnen het landschap van Hengelo zijn geïnventari-
seerd. Hieronder worden de grootschalige structuren weergegeven.   
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Figuur 5 De grote (infrastructurele) structuren binnen en rondom de gemeente Hengelo. 

 

1.4 Beleving van het landschap  

De beleving van een wind- of zonnepark heeft te maken met hoe waarnemers (be-
woners in de omgeving, passanten, etc.) het park beleven, hoe groot de impact is 
op hen en op de beleving van landschappelijke kwaliteiten vanuit hun oogpunt. 
De mate van beleving van een wind- of zonnepark wordt sterk bepaald door de af-
stand van de waarnemer ten opzichte van de windturbines of het zonnepark en ook 
door het landschap waarin de waarnemer zicht bevindt en hoe dat landschap wordt 
ervaren. Zo zullen windturbines vanuit een natuurlijk landschap als negatiever en 
storende beleefd worden dan vanuit een landschap met een meer industrieel ka-
rakter. Het landschap en haar cultuurhistorische kwaliteiten worden ook beleefd 
door relicten die vanuit de historische ontwikkeling van het landschap zijn ontstaan 
en nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. Dit kunnen bepaalde structuren zijn, 
maar ook kastelen, oud dorpsgezichten, etc. 
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De provincie heeft deze zogenaamde relicten opgenomen in de Gebiedskenmerken 
kaart  ‘Laag van de beleving (Hoe)’. Hieronder wordt de belangrijkste relicten, waar 
een wind- of zonnepark invloed op kan hebben, op een kaart weergegeven.    

Figuur 6 De belangrijke relicten en recreatieve elementen binnen en in een straal van 1.5 kilometer rondom 
de gemeente Hengelo. 

 

1.5 Landschappelijke perceelgrootte van de landschapstypen 

Ten behoeve van het inpassen van zonneparken in de landschapstypen is berekend 
wat de gemiddelde landschappelijke perceelgroottes van deze landschapstypen 
zijn. De perceelgrootte heeft invloed op de toe te passen zonnepark omvang. De 
omvang van zonneparken heeft ook invloed op ruimtelijke kwaliteit van het betref-
fende gebied waarin zonneparken gesitueerd worden. 
 
De landschappelijke perceelgrootte zijn opgesteld op basis van steekproefsgewijze 
metingen. Er is per landschapstype grof bekeken wat gemiddeld een kleine en een 
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grote landschappelijke ‘kamer’ is. Aan de hand daarvan is er een gemiddelde bere-
kend.  

Figuur 7 Landschappelijke perceelgrootte per landschapstype. De grootte zijn bepaalde aan de hand van 
steekproefsgewijze metingen. De hoeveelheden zijn gemiddeld en indicatief.  

Gemiddelde landschappelijke perceelgrootte o.b.v. geschiktheid ontwikkeling 
zonneparken per landschapstypen  

 Gemiddeld  Klein  Groot 

Essenlandschap 4 1,5 7 

Jonge heide- en broekontginningslandschap 6 3,5 8,7 

Maten- en flierenlandschap 6 3,5 8 

Oude hoevenlandschap 5 1,7 9 

Urbane gebieden 3 1 4 

* De metingen zijn geen exacte getallen. Ook kunnen er afwijkende maten voorko-
men in het landschap. De meeting is dan ook indicatief. 
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Hoofdstuk 2 Windenergie 

2.1 Beoordelingswijze windenergie Landschap  

Aan de hand van de landschappelijke beschrijving uit paragraaf 1.2 wordt de boor-
deling voor windenergie op het onderdeel ‘Landschap’ hieronder toegelicht. De be-
oordeling zal aan de hand van een aantal beoordelingscriteria plaatsvinden. Deze 
zijn als volgt: 

Tabel 1 Beoordelingscriteria potentiestudie Hengelo onderdeel Landschap. 

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 

2.1.1 De alternatieven voor windenergie  

Aan de hand van een ‘belemmeringenkaart’ zijn meerdere zoekgebieden binnen de 
gemeente Hengelo aangemerkt. De zoekgebieden  zijn indicatieve windlocaties bin-
nen de gemeente die met elkaar worden vergeleken op de geschiktheid voor een 
windpark. De locaties worden op onderstaande kaarten weergegeven.  
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Figuur 8 Plangebied Hengelo met de zoekgebieden voor windenergie. 

 

2.1.2 Beoordelingscriteria windenergie  

De zoekgebieden worden beoordeeld op de mate waarin het landschap wordt be-
invloed. Dit wordt gedaan aan de hand van de beoordelingscriteria die hierboven 
zijn benoemd. Hieronder wordt een toelichting gegeven van de toepassing van de 
beoordelingscriteria. De beoordeling is terug te vinden in de volgende paragraaf. 
 
Het criterium ‘Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken’ beoordeelt zoekge-
bieden t.o.v. van de ligging in de gebiedskenmerken. Voor dit criterium zijn de ge-
biedskenmerken van de Provincie Overijssel gebruikt. Het beoordelingscriterium 
wordt beoordeeld aan de hand van de vier landschapstypen en hun karakteristie-
ken beschreven in de Gebiedskenmerken. 
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Het criterium ‘Mate van aansluiting bij bestaande grootschalige structuren en pa-
tronen’ beoordeelt de zoekgebieden t.o.v. van de grootschalige structuren en pa-
tronen in en rondom de gemeente Hengelo. Windparken gaan in zekere zin  meer 
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 ‘Ste-
delijke Laag (Hoe)’ speelt een belangrijke rol bij de beoordeling. 
 
Het criterium ‘De beleving van het windpark in het landschap’ heeft met name be-
trekking 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 deze 
beleefd wordt. Cultuurhistorische of recreatieve waarde/elementen spelen een be-
langrijke rol. De Kaart ‘Gebiedskenmerken Laag van de beleving (Hoe)’ speelt 
daarom een rol bij de beoordeling.  

 
Het criterium ‘Visuele interferentie’ heeft weinig met landschappelijke kenmerken 
te maken, maar heeft meer te maken met de (mogelijke) interferentie die een wind-
park heeft met andere windparken en hoogspanningsmasten. Dit beoordelingscri-
terium krijgt daarom een opzichzelfstaande beoordeling. Er wordt beoordeeld op 
(eventuele) interferentie tussen bestaande windparken en de zoekgebieden.  

2.1.3 Beoordelingsschaal 

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de verschillende scores uit de beoor-
delingsschaal.  
 
Voor de landschappelijke beoordeling wordt deze aangepast. Alhoewel windparken 
niet per se negatief hoeven te zijn op alle beoordelingscriteria, wordt door de 
grootte en omvang van de huidige windturbines wel altijd het landschap beïnvloed. 
Windturbines en windparken geven hierdoor een nieuwe dynamiek aan het land-
schap en voegen kwaliteiten toe, of versterken huidige kwaliteiten, maar zullen 
door hun omvang ook altijd bestaande kwaliteiten aantasten. Daarom worden de 
landschappelijke criteria niet beoordeeld met de score ‘Positief effect’ (++). De be-
oordelingsschaal wordt hieronder weergegeven. 

Tabel 2  Overzicht van de beoordelingsschaal voor het onderdeel ‘Landschap’ 
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2.1.4 De belevingswaarde afstand voor beoordeling 

Turbines met een tiphoogte van 210 meter zijn al vanaf enkele kilometers waar-
neembaar. De impact op de beleving voor waarnemers, en daarmee ook op de be-
oordeling, is echter groter naarmate windturbines op een kortere afstand staan ten 
opzichte van de waarnemer. Hieronder worden een aantal voorbeeld-visualisaties 
vanaf verschillende afstanden tot windturbines weergegeven, om te onderbouwen 
tot welke afstand de invloed van windparken op de beleving van het landschap gro-
ter zijn. Hiervoor zijn bewust voorbeelden van andere windparken buiten de ge-
meente Hengelo gebruikt, omdat de aandacht moet uitgaan naar de landschappe-
lijke eigenschappen. De afbeeldingen dienen ervoor om te laten zien hoe groot de 
visuele invloed van windturbines is ten opzichte van de afstand tot de waarnemer.  
 
In de voorbeeld-visualisaties is te zien dat de windturbines op ca. 10 keer de afstand 
van de tiphoogte de horizon beginnen te domineren. Dit kan bij sommige omstan-
digheden meer zijn. Windturbines zijn op een grotere afstand al zichtbaar, met 
name in grote open landschappen, maar zijn dan vaak nog niet de dominerende en 
beeldbepalende factor in het landschap. Hierdoor tasten ze de beleving van de 
waarnemer ten opzichte van zijn directe omgeving minder aan. 

Figuur 9 Windpark op een afstand van ca. 23 keer de tiphoogte; de windturbines zijn nog wel zichtbaar, maar 
niet dominant aanwezig. 
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Figuur 10 Windpark op een afstand van ca. 17 keer de tiphoogte. De windturbines zijn zichtbaar, maar kunnen 
door begroeiing of bebouwing aan het zicht worden onttrokken. Ze zijn nog niet beeldbepalend op 
de horizon. 

 

Figuur 11 Windpark op een afstand van ca. 10 keer de tiphoogte: de windturbines zijn goed zichtbaar en zijn 
duidelijk de grotere structuren op de horizon. 
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Figuur 12 Windpark op een afstand van 5 keer de tiphoogte; de windturbines zijn beeldbepalend en zeer do-
minant aanwezig. 

 
 
Bij de beoordeling van de alternatieven van windparken in de gemeente Hengelo 
wordt er uitgegaan van windturbines met een tiphoogte van 210 meter.  
 
Omdat windturbines voor de beleving beeldbepalend beginnen te worden bij ca. 
10 keer de afstand van de tiphoogte, wordt er binnen dit onderzoek gemeten met 
een straal van ca. 2,1 kilometer (10x de afstand van de tiphoogte van de voorge-
stelde windturbine hoogte) rondom de zoekgebieden. De beoordeling van verschil-
lende criteria worden binnen deze afstand strenger beoordeeld vanuit de bele-
vingswaarde voor waarnemers dan vanaf een afstand buiten deze 2,1 kilometer. 
Daarnaast wordt er ook naar landschappelijke elementen buiten de gemeente Hen-
gelo gekeken tot aan een afstand van 2,1 kilometer. 

2.2 Mate van aansluiting bij de gebiedskenmerken/landschapstypen 

Het beoordelingscriterium ‘Mate van aansluiting bij gebiedskenmerken’ wordt be-
oordeeld aan de hand van de locatie van het zoekgebied en in welk gebiedsken-
merk/ landschapstype deze is gesitueerd. Elk landschapstype kent zijn eigen struc-
turen en kwaliteiten. In paragraaf 1.2 zijn de gebiedskenmerken (landschapstypen) 
geïnventariseerd. Hieronder wordt kort inzicht gegeven in de ruimtelijke kwalitei-
ten en kenmerken per gebiedskenmerk. Om een beoordeling te kunnen geven is 
ervan uit gegaan dat windturbines in een zoekgebied, die zeer landschap overstij-
gend zijn, beter ‘passen’ bij een grootschalig, statische en industrieel landschap dan 
bij een kleinschalig en natuurrijk landschap.  

Tabel 3 Gebiedskenmerken en hun ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken. 

 Gebiedskenmerken Kernkwaliteiten 

 Essenlandschap Karakteristiek reliëf met steillranden 

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

Afwisseling tussen contrasten van het landschap 

Organische vormen 
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 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. 
 

Figuur 13 Zoekgebieden met de gebiedskenmerken binnen de gemeente Hengelo.  
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Alle zoekgebieden zijn individueel beoordeeld. Bij elk zoekgebied is gekeken in hoe-
verre deze ‘aansluit’ bij en impact heeft op de gebiedskenmerken zoals geïdentifi-
ceerd in de landschappelijke gebiedskenmerken-kaart hierboven. De beoordeling is 
gedaan aan de hand van de hieronder beschreven beoordelingsscores. 

Tabel 4 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 
zijn gesitueerd. Of windparken die in de natuurge-
bieden liggen.   

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 
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 5  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 

 

2.3 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 14 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.   



 

 
 

23 

23 

 
 

Figuur 15 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 
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 16 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. 

Tabel 6 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 
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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 7  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Mate van aansluiting bij 
bestaande grootschalige 
structuren en patronen 

0 - - 

 

2.4 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 beleeft 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 (welke bepaald wordt 
door een gelijke onderlinge plaatsingsafstand), het type windturbine (hoogte en 
kleur), de verhouding rotordiameter - ashoogte, de draaisnelheid van de wieken 
en de (eventuele) verlichting `s nachts de beleving van een windpark. Deze as-
pecten worden niet meegenomen tijdens deze beoordeling, omdat ze niet bin-
nen het detailniveau van het onderzoek 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 17 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 2,10 e n 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. 

Tabel 8 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 
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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 9  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

De beleving van het wind-
park in het landschap 

- -- - 

 

2.5 Visuele interferentie  

Het beoordelingscriterium ‘Visuele interferentie’ wordt beoordeeld aan de hand 
van de locatie van het zoekgebied ten opzichte van de andere (geplande) windpar-
ken8. Windparken kunnen namelijk invloed hebben op elkaars inpassing. Daarnaast 
wordt er gekeken naar de ligging van de windparken t.o.v. hoosspanningstracés. 
Voor de zoekgebieden van Hengelo geldt dat er geen visuele interferentie is van 
andere (geplande) windparken. Deze liggen namelijk niet nabij de gemeente Hen-
gelo. 
 
Er wordt vanuit gegaan dat windparken met een afstand tot 10x de tiphoogte visu-
ele invloed hebben op de hoogspanningsmasten. 
  
Onderstaande kaart komt voort uit de landschappelijke analyse. De kaart is opge-
steld ten behoeve van de beoordeling. 
 

 
8  bij het kijken naar geplande windparken gaan wij uit van windparken die reeds (in ontwerp) vergund 

zijn, maar nog niet gerealiseerd. 
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Figuur 18 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.  

Tabel 10 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.  
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Tabel 11  Overzicht van de scores per zoekgebied.  

 1 Woolde 7 BT Westermaat 8 BT Twentekanaal 

Visuele interferentie  -- -- -- 
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Hoofdstuk 3 Zonne-energie 

3.1 Grootschalige zonneparken  

Grootschalige opwek van duurzame zonne-energie wordt gedaan met installaties 
van zon-PV. ’PV’ staat voor ‘fotovoltaïsch’. Dit zijn andere installaties dan tech-
nieken die gebruik maken van zon-thermie. De zon-thermie worden niet meegeno-
men met onderzoek. Bij de zon-PV installaties gaat het over installaties  die op grote 
schaal worden toegepast. In het onderzoek wordt hiermee een ‘grootschalig zon-
nepark’  bedoeld.  
 

Onder een ‘grootschalige zonnepark’ wordt verstaan: alle initiatieven van op de 
grond geplaatste zonnepanelen in een aaneengesloten veld met installaties van 
zon-PV. 

 
Binnen een zonnepark zijn verschillende delen te onderscheiden. Het panelenveld, 
het functionele deel van het zonnepark waar de zon-PV installaties staan. Dit wordt 
ook wel de opstelling genoemd. In principe worden er twee opstellingen onder-
scheiden: oost-west gerichte en zuidgerichte opstellingen. 
 

In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen een zuid-  en oost-
west opstelling. Dit past niet bij het detailniveau van het onderzoek. Wel wordt 
bij alle voorbeelden en berekeningen uitgegaan van een zuid-gerichte opstelling.  

 
Afhankelijk van de vorm en oriëntatie van een perceel kan worden afgeweken van 
deze oriëntaties, maar vaak probeert men altijd zo nauwkeurig mogelijk één van 
deze twee oriëntaties te behouden. Bij afwijking kan een verlies in efficiëntie ont-
staan. Over het algemeen worden dezelfde bandbreedtes qua indeling en dimen-
sies van een opstelling gehandhaafd, maar deze kunnen ook afwijken wegens loca-
tiespecifieke omstandigheden, soorten panelen of andere afwegingen.  
De panelenopstellingen kunnen een hoogte hebben tot circa één meter, maar ge-
bruikelijker is een hoogte tussen de twee tot drie meter.  
 
Naast bovenstaande opstellingen zijn er vaak ook eisen voor het ontwerp van het 
gehele zonnepark die impact hebben op het ruimtebeslag. De meest voorkomende 
eisen zijn een hekwerk (i.v.m. diefstal – verzekeringstechnisch), toegangsweg en 
onderhoudspaden om onderhoud uit te kunnen voeren. Daarnaast is er vaak sprake 
van landschappelijke inpassing. Ook het landschappelijke inpassen van een opstel-
ling heeft impact op het ruimtebeslag van het gehele zonnepark. Dit is vaak een eis 
vanuit het bevoegd gezag. Er kunnen geen vuistregels aan verbonden worden. Wel 
bestaat er een ‘Gedragscode Zon op Land’9 welke veel gehandhaafd wordt. De code 
beschrijft dat minimaal 25 procent (van bovenaf gezien) van het grondoppervlak 
van een zonnepark onbedekt moet blijven. Het is projectafhankelijk hoe hiermee 
wordt omgegaan.  
 

 
9 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, Greenpeace, Milieudefen-
sie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en 
Energie Samen (november 2019). 
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3.1.1 Het beeld van grootschalige zonneparken 

 
 

3.2 Landschappelijke mitigerende maatregelen bij grootschalige 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 
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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.  
 

Bovenstaande mitigerende maatregelen passen niet bij het detailniveau van het 
onderzoek. omdat in het onderzoek geen specifieke locaties voor zonneparken 
worden aangewezen. Deze mitigerende maatregelen worden daarom niet mee-
genomen bij de berekening of bij de beoordeling.  

3.2.1 Landschappelijke randen  

Een andere mitigerende maatregel is het creëren van landschappelijke randen 
rondom de opstellingen van zonnepanelen. Een landschappelijk rand kan met name 
zicht op zonnepark minimaliseren of helemaal doen verdwijnen. Hierdoor kan (in 
veel gevallen) ruimtelijke kwaliteit van het landschap worden behouden.  
 
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.  
 

Het onderzoek neemt ook de landschappelijke randen als mitigerende maatregel 
in ogenschouw. Daarom wordt in het onderzoek bij een ‘grootschalig zonnepark’ 
bedoeld de paneelopstellingen inclusief de mitigerende maatregel ‘landschappe-
lijke randen’.  
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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.  

 
 

Landschappelijke randen zijn niet altijd effectief voor het jaarrond afschermen van 
zonneparken. Afhankelijk van de breedte van de randen en de soorten beplanting 
kan het voorkomen dat dit soort randen ‘s zomers een gesloten karakter hebben, 
maar ’s winters  meer zicht doorlaten. Een ander nadeel van beplantingsranden is 
dat het enkele jaren kost om ze te laten groeien, waardoor zonneparken in de be-
ginfase wel deels zichtbaar zijn en pas later volledig aan het zicht worden onttrok-
ken.  Er wordt tijdens de beoordeling geen rekening gehouden met dit aspecten.  

3.3 Beoordelingswijze zonne-energie Landschap  

Aan de hand van de landschappelijke beschrijving, beschreven in paragraaf 1.2, 
wordt de boordeling voor zonne-energie op het onderdeel ‘Landschap’ in de vol-
gende paragraaf toegelicht. De beoordeling zal aan de hand van een aantal beoor-
delingscriteria plaatsvinden. De criteria zijn als volgt (zie Tabel 12): 

Tabel 12 Beoordelingscriteria landschappelijke beoordeling zonne-energie  

Thema Beoordelingscriterium 

Landschap 
(zonne-ener-
gie) 

Karakteristiek  

Cultuurhistorische waarden  

Maat en schaal  

 

De scores van de beoordeling komen voort uit de beoordelingsschaal zoals hieron-
der weergegeven (zie Tabel 13). 

Tabel 13  Overzicht van de beoordelingsschaal voor het onderdeel ‘Landschap’  

Score  

-- Het voornemen leidt tot een sterk merkbare negatieve verandering  

- Het voornemen leidt tot een merkbare negatieve verandering.  

0 Het voornemen onderscheidt zich niet van de referentiesituatie.  

+ Het voornemen leidt tot een merkbare positieve verandering.  

 
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 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 de paragraaf 1.2. 
 
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. Dit principe is toegelicht in paragraaf 
3.2.1. 
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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-
terium gekoppeld. Daaropvolgend wordt per landschapstype een beknopte be-
schrijving gegeven van de beoordelingsaspecten op het betreffende beoordelings-
criterium. Aan het eind wordt de score per landschapstype weergeven.  

3.3.1 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-
schapstypen. Natuurrijke landschappen of cultuurhistorisch waardevolle land-
schappen lenen zich minder voor het inpassen van grootschalige (vaak industriële 
en monotone) zonneparken. Bij kwalitatief hoogwaardige landschappen betekent 
de (visuele) toevoeging van een zonnepark dus een grotere aantasting, dan bij land-
schappen waar een zonnepark meer aansluit bij de ‘karakteristiek’ van het land-
schap. 
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 
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. bijpassend mitigerende maatregel 
‘landschappelijke randen’) passend bij het karakter en de aard van het gebied? 

 
Hieronder wordt per landschapstype een toelichting gegeven wat de impact van 
zonneparken is op de karakteristiek van het betreffende landschapstype. Als laat-
ste wordt een algemene beoordeling gegeven op basis van de beoordelingsschaal. 
 
Essenlandschap 
Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, la-
ger gelegen maten en fliergronden, – voormalige – heidevelden en kenmerkende 
bebouwing rond de es (esdorpen en verspreide erven. De kleinschaligheid en dyna-
miek dragen bij aan de (positieve) belevingswaarde. Het landschapsbeeld is afwis-
selend en contrastrijk, volgend aan de organische patronen van het natuurlijke 
landschap. Percelen en landschappelijke ruimtes in het essenlandschap zijn klein. 
Door de aanwezigheid van veel bospercelen, bomen en houtwallen zijn er ‘kamers’ 
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in het landschap, waardoor het gehele gebied kleinschalig aanvoelt. Eeuwenlange 
bemesting - met heideplaggen en talmest - heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf 
met soms hoge stijlranden. De historische kwaliteiten van het landschap maken de 
uitstraling van zonneparken minder geschikt voor de omgeving.  

 
Maten en flierenlandschap 
Maten en flierenlandschap is een laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs 
de beken, in de natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. De gebieden hebben een eco-
logische kwaliteit, omdat ze van belang zijn voor de veerkracht van het watersys-
teem.  
Langs de ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hakhout aangeplant. Hier-
door ontstond een kleinschalig landschap en rond de beek ontstond een lineair 
landschap. Het landschap langs beken heeft veel variatie in ruimtelijke opbouw: de 
open ruimte van de watergang, de coulissen van hakhoutstruweel, de open kamers 
van de hooien weilanden, met hier en daar een broekbos op de nattere plekken.  
De historische kwaliteiten van het landschap maken de uitstraling van zonneparken 
minder geschikt voor de omgeving. Met name op plekken met een nat karakter.   

 
Jonge heide en broekontginningenlandschap  
Het Jonge heide en broekontginningenlandschap was aanvankelijk kleinschalig en 
min of meer individueel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig 
en grootschalig aangepakt. Ten opzichte van omliggend essen- en hoevenlandschap 
zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, deels omzoomd door 
boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met 
lange rechtstanden. Vaak zijn het ‘inbreidings’ landschappen met en rommelige 
driehoekstructuren als resultaat. De historische kwaliteiten van het landschap – die 
grotendeels zijn verdwenen- maken de uitstraling van zonneparken meer geschikt 
voor de omgeving ten opzichte van het essenlandschap of maten en flierenland-
schap. Zonneparken kunnen helpen met het terugbrengen van het kleinschalige ka-
rakter. Ook kunnen ze de lange rechte structuren versterken wanneer dit gewenst 
is.  
 
Oude hoevenlandschap 
Het oude hoevenlandschap is een landschap dat de zelfde opbouw kent als het es-
senlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere vari-
ant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke onder-
grond. Het is een contrastrijke landschap met veel variatie op de korte afstand: 
open es, kleinschalige flank met erf, kleinschalige natte laagtes met veel houtwal-
len, open heidevelden en -ontginningen. Daartussen: kleinere (boven)lopen van be-
ken. Percelen en landschappelijke ruimtes in het oude hoevenlandschap zijn (zeer) 
klein. De historische kwaliteiten van het landschap maken de uitstraling van zonne-
parken minder geschikt voor de omgeving.  
 
Urbane gebieden 
De urbane gebieden zijn de gebieden op en rondom de bedrijventerreinen en de 
gebieden nabij of tussen het stedelijk gebied. Het zijn stedelijke en/of industriële 
gebieden waar zonneparken minder storend zijn. Zonneparken kunnen ‘verstopt’ 
worden tussen bedrijfspanden, infrastructurele werken en groenstructuren. Zonne-
parken doen minder afbreuk aan het karkater van dit gebied, maar versterken de 
gebieden ook niet.   
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Tabel 14 Algemene score van de impact van grootschalige zonneparken op het karakteristiek van de land-
schapstypen. 

Score van de impact op het karakteristiek van de landschapstypen 

  

Essenlandschap  -- 

Maten en flierenlandschap -- 

Jonge heide en broekontginningenlandschap 0 

Oude hoevenlandschap  -- 

Urbane gebieden (stad-land relatie & bedrijventerreinen) 0 

 

3.3.2 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 binnen het landschapstype onder 
druk te staan door het toevoegen van zonneparken in het gebied (incl. bijpas-
sende mitigerende maatregel ‘landschappelijke randen) en hoe groot is de nega-
tieve impact? 

 
Hieronder wordt per landschapstypen een toelichting gegeven van de impact van 
zonneparken op cultuurhistorische waarden van de landschapstypen. Als laatste 
wordt er een algemene beoordeling gegeven op basis van de beoordelingsschaal. 
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Essenlandschap 
Het landschapsbeeld van het essenlandschap is afwisselend en contrastrijk, volgend 
aan de organische patronen van het natuurlijke landschap. Het landschap is geor-
dend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de ho-
gere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange 
bemesting - met heideplaggen en talmest - heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf 
met soms hoge stijlranden. Onder en in de es heeft zich op deze wijze een waarde-
vol archeologisch archief opgebouwd. Schaalvergroting en mechanisatie in de land-
bouw hebben geleid tot vermindering van de contrasten en verlies aan oorspron-
kelijke functionaliteiten en cultuurhistorische waarden. Desondanks maken de his-
torische kwaliteiten van het landschap de uitstraling van zonneparken minder ge-
schikt voor de omgeving.  

 
Maten en flierenlandschap 
Maten en flierenlandschap is een laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs 
de beken, in de natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. De gebieden hebben een eco-
logische kwaliteit, omdat ze van belang zijn voor de veerkracht van het watersys-
teem. Vloeivelden maakten onderdeel uit van het bemestingssysteem. Het natte 
karakter verdwijnt door drooglegging in verband met landbouwkundig gebruik. 
Desondanks kent het landschap een hoge cultuurhistorische waarden. De histori-
sche kwaliteiten van het landschap maken de uitstraling van zonneparken minder 
geschikt voor de omgeving. Met name op plekken met een nat karakter. Nieuwe 
structuren en grondgebruik kunnen ook zorgen dat de cultuurhistorische waarde 
worden teruggebracht en in de toekomst beter zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen toe-
komstwaarden worden versterkt. 

 
Jonge heide en broekontginningenlandschap  
Het Jonge heide en broekontginningenlandschap was aanvankelijk kleinschalig en 
min of meer individueel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig 
en grootschalig aangepakt. Daarnaast zijn vanaf 1750 vanuit de landgoederen en 
buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht en houtproductie 
bebost. Dit heeft geresulteerd in grote en kleinere landbouwontginningslandschap-
pen en in landschappen van grote boscomplexen en (nooit ontgonnen) heidevel-
den. Bij veel recente heringerichte agrarische landschappen is weinig terug te bin-
den van het oorspronkelijke landschap. De historische kwaliteiten van het land-
schap – die grotendeels zijn verdwenen- maken dat de uitstraling van zonneparken 
minder een aantasting zijn.  

 
Oude hoevenlandschap 
Het oude hoevenlandschap werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote es-
sen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte 
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. 
Het oude hoevenlandschap is een landschap dat de zelfde opbouw kent als het es-
senlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere vari-
ant.  De karakteristieke reliëf met soms hoge stijlranden is hier minder aan de orde.  
Schaalvergroting in de landbouw en toename van burgererven veranderen het ka-
rakter van dit kleinschalige werklandschap. De historische kwaliteiten van het land-
schap maken dat zonneparken minder geschikt voor de omgeving, maar kleinscha-
lige zonneparken kunnen ook zorgen voor meer behoud van de historische opbouw. 
 
Urbane gebieden 
De urbane gebieden zijn de gebieden op en rondom de bedrijventerreinen en de 
gebieden nabij of tussen het stedelijk gebied. Het zijn stedelijke en/of industriële 
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gebieden waar zonneparken minder storend zijn. Binnen de urbane gebieden zijn 
er niet of nauwelijks landschappelijke cultuurhistorische waarden zichtbaar. Zonne-
parken doen hier weinig tot geen afbreuk aan eventuele aanwezige cultuurhistori-
sche waarden.  

Tabel 15 Algemene score van de impact van grootschalige zonneparken op de cultuurhistorische waarden 
van de landschapstypen. 

Score van de impact op cultuurhistorische waarden van de land-
schapstypen 

  

Essenlandschap  -- 

Maten en flierenlandschap -- 

Jonge heide en broekontginningenlandschap - 

Oude hoevenlandschap  -- 

Urbane gebieden (stad-land relatie & bedrijventerreinen) 0 

 

3.3.3 Maat en schaal  

Het beoordelingscriterium ‘Maat en schaal’ beoordeelt of grootschalige zonnepar-
ken bij de maat en schaal van het landschap passen. Ook wordt beoordeeld hoe een 
initiatief aansluit op de maat van het landschap.  
 
Het landschappelijk inpassen van zonneparken kan op basis van verschillende uit-
gangspunten. Binnen dit onderzoek gaan we uit van een zonnepark inclusief de mi-
tigerende maatregel ‘landschappelijke randen’. Voor de maat en schaal maakt deze 
mitigerende maatregel weinig uit. Wel kan er een verkleinend effect optreden door 
hoogopgaande groenstructuren rondom een zonnepark en ten opzichte van de 
schaal van het omliggende landschap. Het past echter niet bij het detailniveau van 
het onderzoek om dit in beeld te brengen.   
 
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 grotere zonneparken (incl. bijpassende mitigerende maatregel ‘landschap-
pelijke randen’) bij de maat en schaal van het gebied? 

 
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 zoals gemeten er weergegeven in paragraaf 1.5. 
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Essenlandschap 
De maat en schaal van het essenlandschap zijn wisselend van zeer klein tot klein. 
Eeuwenlange bemesting - met heideplaggen en talmest - heeft geleidt tot een ka-
rakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden waardoor de percelen soms moeilijk 
zijn in te richten. Het landschap kent organische patronen van het natuurlijke land-
schap. De landschappelijke ruimtes van aaneengesloten kavels, die omkaderd wor-
den door landschappelijke randen, dorp en/of laanbeplanting, hebben onregelma-
tige vormen. Het past niet bij het karakter van het essenlandschap om grootschalige 
zonneparken van meer dan 7 hectare toe te passen. De essen zelf hebben een groot 
historisch waarde waardoor deze vrij zouden moeten blijven van zonneparken. De 
essen maken het landschap groter. Door deze vrij te houden van zonneparken zul-
len kleinere zonneparken beter ingepast kunnen worden. 
 
Maten en flierenlandschap 
Maten en flierenlandschap is een laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs 
de beken, in de natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringssloten 
haaks op de beek werd vaak hakhout aangeplant. De maat en schaal van het maten 
en flierenlandschap zijn wisselend van klein tot zeer klein. Het past niet bij het ka-
rakter van het maten en flierenlandschap om grootschalige zonneparken van meer 
dan 5 hectare toe te passen. Het plaatsen van zonneparken incl. landschappelijke 
randen kan helpen om de kleinschaligheid terug te brengen. De landschappelijke 
randen vormen nieuwe (kleinschalige) structuren die ook nog kunnen blijven be-
staan nadat het zonnepark weg is. 

 
Jonge heide en broekontginningenlandschap  
Het Jonge heide en broekontginningenlandschap was aanvankelijk kleinschalig en 
min of meer individueel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig 
en grootschalig aangepakt. De landschappelijke kavelgroottes zijn groter dan bij de 
andere landschapstypen. Het past niet bij het karakter van het jonge heide en 
broekontginningenlandschap om grootschalige zonneparken van meer dan 10 hec-
tare toe te passen. Het plaatsen van zonneparken incl. landschappelijke randen kan 
helpen om de kleinschaligheid terug te brengen. Daarom zijn soms kleinere zonne-
park gewenst. De landschappelijke randen vormen nieuwe (kleinschalige) struc-
turen die ook nog kunnen blijven bestaan nadat het zonnepark weg is. 
 
Oude hoevenlandschap 
De maat en schaal van het oude hoevenlandschap zijn wisselend van zeer klein tot 
klein. Het landschap kent organische patronen van het natuurlijke landschap. De 
landschappelijke ruimtes van aaneengesloten kavels, die omkaderd worden door 
landschappelijke randen, dorp en/of laanbeplanting, hebben onregelmatige vor-
men. Het past niet bij het karakter van het oude hoevenlandschap om grootschalige 
zonneparken van meer dan 5 hectare toe te passen. Het plaatsen van zonneparken 
incl. landschappelijke randen kan helpen om de kleinschaligheid terug te brengen. 
De landschappelijke randen vormen nieuwe (kleinschalige) structuren die ook nog 
kunnen blijven bestaan nadat het zonnepark weg is. 
 
Urbane gebieden 
De urbane gebieden zijn de gebieden op en rondom de bedrijventerreinen en de 
gebieden nabij of tussen het stedelijk gebied. Zonneparken kunnen ‘verstopt’ wor-
den tussen bedrijfspanden, infrastructurele werken en groenstructuren, maar het 
is bijna niet mogelijk om grote grootschalige zonneparken toe te passen. Er bestaat 
ook geen gemiddelde grootte voor de urbane gebieden. Oppervlakten variëren te 
veel van ca. 0 tot 3 en maximaal 4 hectare. 
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Tabel 16 Algemene score van de impact van grootschalige zonneparken op de maat en schaal van de land-
schapstypen. 

Score van de impact op maat en schaal  van de landschapstypen 

  

Essenlandschap  -- 

Maten en flierenlandschap -- 

Jonge heide en broekontginningenlandschap - 

Oude hoevenlandschap  -- 

Urbane gebieden (stad-land relatie & bedrijventerreinen) -- 

3.4 Beschrijving van de zoekgebieden 

In totaal zijn er 11 zoekgebieden. Het landschapstype ‘urbane gebieden’ is het 
meest voorkomend. ’Jonge heiden en broekontginningslandschap’ heeft in totaal 
de grootste onbelemmerd oppervlak. Het landschapstype essenlandschap de minst 
voorkomend. De oppervlakten van de onbelemmerde landschapstypen binnen de 
zoekgebieden variëren van ca. 1 hectare t/m ca. 271 ha.  
 

Zoekgebied 9 telt slechts ca. 1 hectare. Doordat het onbelemmerd oppervlak 
binnen dit zoekgebied te klein is, wordt dit zoekgebied niet meegenomen tijdens 
de beoordeling en draagkrachtberekening.  

 
Tabel 17 geeft weer wat de totale grootte is aan onbelemmerd oppervlak binnen 
de zoekgebieden. Daarnaast geeft de tabel weer hoeveel procent van het onbelem-
merd oppervlak binnen elke zoekgebied is te verdelen onder de verschillende land-
schapstypen. 

Tabel 17 Grootte van de zoekgebieden en percentage voorkomend onbelemmerd oppervlak van de land-
schapstypen.  

 

Zoek-
gebied 

  

Totale 
grootte 
zoekge-

bied (ha) 

  EL JHB MF OH UG 

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

2   76  0% 63% 36% 0% 1% 

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

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

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

6   271  0% 92% 0% 8% 0% 

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

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

9   1  0% 0% 0% 0% 100% 

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

11   142   0% 4% 0% 2% 93% 
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Figuur 19 Zoekgebieden voor zon met de gebiedskenmerken binnen de gemeente Hengelo. Al het gebied zon-
der aanduiding op deze figuur valt onder de noemer ‘Urbane gebieden’.  

 
 

3.5 Beoordeling van de zoekgebieden. 

In deze paragraaf worden de zoekgebieden beoordeeld. De zoekgebieden worden 
beoordeeld op basis van de beschreven algemene scores per landschapstype zoals 
beschreven in paragraaf 3.3. Dit wordt gedaan voor elk beoordelingscriterium.  
 
De beoordeling is gebaseerd op het percentage van het aantal aanwezige land-
schapstypen per zoekgebied. Wanneer een zoekgebied uit meerdere landschapsty-
pen bestaat, dan is het gemiddelde van elke score per landschapstype berekend.   
 
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 
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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.  
Zoekgebieden 1, 7, 9, 10 en 11 zijn voornamelijk langs een snelweg gesitueerd. De 
beoordelingscriteria ‘karakteristiek’ en ‘cultuurhistorische waarden’ worden 
daarom voor deze zoekgebieden 1 klasse minder negatief beoordeeld (maar niet 
positiever dan klasse ‘0’). 

 
De scores op de drie beoordelingscriteria worden per zoekgebied hieronder weer-
gegeven. Zoekgebied 9 is buiten beschouwing gelaten, zoals toegelicht in paragraaf 
3.4. 

Tabel 18 Beoordeling van de zoekgebieden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Score op beoordelingscriteria minder zwaar beoordeeld door ligging langs snelweg. 

3.6 Draagkrachtbepaling zonne-energie per zoekgebied 

De draagkrachtbepaling van de zoekgebieden voor zonne-energie gebeurt aan de 
hand van twee verschillende omvangtypes qua zonneparken twee verschillende 
landschapsstrategieën. Hieronder wordt dit toegelicht. 

3.6.1 Omvang van grootschalige zonneparken 

De term ‘grootschalig zonnepark’ zegt weinig over de omvang van het oppervlak 
van het zonnepark. Wel heeft de omvang van het zonnepark direct invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Om de kleinschaligheid van het oude hoe-
venlandschap te behouden, kunnen daar beter geen grote zonneparken van tien-
tallen hectare worden ingepast. Maar ook mitigerende maatregelen, zoals land-
schappelijke randen, kunnen zorgen voor kleine plukjes structuur binnen de mid-
delgrootschalige structuren van het jonge heide- en broekontginningslandschap. 
Dit kan een rommelig effect veroorzaken. 

Zoek-
gebied 

  

Totale 
grootte 
zoekge-

bied (ha) 

  
 Karakteris-

tiek 

 

Cultuurhis. 
Waarden 

 

Maat en 
schaal 

1   48   -*  -*  -- 

2   76  -  -  - 

3   62  0  -  -- 

4   27  --  --  -- 

5   29  0  -  - 

6   271  0  -  - 

7   46  0  0  -- 

8   72  0  0  -- 

9   1  X  X  X 

10   7  0  0  -- 

11   142   0  0  -- 
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Om die reden wordt er binnen dit onderzoek rekening gehouden met verschillende 
toepasbare formaten van zonneparken. Er zijn daarom twee typen formaten qua 
omvang van zonneparken opgesteld. Onderstaand wordt toegelicht wat de twee 
omvangstypes inhouden: 
 
Zonnepark type 1 klein 
- Wordt toegepast in kleinschalige landschappen. 
- Wordt toegepast wanneer hoge natuurlijke of cultuurhistorische waarden on-

der druk komen te staan door de komst van grote zonneparken. 
- Landschappelijke (kavel)grenzen zijn leidend voor structuur en mogen niet ver-

dwijnen. 
- Zonnepark kan worden ingezet als structuurversterker in kleinschalige land-

schappen. 
 

De type 1 klein zonneparken hebben een omvang van 1 tot 5 hectare  
 
 
Zonnepark type 2 middel 
- Wordt toegepast in landschapstypen met kleine tot middelgrote kavelsstruc-

turen en landschappen. 
- Wordt toegepast wanneer natuurlijke of cultuurhistorische waarden door de 

komst van zonneparken niet gelijk onder druk komen te staan, maar zonnepar-
ken moeten wel zorgvuldig moeten worden ingepast.   

- Landschappelijke (kavel)grenzen zijn leidend voor structuur en dienen zoveel 
mogelijk intact te blijven. 

- Zonnepark kan worden ingezet als structuurversterker in kleinschalige tot mid-
delgrote landschappen. 

 
De type 2 middel zonneparken hebben een omvang van 5 tot 9 hectare  

 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen omvangtypes zonne-
park in de landschapstypen. Tevens geeft deze informatie over de minimale, maxi-
male en gemiddelde omvang van elk omvangtype zonnepark.  
Er wordt per landschapstype bekeken of de twee omvangtypes (klein en middel) 
kunnen worden toegepast binnen dat landschap. 
De keuze van toepassen van verschillende omvangtypes zonneparken per land-
schapstype is gebaseerd op de landschappelijke analyse en  steekproefsgewijze 
analyses van de maat en schaal van de (landschappelijke) kavels.  

Tabel 19 De gemiddelde grootte van de twee verschillende omvangtype zonneparken incl. aanduiding van 
de toepasbare omvangtype zonnepark per landschapstype.  

 

 
Afmetingen per  
zonnepark (ha.) 

Landschapstype kl
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Essenlandschap ✓ ✓ 5 



 

 
 

44 

44 

Jonge heide- en broekontginning ✓ ✓ 5 

Maten- en flierenlandschap ✓  3 

Oude hoevenlandschap ✓  3 

Urbane gebieden ✓  3 

 

3.6.2 Beschrijving van de landschapsstrategieën  

De landschapsstrategieën helpen om inpassingsmogelijkheden van grootschalige 
zonneparken te categoriseren, om ze vervolgens op de juiste locatie en in de juiste 
context in de zoekgebieden te laten landen. Landschapsstrategieën spelen daarom 
een grote rol bij het komen tot een soortelijke draagkrachtberekening binnen het 
onderzoek. Ten behoeve hiervan zijn er twee strategieën geconcretiseerd. Hieron-
der worden de strategieën kort beschreven.  
 
Strategie 1: Inpassen 
Bij inpassen is het belangrijk dat de ontwikkeling aansluit bij de gebiedsidentiteit. 
Zonneparken dienen aan te sluiten bij landschappelijke, stedelijke en functionele 
structuren in het gebied. Bij inpassen ligt de nadruk op de beleving van het gebied. 
(Positieve) belevingswaarde van het huidige landschap dienen intact te blijven. Mi-
tigerende maatregelen zoals inpassingsmaatregelen en visuele afscherming zijn no-
dig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden. 
 
De uitgangspunten voor de strategie inpassen van zonneparken in het landschap 
zijn als volgt:  
➢ Toepassing alleen met kleinschalige zonneparken (Type 1 klein, uitzondering 

in de (middel)grootschalige landschappen waar zonneparken dienen aan te 
sluiten op bestaande (grootschalige) kavelgrenzen). 

➢ De bestaande kwaliteiten/ gebiedsidentiteit is leidend en dient behouden te 
worden. 

➢ Minimale impact op het landschap: acupunctuur/puntsgewijze implementa-
tie.  

➢ Mitigerende maatregelen dienen te zorgen voor het behoud van de ruimte-
lijke kwaliteit. Maatregelen passend en aansluitend bij structuur en karakte-
ristiek van het bestaande landschap. 

➢ Behoud schaal van het landschap: volgen van verkavelingsstructuur, de ver-
houding van het landschap en de kavelgrenzen. 

 
Strategie 2: Aanpassen 
Ook bij de strategie aanpassen is het belangrijk dat de ontwikkeling aansluit bij de 
gebiedsidentiteit. Zonneparken dienen (deels) aan te sluiten bij landschappelijke, 
stedelijke en functionele structuren in het gebied, maar kunnen in kleine mate ook 
leiden tot een veranderde landschappelijke structuur. Deze structuur is in lijn met 
de gebiedseigen identiteit. Mitigerende maatregelen zoals inpassingsmaatregelen 
zijn nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. Bij aanpassen 
zijn de ingrepen in het landschap dus groter. De ingrepen passen bij het landschap, 
maar de ingreep heeft wel impact op het landschap. Deze verandering is gewenst, 
omdat in dat gebied vraagstukken spelen die vragen om een landschappelijke aan-
passing, bijvoorbeeld het verbeteren van bestaande structuren.  
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De uitgangspunten voor de strategie aanpassen van zonneparken in het landschap 
zijn als volgt: 
➢ Toepassing met zowel kleine als middelgrote zonneparken (Type 1 klein en 

type 2 middel) 
➢ Herstel/behoud schaal van het landschap: volg verkavelingsprincipe 
➢ Herstel/behoud bestaande openheid en dichtheid van het landschap: ge-

bruik bestaande vegetatie zoveel mogelijk. 
➢ (Zicht belemmerende) mitigerende maatregelen belangrijk om landschap-

pelijke karakteristiek te behouden en/of te versterken.  
➢ Wordt toegepast wanneer natuurlijk/cultuurhistorische waarden, door de 

komst van zonneparken, niet gelijk onder druk komen te staan en zonnepar-
ken (mits goed ingepast) kunnen helpen met herstel ervan.   

3.6.3 De landschapsstrategieën per landschapstype 

De drie landschapsstrategieën kunnen op verschillende manieren worden toege-
past binnen de landschapstypen. Niet bij elk landschapstype kunnen beide strate-
gieën worden toegepast. Wanneer natuurlijke/cultuurhistorische karakteristieken 
van grote waarde zijn, en deze door de komst van grootschalige zonneparken te 
snel onder druk komen te staan, kan het zijn dat een strategie niet kan worden ge-
hanteerd, maar ook de maximale ruimte die een landschapstype bied kan aanlei-
ding zijn om een landschapsstrategie niet toe te passen. In Tabel 20 is weergegeven 
welke strategieën op welke landshapstype kunnen worden toegepast.  
 
De toepassing van de landschapsstrategieën op de verschillende landschapstypen 
is gebaseerd op de data van de beschrijving van de landschapstypen en de impact 
die zonneparken daarop hebben. Daarin zijn ook de verschillende omvangtype zon-
neparken meegenomen.   

Tabel 20 Toepasbare landschapsstrategie per landschapstype.  

Toepassing van de landschapsstrategieën op de landschapstypen  

 Inpassen Aanpassen 

Essenlandschap ✓  

Jonge heide- en broekontginningslandschap ✓ ✓ 

Maten- en flierenlandschap ✓ ✓ 

Oude hoevenlandschap ✓ ✓ 

Urbane gebieden ✓  

* ✓ = Toepasbaar  
     = Niet toepasbaar  

3.7 Draagkrachtbepaling zonne-energie per zoekgebied. 

Aan de hand van verschillende steekproefsgewijze fictieve voorbeeldinpassingen is 
berekend hoeveel zonneparken er per strategie in de verschillende landschapsty-
pen passen. Er is gekeken naar gebied van één vierkante kilometer. Deze grootte 
geeft een beeld van het landschapstype en de daarbij behorende karakteristieken 
en schaalgroottes. De invulling is gedaan aan de hand van de beschreven analyse 
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van de landschapstypen, de landschapsstrategieën per landschapstype en de toe-
pasbare omvangtype aan zonneparken. Bij elke inpassing is dus rekening gehouden 
met de karakteristieken en ruimtelijke kwaliteiten van de landschapstypen.  
In Tabel 21 zijn de aantallen zonneparken per landschapstype weergegeven. Er is 
onderscheid gemaakt tussen de twee landschapsstrategieën. In figuren Figuur 20 
t/m Figuur 25 staan de fictieve voorbeeldinpassingen weergegeven. 

Tabel 21  Aantal zonneparken per vierkante kilometer aangegeven per landschapsstrategie.   

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 20 Fictieve voorbeeldinpassing van zonneparken binnen het essenlandschap in de gemeente Hengelo. 

 
 

Aantal zonneparken per landschapsstrategie (per km2) 

 Inpassen Aanpassen 

Essenlandschap 2  

Jonge heide- en broekontginningslandschap 1 3 

Maten- en flierenlandschap 1 2 

Oude hoevenlandschap 1 2 

Urbane gebieden 2  

*Aantal zonneparken per vierkante kilometer (km2) 
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Figuur 21 Fictieve voorbeeldinpassing van zonneparken binnen het Jonge heide- en broekontginningsland-
schap in de gemeente Hengelo. 

 
 

 

Figuur 22 Fictieve voorbeeldinpassing van zonneparken binnen het Maten- en flierenlandschap in de ge-
meente Hengelo. 
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Figuur 23 Fictieve voorbeeldinpassing van zonneparken binnen het oude hoevenlandschap in de gemeente 
Hengelo. 

 
 

Figuur 24 Fictieve voorbeeldinpassing 1 van zonneparken binnen de urbane gebieden  in de gemeente Hen-
gelo. 
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Figuur 25 Fictieve voorbeeldinpassing 2 van zonneparken binnen de urbane gebieden  in de gemeente Hen-
gelo. 

 
 

 

3.7.1 Draagkrachtberekening zonne-energie per zoekgebied 

De bruto draagkracht van het oppervlak aan zonneparken (in hectares) per zoekge-
bied, wordt bepaald door de gemiddelde omvang van de toe te passen zonnepar-
ken (omvangtype 1 en/of 2), de maximale draagkracht van het aantal zonneparken 
per vierkante kilometer en het aantal hectares onbelemmerde landschapstype bin-
nen de zoekgebieden.  
 
Onderstaande tabel berekent de draagkracht voor beide landschapsstrategieën, 
voor alle landschapstypen. 

Tabel 22 Toelichting draagkracht per landschapstype 
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Essenlandschap ✓ ✓ 5 2  10%  

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

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

 
Tabel 23 geeft de bruto draagkracht per zoekgebied weer en maakt ook onder-
scheid tussen de twee landschapsstrategieën.  

 
Zoekgebied 9 is buiten beschouwing gelaten zoals toegelicht in paragraaf 3.4. 

 

Tabel 23 Draagkrachtberekening zonne-energie per landschapstype in de gemeente Hengelo. 

    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 

9 1 0% 0% 0% 0% 100%   
10 7 0% 0% 0% 0% 100% 0 0 

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