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1.1 Aanleiding

Op 1 december 2015 hebben de pro-
vincie Noord-Brabant en de gemeenten 
Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert 
een convenant getekend om langs de 
A16 een windpark te realiseren met 
een totaal vermogen van minimaal 100 
MW. 
De ideeën reiken echter verder dan de 
aanleg van een windpark. Het realise-
ren van een windmolenpark biedt een 
unieke kans om te onderzoeken  of en 
in welke mate de A16 zone ontwikkeld 
kan worden tot een energielandschap 
waarin ook andere vormen van duurza-
me energie worden opgewekt. De ont-
wikkeling van de 100 MW windenergie 
kan hiervan een eerste uitwerking zijn.

1.2 Opdracht

Concreet heeft de provincie Noord-Bra-
bant opdracht gegeven tot:
• het ontwikkelen van een Visie Ener-

gielandschap A16 
• het verrichten van een landschap-

pelijk onderzoek voor de plaatsing 
van windmolens in de zone langs 
de A16

De ambitie de zone langs de A16 tot 
energielandschap te ontwikkelen moet 
in een Visie Energielandschap A16 
worden uitgewerkt. Deze visie moet te-
vens de kaders aanreiken waarbinnen 
de voorgenomen 100 MW aan wind-
energie langs de A16 kan worden ont-
wikkeld.

Voor de realisatie van minimaal 100 
MW windenergie moeten in een later 
stadium een Milieu Effect Rapportage 
(MER) worden opgesteld en een Pro-
vinciaal Inpassingsplan (PIP) worden 
ontwikkeld. De Visie Energielandschap 
A16  geeft de bandbreedte van de mo-
gelijkheden aan en vormt voor de ont-
wikkeling van de windmolens de basis 
voor de MER en het PIP.  

1.3 Studie- en plangebied

De A16 / HSL strekt zich in Noord-Bra-
bant uit van Hazeldonk tot Hollands 
Diep, van de Nederlandse grens tot 
aan de grens van Holland. Het vormt 
daarmee tevens de belangrijkste ver-
bindingslijn over land tussen de havens 
van Antwerpen en Rotterdam. 

Voor de visie Energielandschap is het 
studiegebied de zone van 5 km aan 
weerszijden van de A16 / HSL.
Voor de studie naar de plaatsingsmo-
gelijkheden van de windmolens geldt in 
beginsel een enger begrensd plange-
bied: de zone van 1 km aan weerszijden 
van de A16 / HSL. Daarbij is besloten 
(zie pagina 56) dat voor het zeekleige-
bied een ruimere zone in ogenschouw 
mag worden genomen.

 

1. Inleiding
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Zonneveld op restgronden
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1.4 Energieweken

Samen met Bosch & van Rijn en de Provincie Noord-Brabant is 
vier maal een avond georganiseerd waar de gemeenten Moerdijk, 
Drimmelen, Breda, Zundert en Alphen-Chaam konden reageren 
op   de analyse, de energievisie en de opstellingsalternatieven. Dit 
vond plaats tijdens twee energieweken in mei en juni 2016. 
De uitkomsten van deze twee energieweken zijn in deze rapporta-
ge meegenomen.

1.5 Opbouw van het rapport

Het rapport start vanuit een analyse van het landschap, deel A. 
Hierin wordt het landschap conform de lagenbenadering in drie 
lagen uiteengelegd, worden de kwaliteiten van het landschap be-
noemd en wordt ingegaan op de beleving van het landschap, zo-
wel vanuit het perspectief van de bewoners als vanuit het perspec-
tief van de (spoor)weggebruiker.

In deel B staat het energielandschap in brede zin centraal. Het is 
de ambitie de zone van Hazeldonk tot Hollands Diep te ontwikke-
len tot etalage van duurzame energie. Kenmerk van een etalage 
is dat deze zich telkenmale vernieuwt, deze toont ‘the state of the 
art’ en is daarmee voortdurend in ontwikkeling. Daarmee is het niet 
mogelijk in eindbeelden te denken. Deel B schetst daarom meer 
een perspectief voor het energielandschap, een benaderingswijze, 
en vertaalt deze naar handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling 
hiervan.

Deel C draait om mogelijke opstellingsalternatieven voor wind-
molens. De doelstelling van de ontwikkeling van tenminste 100 
MW aan windenergie, die past binnen de bredere ambitie van het 
ontwikkelen van een energielandschap, kan aan deze ambitie een 
impuls geven.
Deel C ontwikkelt ordeningsprincipes en brengt aan de hand hier-
van de bandbreedte van de mogelijkheden in beeld. Vervolgens 
worden uit de mogelijke opstellingsalternatieven de wenselijke al-
ternatieven gedestilleerd. Zes opstellingsalternatieven uit de Ener-
gievisie zijn geland in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de on-
derzoeksagenda voor de MER.
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DEEL A
Analyse van het Noord-Brabantse landschap 



Ondergrond Occupat ie
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‘Brabant van de zeeklei’ naast ‘Brabant van het dekzand’

De landschappelijke onderlegger wordt gevormd door enerzijds 
het ‘Brabant van de zeeklei’ en anderzijds het ‘Brabant van het 
dekzand’. 
Waar de eerste wordt gevormd door kloeke zeekleipolders, 
omkaderd door voormalige zeedijken, kent de tweede een meer 
organisch gegroeid en fijnmazig mozaïek van buurtschappen, 
dorpen en steden, van kreken en beken, van oude plantages naast 
oude en jonge zand- en veenontginningen. Turfvaarten herinneren 
aan het verdwenen veen.

Dynamisch landschap

Het plangebied is ook een dynamisch landschap. de laatste 
decennia bepalen de boomteelt en de verspreid gelegen 
glastuinbouw mede het landschapsbeeld. 
Dorpen en steden zijn gegroeid, bedrijventerreinen ontwikkeld. 
Volgde de groei van stad en dorp aanvankelijk nog de condities van 
de ondergrond, later voltrok deze ontwikkeling zich in toenemende 
mate foot-loose. 
Dat laatste geldt zeker ook voor de ontwikkeling van de 
infrastructuur, van traditioneel spoor tot HSL, van buizenleiding tot 
hoogspanningsnetwerk.

De kaarten op blz 10 tot 12 laten de drie lagen zien waar het 
landschap uit is opgebouwd: de ondergrond, de occupatie en de 
recente ontwikkeling. 

A.1 Landschap in lagen 
Occupat ie
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Recente ontwikkel ing Mil i ta i r  landschap
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Militair landschap

Het landschap langs de A16 heeft deel 
uitgemaakt van meerdere waterlinies, 
waarbij delen van het land gecontroleerd 
onder water konden worden gezet om 
zo de vijandelijke troepen de doorgang 
te belemmeren.

De Zuiderwaterlinie of Zuiderfrontier 
kende een wisselende samenstelling. 
Op kaart zijn de inundatievlakten, oude 
forten en redoutes weergegeven. 

1940-1944

1874-1914

1860-1874

1698-1860

1583-1698

Mil i ta i r  landschap

Inundat ie l in ies door de jaren heen
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Weids polder landschap Haven Moerdi jk

Di jken HSL brug over Hol landas Diep

Geluidswal  A16 Geluidswal  A16

HSL en luchtmachttoren Ikea Breda
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Drieslag; landschap van de klei, van de stad, van het zand

Er is op het hoogste schaalniveau een duidelijke drieslag in het 
landschap te onderkennen:
• Het landschap van de zeekleipolders. Dit is het landschap van 

de stoere maat, de lange lijnen, de verre zichten. Stoer, weids 
en transparant. Dit landschap wordt bepaald door polders en 
dijken, dooraderd door de rivier de Mark, geflankeerd door het 
Hollands Diep. Hier beleeft men de ruimte, kan men ver van zich 
afkijken, ziet men wolkenluchten hoog overdrijven. Dit is een 
man-made, stelselmatig ingericht en ingedeeld, monumentaal 
landschap. De Mark vormt hiervan de min of meer natuurlijke 
begrenzing.

• Het landschap van de stad. Hier wordt de oorspronkelijke 
landschappelijke onderlegger ‘overruled’ door de (nabijheid van 
de) stedelijke ontwikkeling. Het silhouet van de stad en alles 
wat daaraan is verbonden, van bedrijventerreinen tot logistiek 
apparaat, inclusief snelwegen, spoorlijnen en geluidsschermen, 
tekent het landschap. Dit is het meest dynamisch landschap, 
waar de ontwikkeling meer ‘foot-loose’ heeft plaatsgevonden 
en wat wordt gekenmerkt door visuele drukte.

A.2 Kwaliteit van het landschap 
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Oude Tur fvaar t Coul issenlandschap

Coul issenlandschap Kweker i jen bi j  Zunder t

Moerdi jkbrug Haven Moerdi jk

Windmolens langs Hol lands Diep Grens met België



• Het landschap van het zand. Dit is een organisch ontwikkeld 
landschap, getekend door een bescheiden reliëf, dooraderd 
door kleine beeklopen en turfvaarten. Dit biedt een overwegend 
kleinschalig landschap met een fijnmazig mozaïek van 
akkercomplexen, natuurgebieden, (boom)kwekerijen, dorpen 
en buurtschappen. Dit is een meer ingetogen, subtiel landschap, 
het landschap van de kleine maat, van  geborgenheid.

Landschap van de nieuwe tijd

Daarnaast wordt dit gebied gekenmerkt door de nieuwe tijd. A16 en 
HSL vormen, tezamen met de begeleidende geluidsschermen en 
beplantingen, een sterke infrastructurele bundel die als autonome 
toevoeging over het onderliggend landschap zijn geprojecteerd.
Deze bundel vormt als schakel tussen Antwerpen en Rotterdam 
tevens de ‘poort tot Nederland’. Dagelijks maken tienduizenden 
mensen gebruik van deze bundel, passeren zij via deze bundel het 
onderliggende en aanliggend landschap.
Het complex van Moerdijk met zijn talloze lampjes of de zacht 
aangelichte HSL brug over het Hollands Diep dragen bij aan 
het beeld van ‘de nieuwe tijd’ evenals de Amercentrale bij 
Geertruidenberg met haar web aan hoogspanningsmasten die 
van verre zichtbaar zijn. De Amercentrale wordt in de toekomst 
gesloten waardoor een deel van de regionale energiebehoefte 
langs andere ingevuld dient te worden.

Het Hollands Diep en de HSL-brug over dit water ontstijgen 
de regionale betekenis, zij zijn tezamen op nationaal niveau van 
een welhaast iconische betekenis voor het landschap van de 
Nederlandse Delta.
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Analyse snelweg A16
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De gebruikers van de A16, het spoor en 
de HSL beleven het landschap en de 
omgeving met een snelheid variërend 
tussen de 80 en 130 (en zelfs meer dan 
200) kilometer per uur. Omwonenden, 
recreanten en werkenden beleven het 
landschap met een lagere snelheid 
van +0 tot 80 kilometer per uur. Het 
verschil in beleving door bewoners of 
passanten is groot, de beleving van de 
aardappelrooier is essentieel anders 
dan die van de persoon achter het stuur 
van de BMW of de HSL reiziger die van 
zijn trip naar Parijs terugkeert.
 

Het landschap bezien vanaf de A16 
(hoge snelheid)

Het gebied wordt dagelijks door 
vele tienduizenden weggebruikers 
en treinreizigers gepasseerd en 
vanaf snelweg of spoor beleefd en 
ervaren. Door de aanwezigheid van 
geluidswerende voorzieningen is over 
grote lengten het zicht op de weg en de 
HSL gericht. Waar men wel zicht op het 
landschap heeft maakt de snelheid dat 
de beleving op hoofdlijnen plaatsvindt. 

Het traject Hazeldonk – Hollandsch 
Diep kent over een lengte van 28 km 
vier knooppunten en 4 afslagen.
De kaart op blz 20 geeft aan waar aan 
de A16 woningbouw of bedrijvigheid 
grenst, waar de A16 een beek of 
secundaire infrastructuur kruist en waar 
de weg door geluidsschermen wordt 
geflankeerd.

De overzichten op blz 20 t/m blz 23 
tonen, met dank aan google earth, het 
zicht vanaf de A16. Op hoofdlijnen zijn 
vanaf de A16 van noord naar zuid drie 
sferen te onderscheiden:
• het noordelijk deel, dit biedt met 

name naar het westen nog zicht op 
het Brabant van de kleipolders en 
de technologie van Moerdijk;

• het middendeel, gedomineerd 
door de nabijheid van de stad met 
geluidsschermen en een select 
aantal gebouwen dat zich toont 
naar de weg (Landmacht, IKEA);

• het zuidelijk deel, waar men nog het 
mozaïek van het zand ervaart.

A.3 De beleving van het 
landschap in twee snelheden
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Zichten vanaf  de A16 in westel i jke r icht ing



Zichten vanaf  de A16 in oostel i jke r icht ing
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snelweg-hoge snelheid

zeeklei-lage snelheid
stad-lage snelheid
coulissen-lage snelheid

Landschap van 2 snelheden
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Het landschap van binnenuit 
ervaren (lage snelheid)

Een schaalniveau lager is binnen 
deze drie sferen een ruimtelijke 
verscheidenheid aanwezig, denk aan 
zichtlijnen, steilranden, waterlopen 
en erfgoed. Deze meer specifieke 
gebiedskenmerken vallen voor de 
snelle weggebruiker weg, maar bieden 
de langzame passant een veelheid aan 
detailinformatie en daarmee houvast 
voor de eigen plaatsbepaling in ruimte 
en tijd.

Het studiegebied is de dagelijkse leef-, 
woon- en werkomgeving van de mensen 
die in het gebied wonen, werken en 
recreëren.
Grote delen van het stedelijk gebied 
van Breda en Etten-Leur, alsmede de 
gehele kernen van Zevenbergschen 
Hoek,  Langeweg, Lage Zwaluwe, 
Wagenberg, Terheijden, Prinsenbeek, 
Effen, Ulvenhout en Galder liggen in het 
studiegebied. 

Naast woongebied is het ook 
werkgebied, met industriegebied 
Moerdijk aan het Hollands Diep, de 
land- en tuinbouw, het kwekerijgebied 
rond Rijsbergen, en recreatieomgeving. 
Het gebied is zowel voor de grote 
watersport (Lage Zwaluwe) als de 
kleine watersport (Mark en Leurse 
Haven) van betekenis en nodigt 
uit voor extensieve, op natuur- en 
landschapsbeleving gerichte vormen 
van recreatie. Het gebied kent een 
wijd vertakt netwerk aan fiets- en 
voetpaden. Het Mastbos en Liesbos 
zijn monumentale wandelbossen. Naast 
droge natuurgebieden is het gebied 
rijk aan natte natuurgebieden als het  
Haagse Beemdenbos. Het herstelde 
beekdal van de Bovenmark met kasteel 
Bouvigne als cultuurhistorisch topstuk 
en het beekdal van Aa of Weijers zijn 
zowel als recreatief uitloopgebied als 
uit het oogpunt van natuur van grote 
waarde.

Opvallend is dat de A16 niet dominant 
in het landschap aanwezig is, van 
afstand is de weg noch de HSL-lijn 
goed zichtbaar.
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Karakter is t iek Brabants landschap



Op het niveau van het studiegebied als 
geheel biedt het regionale onderscheid 
in ‘klei-stad-zand’ en de differentiatie 
die binnen deze 3 eenheden goede 
aangrijpingspunten voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van een energielandschap.
Dit wordt in B.2 in een energiematrix 
nader toegelicht en uitgewerkt. 

Rijdend over de A16 / HSL zelf staat 
de herkenbaarheid van dit onderscheid 
echter onder druk. Bij 120 en 130 km/h 
is  dit onderscheid in het landschap in 
toenemende mate alleen voor de kenner 
nog waarneembaar. 
Als gebruiker van de A16 is het 
meer het snelweglandschap zelf dat 
ervaren wordt en in mindere mate het 
landschappelijke onderscheid van 
Noord-Brabant.

Waar de A16 vanuit het landschap 
niet van grote afstand herkenbaar is, 
is ze dat voor de gebruiker wel. A16 
en HSL vormen (tezamen met hun 
geluidsschermen en beplantings-
structuur) voor de gebruiker een 
dermate dominante infrastructurele 
bundel dat het de vraag is in hoeverre 
men zich bij de doorontwikkeling van 
de zone direct langs de weg (de 1 km 
zone) tot energielandschap door het 
onderscheid klei-stad-land moet laten 
leiden.

A.4 Conclusie

Vooralsnog lijkt het kansrijker om de 
zone direct aan de A16/HSL (het 
landschap van de hoge snelheid) 
van Hazeldonk tot Hollands Diep als 
eigentijds en autonoom snelweg- en 
energielandschap te ontwikkelen. 

In het omliggende landschap (het 
landschap van de lage snelheid) van 
de A16 kan het onderscheid binnen 
de drie eenheden (zand, stad, klei) en 
de differentiatie binnen deze eenheden 
goede aanknopingspunten aanleveren 
voor de ontwikkeling van een 
nieuw energielandschap.
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DEEL B
Perspectief voor een  

energielandschap



“Groots en meeslepend 
wil ik leven”

“Ja, maar wij 
moeten er leven”

De bewoner

“Maar er is al 
zoveel bepaald”

“Wat biedt dit 
voor kansen?”

De ondernemerDe jurist

De ontwerper

Van Hazeldonk tot Hollands Diep32



Ambitie

Het is de opgave om 100MW wind te realiseren, die maakt dat het zinvol lijkt om te 
verkennen of de A16-zone niet op termijn benut kan worden / kan uitgroeien tot een 
energie landschap. 

Verschillen in benadering

Ruimtelijke opgaven als deze worden door verschillende groepen verschillend 
beleefd. “Het is hoe je er naar kijkt”. Door het verschil in blikveld van meet af aan te 
onderkennen kan ruimte ontstaan om te ontdekken waar men elkaar kan vinden. Dit 
geldt vooral voor de windvisie maar ook voor de bijbehorende energievisie.

De zienswijze van de visionair zal mogelijk worden ingegeven vanuit het adagium 
‘groots en meeslepend wil ik leven’. Hij zal zich laten leiden door de grote structuren, 
de lange lijnen, de samenhang der dingen. De energievisie zal vanuit dat oogpunt 
“durven dromen” en een perspectief schetsen van gewenste mogelijkheden.
De houding van de bewoner daarentegen wordt waarschijnlijk meer ingegeven door 
de invloed van de ontwikkeling op zijn dagelijkse woon- en leefomgeving. Deze moet 
letterlijk met en in de ontwikkeling leven. De energievisie zal niet alleen dromen vanuit 
de mogelijkheden van de weg maar ook kijken naar hoe het nieuwe landschap van 
toegevoegde waarde voor bewoner en recreant kan zijn. 
De denkwereld van de regelgever wordt bepaald door hetgeen al in regels en beleid 
is neergelegd. Bij de windvisie wordt uitgegaan van een landschappelijke onderlegger 
als wel van alle juridische belemmeringen.
De ondernemer zal zich meer laten leiden door de vraag wat deze ontwikkeling 
hem aan kansen biedt, hoe hij op deze ontwikkeling aan kan haken en daar mede 
gestalte aan kan geven. Bij het opstellen van de windvisie zijn gesprekken gevoerd met  
energiecoöperaties die in het gebied werkzaam zijn om samen tot slimme oplossingen 
te komen.

Deze vier blikvelden vormen de hoekpunten van het speelveld. De crux achter de 
vraagstelling is deze vier blikvelden aan elkaar te verbinden. Het draait om de koppeling 
van ‘het hoog overvliegen’ met ‘kennis van de lokale schaal’, ‘inzicht in de beperkingen 
vanuit de regelgeving’ en het ‘aanwenden van het ondernemerschap’ teneinde 
‘doorpakkend vermogen’ te genereren. Dat laatste is cruciaal om te voorkomen dat de 
energievisie niet verder komt dan het rapport op de stapel of de USB-stick in de lade.
Zonder doorpakkend vermogen blijft de energievisie een papieren droom.

B.1 Introductie
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WindZon

Water

Rest Vergist ing

Biomassa

Aardwarmte/
Geothermie
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Duurzame energie in soorten en maten
De energievisie gaat over ‘Meer dan 
Wind’. In de visie zijn op hoofdlijnen 7 
verschillende vormen van duurzame 
energie te onderscheiden:
• energieopwekking gebruik makend 

van de straling van de zon
• energie uit wind
• energiewinning uit biomassa
• energieopwekking gebruikmakend 

van water (eb-vloed, zoet-zout, 
warmteopslag)

• energie uit aardwarmte
• hergebruik van restwarmte
• energie uit (mono)vergisting

In deel C (De Windvisie) worden 
verschillende plaatsingsalternatieven 
verder uitgewerkt voor de A16 zone.
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Etalage van duurzaamheid, trots 
en zelfbewust

In West Brabant vormen de sterke 
lijnelementen A16 en HSL  tezamen 
een infrastructurele bundel van 
formaat. Deze moderne bundel tekent 
in belangrijke mate het landschap van 
Hazeldonk tot Hollands Diep, van de 
grens van Nederland tot grens met 
Holland. 

In de huidige situatie is deze bundel 
meer een doorsnijding van het 
onderliggend landschap dan dat het 
een eigen landschap heeft gevormd. 
De ontwikkeling van de zone langs de 
A16 – HSL tot energielandschap biedt 
de kans deze zone uit te doen groeien 
tot een vernieuwend landschap met een 
sterk eigen identiteit, tot een beeldmerk 
van innovatie.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om ‘meer 
dan wind’, om een integrale ontwikkeling 
van verschillende hernieuwbare 
energiesystemen, die tezamen tot 
een verrassend ander, essentieel 
vernieuwend landschap kunnen leiden. 

Het is de ambitie langs de A16 en 
HSL een ‘etalage van duurzaamheid’ te 
ontwikkelen die zich trots en zelfbewust 
naar de passant toont.

Een dergelijke ontwikkeling zet de 
positie van Brabant als Europese 
topregio op het gebied van kennis en 
innovatie kracht bij en onderstreept de 
kernwaarden van Brabant: verbindend 
en vernieuwend.

Een dergelijke ontwikkeling kan ook 
de energietransitie langs de A16 
bevorderen en dient daarmee niet 
alleen een economisch maar ook een 
maatschappelijk belang.

B.2 De energieweg; de hoge snelheid

Etalage van duurzaamheid Ver l ichte HSL brug als entree marker ing



Dynamisch

Deze etalage mag ook als zodanig 
worden geafficheerd. Bij binnenkomst 
bij Hazeldonk of Hollands Diep mag 
men ervaren dat men zich langs lands 
langste en meest toonaangevende 
etalage beweegt (auto, trein, HSL). 
Kenmerk van een etalage is dat deze 
zich telkenmale vernieuwt, deze toont 
‘the state of the art’ en is daarmee 
voortdurend in ontwikkeling.
Daarmee is het niet mogelijk in 
eindbeelden te denken, de windmolens 
zullen, eenmaal geplaatst, er lange tijd 
staan, maar er zal ook ruimte zijn voor 
meer experimentele en wellicht meer 
tijdelijke toepassingen. Dat houdt de 
etalage interessant.

Naast wind- en zonne-energie is ruimte 
voor kleinere, experimentele vormen 
van duurzame energie, zoals energie 
uit levende planten (zoals onlangs bij 
Wageningen te zien was), energie uit 
osmose, energie uit asfalt.  

Warmteopwekking ui t  asfa l t



Drager van een nieuw socio-
economisch gebiedsprofiel

Naast een energielandschap dat zich 
toont en uit, kan het tevens drager 
zijn waarlangs een nieuwe duurzame 
economie zich kan ontwikkelen. 
De ontwikkeling van een 
energielandschap biedt de mogelijkheid 
het socio-economisch profiel van 
dit gebied te versterken. Idealiter 
ontwikkelt dit gebied zich tot ‘living-
lab’ en tot magneet voor bedrijven op 
het gebied van duurzame energie. Deze 
bundel moet zo een sterke branding 
hebben dat dit voor bedrijven die zich 
met duurzame energie bezighouden 
‘the place to be’ is. De A16 / HSL 
zone ontwikkelt zich tot ‘brand’, waar 
bedrijven zich trots en zelfbewust willen 
etaleren. 
Daarbij moet een balans worden 
gevonden tussen de beleving van het 
landschap en de vestiging van duurzame 
bedrijven. De bedrijven moeten zich 
naar de weg te kunnen presenteren 
zonder de weg van het landschap af te 
sluiten. Er moet worden gewaakt voor 
wandvorming. 

Het ligt in de rede hierbij te starten 
vanuit het omvormen/upgraden van 
bestaande terreinen en het versterken 
van het stedelijke cluster. Zo kan aan 
deze bundel een duurzaamheids- / 
energiecluster ontstaan dat mede 
het gezicht van deze bundel vormt. 
Idealiter gaan zij daarbij kongsis aan 
met energievragende clusters in de 
omgeving (Moerdijk / glastuinbouw / 
stedelijk gebied). 

Hier is een vergelijking denkbaar met het Westland. 
Ofschoon het Westland naar de mening van menigeen 
niet tot de meest attractieve landschappen behoort, 
ontwikkelt zich thans aan de  weg door het Westland 
een veelheid van aan de glastuinbouw gerelateerde 
kennisbedrijven die zich op een verrassend 
hoogwaardige wijze aan de weg presenteren. In het 
Westland draait het al lang niet meer om de productie 
van gewassen, maar meer om een concentratie van 
kennis. De ‘brains’ van de sector geven letterlijk een 
nieuw gezicht aan het Westland, tezamen vormen zij de 
kennisboulevard van de (inter)nationale glastuinbouw.

Zoals de regio Eindhoven – Helmond de 
brains van de maak- en kennisindustrie 
is (denk aan Automotive en ASML), zou 
deze zone zich kunnen ontwikkelen tot 
de brains van de energiesector. 

Vest ig ing hoogwaardige energie gerelateerde bedr i jven

Vest ig ing hoogwaardige energie gerelateerde bedr i jven

A16 als high-tech energieboulevard



Van de groene haven Moerdijk waar 
de grootste windmolens van Europa 
worden gemaakt tot aan Breda waar 
het grootste zonneveld ligt.

De weg als attractie

Het gaat niet alleen om wat er langs de 
weg gebeurt, maar ook om wat er op de 
weg zelf gebeurt. 
Het is essentieel dat deze zone als 
‘merk’ wordt gepositioneerd, niet 
alleen bij de ondernemers, maar 
ook bij de weggebruiker. Deze moet 
de zone herkennen en duiden als 
‘energieboulevard’, attractief en 
profijtelijk. 

Attractief in wat de weggebruiker 
beleeft. Deze weg kan er zoveel anders 
uit gaan zien dan elke andere weg 
die hij/zij kent. De weggebruiker zou 
bijvoorbeeld de weg kunnen gaan 
herkennen aan de 1 miljard led lampjes 
die in het wegdek worden verwerkt, of 
aan de middengeleider die niet alleen 
een sierlijk vormgegeven vangrail is, 

maar tegelijkertijd zonne-energie 
opvangt en dat omzet in licht: blauw 
in het ‘Brabant van de klei’, oranje in 
het ‘Brabant van de stad’, groen in het 
‘Brabant van het zand’. 

Attractief mogelijk ook in de ledschermen 
op de kruisende infrastructuur. Deze 
kunnen de weg en omgeving op een 
chique manier positioneren en etaleren 
als energieboulevard, ze zouden 
letterlijk zichtbaar kunnen maken wat 
zich achter de schermen afspeelt en 
daarmee de relatie tussen de wereld 
van de weg en het landschap achter de 
geluidsschermen repareren. 
Mogelijk heeft de weggebruiker ook 
direct profijt van deze weg, kan deze 
bij het energiestation langs de weg de 
accu van zijn elektrisch aangedreven 
auto gratis opladen. Idealiter laadt 
later, met het slimmer worden van 
de techniek, de accu zich vanzelf op 
wanneer men over de weg rijdt en is 
dit straks de eerste weg waar de tank 
niet leger wordt, maar zich zelf vult en 
waar de weggebruiker lachend achter 
het stuur zit. 

De auto-opladende weg

Grat is  e lektr isch tanken langs de A16



RWZ I

Vergist ing biomassa vanui t  landbouw

Vergist ing biomassa ui t  kweker i jen

Vergist ing restafval

Sl imme koppel ing restwarmte

Sl imme koppel ing restwarmte
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Verscheidenheid aan potentiële 
bronnen

Naast de A16 als energieboulevard en 
etalage kan het aanliggend landschap 
van de A16 ook tot energieleverend 
en duurzaam landschap worden. 
Het aanliggende landschap kan alle 
innovaties en mogelijkheden voor 
een duurzaam en energieleverend 
landschap de ruimte bieden. 

Binnen het plangebied is een 
verscheidenheid aan potentiële 
energiebronnen. 
Eerdere studies van Studio Marco van 
Meulen, Atelier Tussenruimte en LOLA  
landschapsarchitecten hebben deze 
van groot tot klein in kaart gebracht. 

Het gaat hierbij onder meer om:
• het benutten van de aardwarmte 

vanuit de diepere slenk, 
• vergisting van (groen)afval dat 

vanuit stad en dorpen beschikbaar 
komt, maar ook vanuit het groen- en 
waterbeheer door terreinbeherende 
instanties en waterschap, 

• vergisting van biomassa vanuit 
landbouw en kwekerijen,

• vergisting van meststoffen, 
• opwekken van energie uit stromend 

water, zon en wind, 
• hergebruik van restenergie 

vanuit glastuinbouw, industrie en 
bedrijvigheid. 

B.3 Het energielandschap - de lage snelheid

Koppeling tussen producent en 
afnemer; halen en brengen

Binnen het gebied is naast een breed 
palet aan potentiële energiebronnen ook 
een breed scala aan energieafnemers / 
producenten aanwezig. 
Denk hierbij aan:
• RWZI
• Glastuinbouw
• Haven Moerdijk
• Logistiek Park Moerdijk
• Amercentrale (ofschoon deze 

mogelijk in de toekomst wordt 
gesloten)  

Opgave is het ontwikkelen van een 
slimme koppeling tussen ‘halen en 
brengen’.  
Bij hergebruik van restproducten, zoals 
biomassa van de boomteelt, is het 
tevens van belang te kijken of energie 
de beste optie is. Wellicht is een andere 
toepassing nog beter geschikt.

De kaarten op de volgende pagina’s 
geven voor het gebied om de A16 aan 
waar de kansen liggen voor verschillende 
vormen van energieopweking/teelt of 
koppelingen.
De informatie komt voort uit eerdere 
studies van Studio Marco van Meulen 
aangevuld met informatie verkregen 
tijdens twee energieweken die in het 
kader van deze energievisie gehouden 
zijn.
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Kansen voor biomassateelt Kansen voor aardwarmte

Kansen voor biomassateelt
Teelt van biomassa kan plaatsvinden 
in de zeeklei mits de teelt het open 
karakter van het landschap respecteert.

In de coulissen (op het zand) liggen  
kansen voor diverse vormen van 
biomassa teelt op kleinere schaal.

Kansen voor aardwarmte
Op de kaart zijn locaties weergegeven 
waar de ondergrond geschikt is voor 
opwekking van aardwarmte.
Bron: Studio Marco Vermeulen
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Kansen voor geothermie > 4km diepte Kansen voor beperkte waterkracht

Kansen voor geothermie
Op de kaart zijn locaties weergegeven 
waar de ondergrond geschikt is voor 
opwekking van geothermie in diepere 
aardlagen.
Bron: Studio Marco Vermeulen

Kansen voor beperkte waterkracht
Een aantal beken bieden wellicht 
kans voor kleinschalige opwekking 
van energie door waterkracht. Nader 
onderzoek is gewenst.
Bron: energieweek.
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Kansen voor biomassa uit restafval Kansen voor slimme koppelingen

Kansen voor biomassa uit restafval
De clusters aan kwekerijen produceren 
restafval die kansen biedt voor 
energieopwekking. 
Nader onderzoek is gewenst.

Kansen voor slimme koppelingen
Een aantal functies in het gebied 
creëren en/of verbruiken energie en 
warmte. Vrijkomende restwarmte kan 
door het maken van slimme koppelingen 
hergebruikt worden.
Bron: Studio Marco Vermeulen, LOLA
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Kansen voor windenergie Kansen voor zonne energie

Kansen voor windenergie
De kaart geeft mogelijke locaties voor 
windenergie weer buiten de bekende 
restricties.
Bron: restrictiekaart Bosch & Van Rijn

Kansen voor zonne energie
Mogelijkheid voor zonne energie 
op bestaande daken; ieder dak een 
zonnedak.
Daarnaast zijn er kansen voor 
zonnepanelen in de ongebruikte ruimte 
tussen A16 en HSL als accentuering 
van de energieboulevard en op het 
nieuw te ontwikkelen logistiek park 
Moerdijk.
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Matrix energie - landschap

Bij de ontwikkeling van een energielandschap is het van belang dat de nieuwe vormen 
van duurzaamheid en energie ook bij het bestaande landschap passen en recht doen 
aan de landschappelijke karakteristieken en kwaliteiten. Om inzicht te geven in dit 
vraagstuk is de energiematrix opgesteld.

Uit de lagenbenadering (zie deel A) en eerder verricht onderzoek komen 
landschapstypologieën, potentiële energiebronnen en slimme koppelingen naar voor.
De energiematrix legt de koppeling tussen enerzijds de landschapstypologieën en 
anderzijds de mogelijke vormen van energie opwekking en slimme koppelingen in het 
landschap.

De energievormen zijn: wind, zon, water, biomassa, aardwarmte, biovergisting en 
restenergie. Vanuit duurzaamheid en circulariteit is ‘slimme koppelingen’ hieraan 
toegevoegd.

De ruimtelijke omgevingen uit de tweede laag van de lagenbenadering  zijn: 
zeekleipoders, overgang klei-zand, coulissen zandontginning, veenontginning, Hollands 
Diep, dijken, bossen, beken en kreken

De ruimtelijke omgevingen uit de derde laag van de lagenbenadering  zijn: 
bedrijventerrein, stad / dorp, lint op zandgrond, snelweg, HSL, kwekerij, glastuinbouw, 
plantages.

De energiematrix toont per ruimtelijke omgeving hoe iedere vorm van duurzame energie 
ingepast/toegepast kan worden. Er wordt met name ingezoomd op de ruimtelijke 
component van de energievorm.
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gebruik van meststoffen voor biover-
gisting
organisch afval uit sloten inzetten voor 
vergisting

gebruik van meststoffen voor biover-
gisting
organisch afval uit beken inzetten voor 
vergisting

Rietteelt langs beken voor biover-
gisting
organisch afval uit beken inzetten 
voor vergisting

gebruik van meststoffen voor biover-
gisting
gebruik van reststoffen uit bossen 
voor biovergisting
organisch afval uit beken inzetten 
voor vergisting

Rietteelt langs turfvaarten voor bio-
vergisting, 
gebruik van reststoffen uit bossen 
voor biovergisting
organisch afval uit beken inzetten voor 
vergisting

Rietteelt langs Hollands Diep voor 
biovergisting
organisch afval uit rivier inzetten voor 
vergisting

Energiesoort
zeeklei dijkenlandschap

laag 2
overgang zand-klei bossen bekencoulissen zandontginning veenontginning Hollands Diep

wind

biovergisting

restenergie

water

slimme 
verbindingen

aardwarmte

zon

circulariteit

biomassa

zorgdragen voor een heldere land-
schappelijke verhaallijn, voorkeur 
voor grotere rasters,lijnen of clusters 
windturbines

zonnepanelen op alle nieuw te bou-
wen bebouwing,
polderlandschap vrijwaren van zon-
nevelden

teelt van  biomassa  dmv van opgaan-
de beplantingen vermijden > relatie 
openheid polder

aardwarmtewinning met behoud van 
de openheid van het landschap

??

??

zorgdragen voor een heldere land-
schappelijke verhaallijn, windmolens 
kunnen de overgang van hoog naar 
laag aangeven.
Daarbij rekening houden met aanwezi-
ge natuurwaarde van het  Markdal en 
woongemeenschappen

zonnepanelen op alle nieuw te bouwen 
bebouwing

teelt van biomassa  die op gaat in de 
landschappelijke structuren

opnemen van installaties in de land-
schappelijke structuur

???

???

???

???

zorgdragen voor een heldere land-
schappelijke verhaallijn, rekening 
houuden met natuurwaarden en 
wetgeving,

teelt van biomassa in boskamers

alleen wanneer de installaties in de 
bossen staan en onderdeel zijn van 
het bosperceel en daarmee onzicht-
baar.

???

???

kleinschalige energieopwekking door 
minimale stroomsnelheid, in de buurt 
van de afnemer om landschappelijke 
impact te minimaliseren.

zeer kleinschalige biomassa pro-
ductie bnnen de landschappelijke 
structuren van het beekdal, 
aandacht voor natuurwetgeving,

???

???

zorgdragen voor een heldere 
landschappelijke verhaallijn, geen 
voorkeur voor een specifiek plaat-
singsprincipe

zorgdragen voor een heldere 
landschappelijke verhaallijn, geen 
voorkeur voor een specifiek plaat-
singsprincipe

zonnevelden enkel toepassen wan-
neer er een gedegen landschappelij-
ke inpassing is voorzien. kamer in het 
landschap maken > opname in het 
coulissen landschap

biomassa teelt in boskamers om het 
coulissenlandschap te versterken

alleen wanneer de installaties in 
de bossen staan en onderdeel zijn 
van het bosperceel en daarmee 
onzichtbaar.

zonnevelden enkel toepassen wan-
neer er een gedegen landschappelijke 
inpassing is voorzien. kamer in het 
landschap maken > opname in het 
coulissen landschap

biomassa teelt in boskamers om het 
coulissenlandschap te versterken

alleen wanneer de installaties in de 
bossen staan en onderdeel zijn van 
het bosperceel en daarmee onzicht-
baar.

???

???

windmolens als poort tot Brabant 
langs de oever van de Maas
aandacht voor natuurwetgeving, 
vogeltrekbewegingen

energieopwekking vanuit stroming 
rivierwater, daarbij aandacht voor 
natuurwetgeving, 

???

???

???

???

Van Hazeldonk tot Hollands Diep48



gebruik van meststoffen voor biover-
gisting
organisch afval uit sloten inzetten voor 
vergisting

gebruik van meststoffen voor biover-
gisting
organisch afval uit beken inzetten voor 
vergisting

Rietteelt langs beken voor biover-
gisting
organisch afval uit beken inzetten 
voor vergisting

gebruik van meststoffen voor biover-
gisting
gebruik van reststoffen uit bossen 
voor biovergisting
organisch afval uit beken inzetten 
voor vergisting

Rietteelt langs turfvaarten voor bio-
vergisting, 
gebruik van reststoffen uit bossen 
voor biovergisting
organisch afval uit beken inzetten voor 
vergisting

Rietteelt langs Hollands Diep voor 
biovergisting
organisch afval uit rivier inzetten voor 
vergisting

Energiesoort
zeeklei dijkenlandschap

laag 2
overgang zand-klei bossen bekencoulissen zandontginning veenontginning Hollands Diep

wind

biovergisting

restenergie

water

slimme 
verbindingen

aardwarmte

zon

circulariteit

biomassa

zorgdragen voor een heldere land-
schappelijke verhaallijn, voorkeur 
voor grotere rasters,lijnen of clusters 
windturbines

zonnepanelen op alle nieuw te bou-
wen bebouwing,
polderlandschap vrijwaren van zon-
nevelden

teelt van  biomassa  dmv van opgaan-
de beplantingen vermijden > relatie 
openheid polder

aardwarmtewinning met behoud van 
de openheid van het landschap

??

??

zorgdragen voor een heldere land-
schappelijke verhaallijn, windmolens 
kunnen de overgang van hoog naar 
laag aangeven.
Daarbij rekening houden met aanwezi-
ge natuurwaarde van het  Markdal en 
woongemeenschappen

zonnepanelen op alle nieuw te bouwen 
bebouwing

teelt van biomassa  die op gaat in de 
landschappelijke structuren

opnemen van installaties in de land-
schappelijke structuur

???

???

???

???

zorgdragen voor een heldere land-
schappelijke verhaallijn, rekening 
houuden met natuurwaarden en 
wetgeving,

teelt van biomassa in boskamers

alleen wanneer de installaties in de 
bossen staan en onderdeel zijn van 
het bosperceel en daarmee onzicht-
baar.

???

???

kleinschalige energieopwekking door 
minimale stroomsnelheid, in de buurt 
van de afnemer om landschappelijke 
impact te minimaliseren.

zeer kleinschalige biomassa pro-
ductie bnnen de landschappelijke 
structuren van het beekdal, 
aandacht voor natuurwetgeving,

???

???

zorgdragen voor een heldere 
landschappelijke verhaallijn, geen 
voorkeur voor een specifiek plaat-
singsprincipe

zorgdragen voor een heldere 
landschappelijke verhaallijn, geen 
voorkeur voor een specifiek plaat-
singsprincipe

zonnevelden enkel toepassen wan-
neer er een gedegen landschappelij-
ke inpassing is voorzien. kamer in het 
landschap maken > opname in het 
coulissen landschap

biomassa teelt in boskamers om het 
coulissenlandschap te versterken

alleen wanneer de installaties in 
de bossen staan en onderdeel zijn 
van het bosperceel en daarmee 
onzichtbaar.

zonnevelden enkel toepassen wan-
neer er een gedegen landschappelijke 
inpassing is voorzien. kamer in het 
landschap maken > opname in het 
coulissen landschap

biomassa teelt in boskamers om het 
coulissenlandschap te versterken

alleen wanneer de installaties in de 
bossen staan en onderdeel zijn van 
het bosperceel en daarmee onzicht-
baar.

???

???

windmolens als poort tot Brabant 
langs de oever van de Maas
aandacht voor natuurwetgeving, 
vogeltrekbewegingen

energieopwekking vanuit stroming 
rivierwater, daarbij aandacht voor 
natuurwetgeving, 

???

???

???

???
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wind

biovergisting

water

slimme 
verbindingen

aardwarmte

zon

slimme 
verbindingen

biomassa

linten op zandgrond plantagesbedrijven terrein stad/dorp snelweg glastuinbouwkwekerijenHSL
Energiesoort

landschap
laag 3

restenergie

???

???

???

???

zonnepanelen op alle nieuw te bouwen 
bebouwing
zonnedaken op betaande bebouwing 
kan gestimuleerd worden

kleinschalige windmolens op gebou-
wen/woningen beperkte hoogte

teelt van biomassa die opgaat in de 
landschappelijke structuren,
teelt van biomassa in boskamers

warmtepompen op individuele basis installaties mogen geen directe 
en indirecte invloed hebben op de 
plantages

koppeling windturbines aan bedrijven 
individueel, wolk
of koppeling aan bedrijventerrein 
solitair/cluster/lijn/wolk

kleinschalige koppeling windturbines 
aan bedrijven individueel, wolk

koppeling windturbines aan bedrijven 
individueel, wolk, daarbij de eiosen 
voor het betreffende landscahap in 
acht nemen

iedere nieuwbouw dient een zonne-
dak te krijgen
zonnedaken op betaande bedrijven-
terreinen kan gestimuleerd worden

bij nieuwe ontwikkelingen bedrijven 
van aardwarmte voorzien (aanleg 
warmtenet) (geen ruimtelijke com-
ponent)

???

aanwezige restenergie koppelen aan 
andere energievragers in de buurt

aanwezige restenergie koppelen aan 
andere energievragers in de buurt

warmteopwekking uit asfalt koppelen 
aan andere warmtevragers in de 
buurt

???

iedere nieuwbouw dient een zonnedak 
te krijgen
zonnedaken op betaande bebouwing 
kan gestimuleerd worden

kleinschalige windmolens op gebou-
wen/woningen

bij nieuwe ontwikkelingen bebouwing
 van aardwarmte voorzien
(aanleg warmtenet) (geen ruimtelijke 
component)

???

organische reststoffen verzamelen en 
inzetten voor vergisting

organische reststoffen verzamelen en 
inzetten voor vergisting

organische reststoffen verzamelen en 
inzetten voor vergisting,

???

windmolens langs de A16 ac-
centueren de snelweg en kunnen 
bijvoorbeeld de knooppunten, entrees 
accentueren of het energielandschap 
A16. Kleinschalige windmolens op 
gebouwen/woningen

zonnepanelen geintegreerd in de 
geluidsschermen.
Zonnepanelen in het gebied tussen 
snelweg en HSL afstemmen met aan-
wezige boomstructuur

biomassa teelt in de bermen
biomassa teelt in het terrein tussen 
snelweg en HSL afstemmen met 
aanwezige boomstructuur

Aardwarmtewinning in het gebied 
tussen snelweg en HSL

???

???

bedrijfsgebouwen uitrusten met 
panelen

onderzoek of plantenteelt met biomas-
sateelt te combineren is

warmtepompen koppelen aan planten-
teelt bedrijven
alle nieuwe bebouwing van aardwarm-
te voorzien

gebruik van plantenteelt voor biover-
gisting

???

restbiomassa uit plantenteelt

???

bedrijfsgebouwen uitrusten met 
panelen

aardwarmte installaties koppelen aan 
glastuinbouw bedrijven
alle nieuwe bebouwing van aard-
warmte voorzien

gebruik van resten voor biovergisting

???

aanwezige restenergie koppelen aan 
andere energievragers uit de buurt
Biomassa uit restproducten glastuin-
bouw

???

windmolens koppelen aan de HSL lijn
windmolens gebruiken als poorten tot 
Brabant of de steden.
kleinschalige windmolens op gebou-
wen/woningen
rekening houden met boomstructuur

zonnepanelen geintegreerd in de 
geluidsschermen
Zonnepanelen in het gebied tussen 
snelweg en HSL afstemmen met 
aanwezige boomstructuur

biomassateelt in restruimte tussen 
snelweg en HSL afstemmen met 
aanwezige boomstructuur

???

???
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wind

biovergisting

water

slimme 
verbindingen

aardwarmte

zon

slimme 
verbindingen

biomassa

linten op zandgrond plantagesbedrijven terrein stad/dorp snelweg glastuinbouwkwekerijenHSL
Energiesoort

landschap
laag 3

restenergie

???

???

???

???

zonnepanelen op alle nieuw te bouwen 
bebouwing
zonnedaken op betaande bebouwing 
kan gestimuleerd worden

kleinschalige windmolens op gebou-
wen/woningen beperkte hoogte

teelt van biomassa die opgaat in de 
landschappelijke structuren,
teelt van biomassa in boskamers

warmtepompen op individuele basis installaties mogen geen directe 
en indirecte invloed hebben op de 
plantages

koppeling windturbines aan bedrijven 
individueel, wolk
of koppeling aan bedrijventerrein 
solitair/cluster/lijn/wolk

kleinschalige koppeling windturbines 
aan bedrijven individueel, wolk

koppeling windturbines aan bedrijven 
individueel, wolk, daarbij de eiosen 
voor het betreffende landscahap in 
acht nemen

iedere nieuwbouw dient een zonne-
dak te krijgen
zonnedaken op betaande bedrijven-
terreinen kan gestimuleerd worden

bij nieuwe ontwikkelingen bedrijven 
van aardwarmte voorzien (aanleg 
warmtenet) (geen ruimtelijke com-
ponent)

???

aanwezige restenergie koppelen aan 
andere energievragers in de buurt

aanwezige restenergie koppelen aan 
andere energievragers in de buurt

warmteopwekking uit asfalt koppelen 
aan andere warmtevragers in de 
buurt

???

iedere nieuwbouw dient een zonnedak 
te krijgen
zonnedaken op betaande bebouwing 
kan gestimuleerd worden

kleinschalige windmolens op gebou-
wen/woningen

bij nieuwe ontwikkelingen bebouwing
 van aardwarmte voorzien
(aanleg warmtenet) (geen ruimtelijke 
component)

???

organische reststoffen verzamelen en 
inzetten voor vergisting

organische reststoffen verzamelen en 
inzetten voor vergisting

organische reststoffen verzamelen en 
inzetten voor vergisting,

???

windmolens langs de A16 ac-
centueren de snelweg en kunnen 
bijvoorbeeld de knooppunten, entrees 
accentueren of het energielandschap 
A16. Kleinschalige windmolens op 
gebouwen/woningen

zonnepanelen geintegreerd in de 
geluidsschermen.
Zonnepanelen in het gebied tussen 
snelweg en HSL afstemmen met aan-
wezige boomstructuur

biomassa teelt in de bermen
biomassa teelt in het terrein tussen 
snelweg en HSL afstemmen met 
aanwezige boomstructuur

Aardwarmtewinning in het gebied 
tussen snelweg en HSL

???

???

bedrijfsgebouwen uitrusten met 
panelen

onderzoek of plantenteelt met biomas-
sateelt te combineren is

warmtepompen koppelen aan planten-
teelt bedrijven
alle nieuwe bebouwing van aardwarm-
te voorzien

gebruik van plantenteelt voor biover-
gisting

???

restbiomassa uit plantenteelt

???

bedrijfsgebouwen uitrusten met 
panelen

aardwarmte installaties koppelen aan 
glastuinbouw bedrijven
alle nieuwe bebouwing van aard-
warmte voorzien

gebruik van resten voor biovergisting

???

aanwezige restenergie koppelen aan 
andere energievragers uit de buurt
Biomassa uit restproducten glastuin-
bouw

???

windmolens koppelen aan de HSL lijn
windmolens gebruiken als poorten tot 
Brabant of de steden.
kleinschalige windmolens op gebou-
wen/woningen
rekening houden met boomstructuur

zonnepanelen geintegreerd in de 
geluidsschermen
Zonnepanelen in het gebied tussen 
snelweg en HSL afstemmen met 
aanwezige boomstructuur

biomassateelt in restruimte tussen 
snelweg en HSL afstemmen met 
aanwezige boomstructuur

???

???
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In 2040 heeft de zone langs de A16-HSL een brand-new landschapstype aan 
Nederland toegevoegd, het energielandschap. 
35 windmolens zetten het lijnenspel extra kracht bij, zij vormen de bakens van een 
energieleverend landschap dat zich uitstrekt van Hazeldonk tot Hollands Diep. Maar 
wie langs of over deze zone rijdt ziet dat er meer is dan energie uit wind alleen; energie 
uit zon, uit water(stof), uit planten. Zelfs het asfalt waarover men rijdt blijkt energie te 
leveren, in het asfalt zijn zonnecellen verwerkt die in de nacht stroom leveren aan de 
duizenden ledlampjes die in het asfalt zijn verwerkt, alsof men niet onder maar over de 
sterrenhemel rijdt. 
De strip staat niet op zich zelf, maar is direct verbonden met de grote energie-vragende 
clusters in de omgeving: Moerdijk, Breda, glastuinbouw, waardoor energiekringlopen 
gesloten worden. 
Nu de Amercentrale is gesloten voorziet de A16-HSL zone in de energievraag uit de 
regio.

B.4 Doorkijk 2040

Verbeelding van de energieboulevard A16
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Deze zone heeft zich ontwikkeld tot living lab, hier proberen producenten hun prilste 
ontdekkingen uit en etaleren ze hun nieuwste successen. Daarmee wint deze strip 
ook aan attractiewaarde, het vormt een zich telkenmale hernieuwende etalage van ‘the 
state of the art’ op energie gebied.
De strip blijkt naast toonzaal tevens vestigingsmagneet; aan de strip hebben zich tal 
van bedrijven genesteld die koploper zijn op het gebied van herwinbare energie en 
zich trots aan deze corridor presenteren. Daarmee ontwikkelt de verbinding tussen 
Antwerpen en Rotterdam zich tot parade van duurzame energie.
Het landschap om de A16 is meegegaan in deze ontwikkeling. Alle nieuwbouwprojecten 
zijn zelfvoorzienend en de meerderheid van de oude woningen heeft een zonnedak 
gekregen. Een deel van de inkomsten van de grote windmolens wordt ter plaatse in 
verduurzaming en energieverbetering van de regio gestoken. Woningen hebben hun 
eigen aardwarmtepomp.
Restproducten vanuit de boomteelt worden lokaal omgezet tot grondstof voor 
nieuwe afbreekbare plastics. Restwarmte vanuit Moerdijk, de glastuinbouw, RWZI en 
bedrijventerreinen wordt gebruikt om plaatselijk woningen te verwarmen.
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Combinat ie wind-energie en zonne-energie

Van Hazeldonk tot Hollands Diep54



B.5 Volgende stappen

Alles start met branding en het actief uitnodigen van partijen om aan deze ‘brand’ vorm 
en inhoud te geven. Draag als samenwerkend verband trots en zelfbewust de ambitie 
uit, toon de kansen en ga actief op zoek naar partners met wie die kansen kunnen 
worden opgepakt.
Inviteer en faciliteer partijen om het geschetste concept verder vorm en gestalte te 
geven,  
Stel een ambassadeur Energielandschap A16 aan, die de bovenstaande ‘stip op de 
horizon’ samen met de ondernemers en de regio weet om te zetten in een concreet 
actieprogramma voor de korte termijn.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om ‘Meer dan Wind’. Naast windenergie (deel C) lijkt 
zonne-energie hier voor de korte termijn perspectieven te bieden. 
Maak de ontwikkeling van zonne-energie mogelijk in de restruimtes en geluidsschermen 
van A16 en HSL mogelijk. Stem de wijze waarop af met het landschapsplan en het 
beeldkwaliteitsplan van de HSL-lijn. Zorg voor een intermediair tussen eigenaren van 
daken en de plaatselijke energie-corporaties. Neem de verplichting op om zonnepanelen 
te plaatsen op nieuwe (bedrijfs)gebouwen.

Wind en zon lijken op termijn de meeste kansen te bieden voor een rendabele 
exploitatie. Maar een etalage is pas interessant wanneer deze ook onverwachte zaken 
voor het voetlicht brengt en innovaties toont. 
Toon ook ontwikkelingen die nog niet tot directe baten leiden, maar wel bijdragen aan 
het positioneren van het gebied en daarmee indirect baten genereren. 
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Deel C. 
Ontwikkeling windpark  A16



In het convenant is afgesproken dat in de A16-HSL zone minimaal 100 MW aan 
windenergie wordt gerealiseerd. Vanuit  de opdracht is een zone van 1 km aangewezen 
als beoogd zoekgebied naar plaatsing van windmolens. De vraag is echter of deze 1 
km zone niet te krap is om de mogelijkheden voor plaatsing van windmolens goed te 
kunnen onderzoeken.

Los van dit vraagstuk geeft het provinciaal beleid voor het noordelijk kleigebied, vanaf 
de Mark, een ruimer zoekgebied weer. Daarbij is het niet uitgesloten dat de vraag naar 
/ noodzaak van windenergie in de nabije toekomst snel toeneemt. 
Om die redenen hebben de plaatsingsstrategieën voor de windmolens voor het 
‘Brabant van het zand’ betrekking op de zone van 1 km langs de A16-HSL, maar  wordt 
voor het ‘Brabant van de klei’ een breder gebied in ogenschouw genomen. Sommige 
opstellingen zullen daardoor meer “buiten de lijntjes kleuren” dan andere opstellingen.

Provinciaal  zoekgebied voor windturbines,  bron:  Verordening Ruimte 
2014
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C.1 Gebiedsafbakening



bestaande windmolens

Dit plangebied mag dan voor wat betreft 
de aanwezigheid van windmolens een 
blanco vel zijn, de directe omgeving is 
dat niet. Bij Zundert – De Meer (België), 
Moerdijk, Halderberge en Etten Leur 
staan al opstellingen. Deze zijn al van 
verre zichtbaar en zullen in de beleving 
met de opstellingen aan de A16 gaan 
interfereren, zoals dat ook omgekeerd 
het geval zal zijn.
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Schema aanpak windvis ie A16
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Doel van dit deel van de studie is dat bestuurders weloverwogen tot een besluit kunnen 
komen over de opstellingsalternatieven. De opgave is dan ook hen van de informatie te 
voorzien die het hen mogelijk maakt een goed besluit te nemen. 
Deze studie onderzoekt en reikt aan, maar formuleert geen voorkeuren en neemt geen 
besluiten. 

De landschappelijke analyse uit deel A wordt gekruist met de algemene 
plaatsingsprincipes voor windmolens in het landschap. Hieruit worden regionale 
ontwerpprincipes gedestilleerd. Regionale principes die gelden voor het landschap van 
de A16/HSL. Vanuit deze regionale ontwerpprincipes en de juridische belemmeringen 
zijn 11 alternatieven ontwikkeld. In de tweede energieweek zijn uit deze studiemodellen 
8 alternatieven gedestilleerd die in de MER verder onderzocht moeten worden. 
Onderstaand schema geeft de aanpak weer.

C.2 Doel, opgave en aanpak
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Belemmeringenkaar t  wind-energie



Vanuit de regelgeving is de situering van windmolens aan regels gebonden. Op de 
kaart op blz 60 zijn de  beperkingen weergegeven. De niet gekleurde gebieden komen 
voor de eventuele plaatsing van windmolens in aanmerking.  

In de kaart is een onderscheid te maken tussen harde en zachte belemmeringen.
Harde belemmeringen valt niet aan te tornen. Zo kan de veiligeheid een issue zijn, 
bijvoorbeeld bij hogedruk gasleidingen.

Bij  zachte belemmeringen is het in beperkte mate mogelijk de voorwaarden te veranderen 
aangezien daar mitigerende maatregelen een rol kunnen spelen. Daarbij kan men 
denken aan compensatieregelingen voor een woning binnen een belemmeringenzone.

C.3 Beperkingen

Harde randvoorwaarden:
• Hogedruk gasleidingen (Gasunie)
• Hoogspanning (TENNET)
• Wegen (Rijkswaterstaat)
• Spoorlijn (ProRail). 

Zachte randvoorwaarden:
• Aaneengesloten woonbebouwing
• NNN
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Windmolenlandschap in Noord-Hol land



Opschaalbaar
Het  is niet uitgesloten dat de vraag naar / noodzaak van windenergie in de nabije 
toekomst toeneemt. Dat noopt tot de ontwikkeling van een plaatsingsconcept dat 
opschaalbaar is, tot een concept waarin het aantal windmolens in de tijd kan worden 
uitgebreid of windmolens worden vervangen omwille van technologische vooruitgang, 
zonder dat  dit afbreuk doet aan die ruimtelijke kwaliteit waar het concept op heeft 
ingezet. 
 
Robuust
Ontwikkelingen laten zich zelden volledig regisseren. Bij dit soort van ontwikkelingen, 
waarbij de investering groot is, de uitgangssituatie complex is (van eigendom tot sociale 
acceptatie tot besluitvorming en regelgeving) , de druk om te realiseren soms hoog 
kan oplopen en een veelheid aan partijen is betrokken treden in de praktijk onderweg 
vaak ‘incidenten’ op. Maakt een onvoorziene samenloop van omstandigheden dat de 
ontwikkeling net even anders verloopt dan gezamenlijk bedacht. Een robuust concept 
kan ervoor zorgen dat een beoogde opstelling niet onherkenbaar wordt zodra er iets 
gebeurt dat niet geheel in lijn van de verwachting is.  
Wanneer men van te voren kan verwachten dat dingen soms anders lopen dan voorzien, 
is het daarom slim om te kiezen voor een robuust concept dat ‘tegen een stootje kan’.

Inviterend
Uiteindelijk moeten de windmolens door ondernemers worden ontwikkeld. Overheden 
inviteren, maar ondernemers realiseren. Het concept moet ruimte voor ondernemen 
bieden. In het zuidelijk deel van het plangebied is de speelruimte beperkt, waar in het 
noordelijk deel de manoeuvreerruimte groter is.

Sociaal gedeeld
Welk concept men ook kiest, het moet de omgeving meerwaarde bieden. Het concept 
moet voldoen aan de kwantitatieve doelstelling van minimaal 100 MW, maar daarnaast 
geldt ook een sociaal-kwalitatieve doelstelling. De windmolens zijn te gast in het 
landschap van de omgeving en de omgeving moet herkenbaar van deze ontwikkeling 
profiteren. Zo kan een percentage van de opbrengst gebruikt worden om bewoners 
in de naaste omgeving van de windmolens van goedkope energie te voorzien of 
energiebesparende maatregelen door te voeren en daarmee zelf initiatieven te 
ontplooien die de energietransitie bevorderen.

Windmolentype
In de omgeving staan al de nodige windmolens. Interferentie met deze windmolens kan 
een storende invloed op de opstelling hebben. Dit geldt niet alleen voor de opstelling 
maar ook voor het type windmolen, de kleur en de vorm van de turbine/rotoren, mast. 
Sommige plaatsingsconcepten lenen zich beter voor een variatie in windmolenhoogte 
en windmolensoort dan anderen.
De plaatsingsconcepten of studiemodellen dienen rekening te houden met variatie in 
windmolens binnen de opstelling en binnen de omgeving.

C.4 Noties ten aanzien van het concept; waar 
moet het concept aan voldoen?
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Plaats ingspr incipe sol i ta i r

Plaats ingspr incipe l i jnopstel l ing
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C.5 Algemene plaatsingsprincipes

Om tot landschappelijke interessante opstellingen van windmolens te komen wordt een 
aantal algemene plaatsingsprincipes gehanteerd. Deze principes bieden handvatten 
(richtlijnen) voor het ontwerpen van windlandschappen.

Solitair
Wanneer een enkele windmolen geplaatst wordt spreekt men van een solitair. De hoogte 
van de huidige windmolens maakt het noodzakelijk voldoende afstand tot eventuele 
nieuwe solitairen te behouden om interferentie te voorkomen. Hiervoor bestaan geen 
vanuit belevingsonderzoek gevalideerde maten. In het navolgende gaan wij er op basis 
van ‘professional judgement vanuit dat solitairen minimaal 2 km uit elkaar moeten 
staan om niet tot een opstelling, compositie te verworden. Staan ze dichter bij elkaar 
dan ontstaat een compositie en spreekt men niet meer van een solitaire opstelling. 
Waar het landschap het vrij zicht op de solitairen beperkt kunnen windmolens mogelijk 
dichter bij elkaar staan zonder een opstelling te worden.

Waar sprake is van een ‘verzameling van solitairen’ is een afwijking in windmolentype 
en hoogte goed mogelijk. Het zijn immers solitairen en iedere solitair mag zijn regels 
bepalen.

Lijn
Een lijn bestaat bij voorkeur uit minimaal 4 windmolens. De afstand tussen de 
windmolens mag niet te groot zijn om de lijn als zodanig herkenbaar te houden en is 
bij voorkeur gelijk. Binnen een lijn dienen hoogte en type van de windmolens gelijk te 
zijn. Windmolens kunnen niet of maar in zeer beperkte mate van de rechte lijn afwijken.

Wanneer er sprake is van meerdere lijnen dan moet er voldoende onderlinge afstand 
tussen de lijnen zijn, anders worden ze alsnog als een raster of wolk ervaren. 
Ook hier is biedt belevingsonderzoek geen gevalideerde maten. De inschatting is dat 
afzonderlijke lijnen minimaal 2 km uit elkaar moeten staan om als eigenstandige lijnen 
te worden ervaren.
Wanneer lijnen onderdeel zijn van een grotere samenhangende compositie met 
afgestemde richtingen kan de onderlinge afstand mogelijk minder zijn. 
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Plaats ingspr incipe rasteropstel l ing
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Raster (kwaliteit/9 stuks)
Een raster bestaat idealiter uit minimaal 9 windmolens (3x3). Een raster van 8 
windmolens wordt in de regel eerder gelezen als 2 lijnen van 4 windmolens dan als een 
raster van 8 windmolens. Binnen eenzelfde raster dient de hoogte van de windmolens 
en het type gelijk te zijn. 

Wil men de rasters als afzonderlijke eenheden kunnen lezen dan dienen deze op ruime 
afstand van elkaar te staan. De ervaring leert dat deze afstand minimaal 5 kilometer 
moet zijn om interferentie te voorkomen. Wanneer  verschillende rasters onderdeel zijn 
van een duidelijk leesbare compositie kunnen zij dichter bij elkaar staan. 

Binnen een raster moeten de windmolens van gelijke hoogte en type zijn, en ook de 
onderlinge afstanden dienen uniform te zijn.

Een raster wordt doorgaans slechts vanuit enkele standpunten daadwerkelijk als raster 
er varen, als windmolens die strak in het gelid staan en daarbij een geometrisch patroon 
aan het landschap toevoegen. Daarbij verdraagt een raster geen onregelmatigheid, 
geen afwijking van het geometrisch stelsel. Dat maakt ze kwetsbaar voor incidenten in 
het planproces en/of de uitvoering.  Bijzondere vorm van rasters komen voor uit een 
driehoeksopstelling van de windmolens.
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Plaats ingspr incipe wolkopstel l ing
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Wolk
Een wolkopstelling bestaat idealiter uit minimaal 5 windmolens die ogenschijnlijk 
‘ad random’ over het gebied zijn uitgezet. In de opstelling is geen wetmatigheid of 
regelmaat te onderkennen. Om die reden dienen lijnen van 3 windmolens achter elkaar 
binnen een wolkopstelling te worden voorkomen. Binnen een wolkopstelling mag de 
afstand tussen de windmolens groter zijn dan bij een raster. 

Lijnen van 3 windmolens (of meer) kunnen worden voorkomen door bij een 
wolkopstelling uit te gaan van een vijfhoek in plaats van een zeshoek. Binnen een 
wolkopstelling kunnen hoogte en type windmolen afwijken, maar dit doet afbreuk van 
de herkenbaarheid van de wolk als samenhangende eenheid.

Afzonderlijke wolken dienen eveneens op ruime afstand van elkaar te staan, om 
interferentie te voorkomen. Evenals bij het raster is onze ervaring dat deze afstand 
minimaal 5 km bedraagt. Wanneer de wolken onderdeel zijn of gezamenlijk vormen, 
van een duidelijk leesbare compositie kunnen zij dichter bij elkaar staan. 

Plaats ingspr incipe wolkopstel l ing
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Regionale ordeningspr incipes

De in de tabel  weergegeven ordeningspr incipes beschr i jven een landschappel i jke voorkeur. 
Afwi jk ingen kunnen voorkomen.  Verder ontwerpend onderzoek en inzicht  in de verschi l lende 
belemmeringen kan le iden tot  n ieuwe inzichten.
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C.6 Regionale ordeningsprincipes

De in C5 beschreven algemene plaatsingsprincipes zijn gebiedsspecifiek gemaakt, 
door ze te koppelen aan de uitkomsten van de landschapsanalyse (deel A) en de 
ambitie voor het ontwikkelen van een Energieboulevard A16 (deel B). Deze zogenaamde 
regionale ordeningsprincipes zijn weergegeven in nevenstaande matrix. Het bevat 
handvatten hoe een opstelling (solitair, raster, wolk of lijn) toe te passen binnen de 
specifieke kenmerken van het landschap.

De regionale ordeningsprincipes zijn gebaseerd op een tweetal uitgangspunten.

Inspelen op driedeling landschap: zand, stad en klei
Door met de plaatsing van windmolens in te spelen op de maat, schaal en sfeer van 
de drie landschappen kan het onderscheid tussen de landschappen worden vergroot:
• het ‘Brabant van de klei’; weids, transparant, lange lijnen, geometrisch, monumentaal
• het ‘Brabant van de stad’; dynamisch, bebouwd infralandschap op de overgang 

van zand naar klei
• het ‘Brabant van het zand’; besloten, fijnmazig, organisch, ingetogen 

Dit is vooral relevant voor de omvang van de opstelling. Op het zand lijkt er ruimte voor 
meer kleinere opstellingen in een vrije ordening. De maatvoering van het kleilandschap 
vraagt juist om grotere opstellingen, waarbij meer aanleiding is voor plaatsing in lange 
lijnen, al hoeft dat geen wet van Meden en Perzen te zijn. 

Een onderscheid in afmetingen van de windmolens toegepast op het zand of op de klei 
ligt niet in de rede. Opwekken van energie uit wind is een technologische ontwikkeling, 
die zich primair laat leiden door de technologische mogelijkheden die op dat moment 
beschikbaar zijn.

1e aanzet Energie etalage A16
Door de positie van windmolens nadrukkelijk te koppelen aan de A16/HSL, vormen zij 
een belangrijk (eerste?) onderdeel van het Energielandschap A16 zoals gepresenteerd 
in deel B. Bijvoorbeeld door lijnopstellingen haaks of evenwijdig aan de A16, clusters 
aan weerszijden van de A16 of het markeren van knooppunten. Eventueel zouden 
de windmolens direct langs de infrabundel een onderscheidende signatuur kunnen 
krijgen waardoor deze nog sterker aan het energielandschap A16 worden gelinkt.
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C.7 Toelichting studiemodellen 
voor 100 MW

Er is een keur aan mogelijke ordeningsprincipes, die allen valide zijn om op hun 
kansen te onderzoeken. Gebaseerd op de regionale ordeningsprinpes (C6) zijn er 
verschillende studiemodellen voor een windpark van minimaal 100 MW ontwikkeld. Er 
is gevarieerd op onder meer de volgende aspecten: 
• Strak of breed langs de A16-HSL zone
• (Haakse) lijnopstellingen
• Onderscheid in ‘zand’ en ‘klei’
• Articulatie van knopen of poorten
• Verdicht of luchtig

In totaal zijn er 11 studiemodellen ontwikkeld die de bandbreedte van de mogelijkheden 
in beeld brengen. Deze worden hier kort toegelicht, in rood is de 1 km zone aangegeven. 
Het zijn nadrukkelijk geen plaatsingslocaties op X-Y coördinaten, maar zoekgebieden  
weergegeven door middel van gele vlekken om te komen tot landschappelijk kwalitatieve 
(helder en leesbaar) windparken. Omdat het gaat om een landschappelijke benadering 
zijn de aangegeven grenzen niet arbitrair. Landschappelijke argumenten kunnen 
aanleiding geven tot het vergroten of verkleinen van deze zoekgebieden.
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2 Poorten

Het plaatsingsconcept ‘Poorten’ vormt zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden 
bezien een krachtige articulatie van de start van het energielandschap A16. Komend 
vanuit het noorden worden vanaf de aanlandingen van de Moerdijkbruggen tot voorbij 
knooppunt Klaverpolder windmolens geplaatst volgens het principe wolk of raster. De 
zuidelijke poort wordt gevormd door een windmolenconcentratie die aansluit op de 
reeds bestaande windmolens bij Hazeldonk en de geplande windmolens bij treepoort. 
Het ligt voor de hand om hiervoor het plaatsingsprincipe ‘wolk’ te gebruiken. Deze 
zuidelijke windmolenconcentratie is kleiner in omvang dan de noordelijke vanwege de 
aanwezige wettelijke beperkingen. Hiermee wordt ook het verschil in landschapstype 
verbeeld. De zuidelijke wolk introduceert ook een begin/eindpunt aan de fragmentarische 
lijnopstellingen langs de snelweg A16/E19 op Belgisch grondgebied.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Ten opzichte van de woonkern Moerdijk dient voldoende afstand en een vide 

gehouden te worden. 
• Storende interferentie met de nieuwe windmolens op industriegebied Moerdijk 

dient voorkomen te worden.
• Het creëren van een compacte opstelling in het zuiden door integratie van 

bestaande windmolens verdient aandacht.
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Cluster

Het studiemodel ’Cluster’ gaat uit van 1 groot windpark in het zeekleigebied nabij A16 en 
A59. De grote rationele polderstructuur biedt ruimte aan een krachtige rasteropstelling 
van windmolens, dat aan het landschap een nieuwe eigentijdse laag toevoegt. Er zal 
sprake zijn van een echt energielandschap, beleefbaar vanuit de omgeving, de HSL en 
vanaf beide snelwegen.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Er dient voldoende afstand gehouden te worden tot de woonkernen Zevenbergschen 

Hoek, Wagenberg en Langeweg. 
• Wanneer ook westelijk van de A16 windmolens geplaatst kunnen worden in het 

raster kan tevens een sterke koppeling met de energieboulevard A16 ontstaan. 
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Corridor

Twee concentraties van windmolens, gesitueerd langs de A16, tussen Hollands Diep 
en zandplateau, vormen het plaatsingsconcept ‘corridor’. De onderlinge afstand tussen 
de windmolens wordt zo kort mogelijk gehouden opdat 2 compacte concentraties 
ontstaan met een maximale energieopbrengst. Het dorp Zevenbergschen Hoek vormt 
een vide tussen de beide windmolenconcentraties. 

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Er dient voldoende afstand behouden te worden tot de woonkernen Zevenbergschen 

Hoek 
• Voorkomen van omsingeling van Zevenbergschen Hoek door windmolens verdient 

aandacht.
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Knooppunten

De A16 telt 4 knooppunten in het studiegebied: Klaverpolder, Zonzeel, Princeville 
en Galder. Het plaatsingsconcept articuleert deze knooppunten door de plaatsing 
van windmolens. Er dient onderzocht te worden welke van de plaatsingsprincipe 
toepasbaar zijn. Het heeft de voorkeur minstens 1 windmolen aan elke zijde van de 
verschillende snelwegen te plaatsen zodat ongeacht de rijrichting men telkens ‘door’ 
het windpark rijdt. Belemmeringen zullen invloed hebben op het aantal windmolens per 
knooppunt. 

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Er dient voldoende afstand behouden te worden tot de woonkern Zevenbergschen 

Hoek 
• Draag zorg voor compacte opstellingen rond de snelwegknooppunten
• Door de opstellingen over de snelwegknooppunten te situeren kan de 

snelweggebruiker telkens ‘ door het windpark, i.p.v. langs het windpark rijden. Dit 
geeft een extra dimensie aan de beleving.

• Interferentie met de bestaande windmolens van Hazeldonk en de nieuwe 
windmolens bij Treeport dient voorkomen te worden
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Kralensnoer

Het plaatsingsprincipe ‘kralensnoer’ komt voort uit de gestelde krijtlijnen van het 
convenant waarbij gezocht wordt naar opstellingen in de zone van 1km aan beide 
zijden van de A16 en de wettelijke belemmeringen. In deze twee kilometer brede 
strook komen op onregelmatige afstand onregelmatige plaatsingslocaties voor. Deze 
locaties worden aangezet met bij voorkeur minimaal 3 windmolens. Op die manier 
ontstaan langs de A16 verschillende clusters (kralen) aan de A16. Ze geven de 
energieboulevard A16 vorm.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• De kralen dienen onderling herkenbaar te zijn bij het rijden over de snelweg. 

Voldoende afstand tussen de ‘kralen’ onderling is gewenst. Verder onderzoek moet 
deze minimum maat vastleggen. Ervaring leert dat een afstand van circa 2 km 
wenselijk is.
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Lange lijnen

‘Lange lijnen’ van windmolens flankeren de snelweg A16. Vanaf het Hollands Diep 
starten  2 evenwijdige lijnen windmolens. Ter hoogte van Zevenbergschen Hoek 
verspringt 1van de lijnen naar de westzijde van de snelweg. Het lijnenspel van 
windmolens en de grootschalige infrastructuur (HSL en A16) vormt een bijzondere 
landschappelijke compositie. De evenwijdige lijnen maken de opstelling herkenbaar 
en leesbaar.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Rekening houden met de plaatselijke ansichten van de kern Zevenbergschen Hoek.
• De kwaliteit van de lijn is belangrijk voor de landschappelijke kwaliteit bij dit 

plaatsingsprincipe.
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Max laadvermogen

Dit studiemodel is een poging te onderzoeken wat de maximale opbrengst aan 
windenergie binnen de A16 zone kan zijn. Overal waar mogeklijk binnen de 1 kilometer 
langs de A16 worden windmolens geplaatst.
daardoor ontstaat er langs de A16 een waar windlandschap dat in het noorden dichter 
is dan in het zuiden.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Rekening houden met de plaatselijke ansichten van de kernen
• Interferentie met de bestaande windmolens van Hazeldonk, Etten-Leur en de 

nieuwe windmolens bij Treeport dient voorkomen te worden
• Probeer een koppeling te maken tussen de windenergie langs de A16 en de 

energieboulevard A16
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Morse

Het plaatsingsprincipe ‘Morse’ is een voortzetting van de opstellingen op Belgisch 
grondgebied. Evenwijdig aan de snelweg worden aan beide zijden ervan kortere 
lijnopstellingen van windmolens (3 tot 7stuks per lijn) geplaatst. Deze kunnen 
alternerend geplaatst worden op geschikte locaties. De opstelling ‘Morse’ articuleert 
de energieboulevard A16 van het Hollands Diep in het noorden tot Hazeldonk (en bij 
uitbreiding Antwerpen) in het zuiden.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Toepassing in combinatie met de bestaande windmolens van Hazeldonk verdient 

aandacht
• De lijnen dienen onderling herkenbaar te zijn bij het rijden over de snelweg. 

Voldoende afstand tussen de ‘lijnen’ onderling is gewenst. Verder onderzoek moet 
deze minimum maat vastleggen. Ervaring leert dat een afstand van circa 2 km 
wenselijk is.
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Nevel

Het plaatsingsprincipe ‘Nevel’ neemt het gehele zeekleigebied in ogenschouw. Van de 
kernen Lage Zwaluwe en Terheijden oostelijk van de A16 tot Moerdijk en Langeweg 
westelijk van de A16, worden  op ruime afstand van elkaar solitaire windmolens 
geplaatst. Tezamen vormen de windmolens een indrukwekkend energielandshap rond 
de A16.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Een gelijkmatige spreiding draagt bij aan de landschappelijke kwaliteit van de 

opstelling.
• Storende interferentie met de bestaande windmolens op het grondgebied van de 

gemeente Etten-Leur dient voorkomen te worden. Onderzoek dient aan te tonen 
welke afstand  hiervoor gehanteerd moet worden.

• Houdt rekening met plaatselijke ‘ansichten’ 
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Visgraat

Ritmisch geplaatste lijnopstellingen van windmolens haaks op de infrastructuurbundel 
A16- HSL vormen dit plaatsingsprincipe. De evenwijdige lijnen kruisen allen de A16/
HSL. Er staan telkens minstens 2 windmolens aan de elke zijde van de A16/HSL.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Storende interferentie met de windmolens bij Etten-Leur dient voorkomen te 

worden.
• Houdt rekening met plaatselijke ‘ansichten’ 
• De kwaliteit van de lijnen is belangrijk voor de landschappelijke kwaliteit bij dit 

plaatsingsprincipe.
• Er dient voldoende afstand behouden te worden tot de woonkernen
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Zeewind

Het model zeewind gaat uit van meerdere kleinere clusters in de zeeklei. Gepositioneerd 
aan weerszijde van  de A16 markeren zij niet alleen het grote en open zeekleigebied 
maar tevens het begin van de energieboulevard.

Aandachtspunten bij de uitwerking:
• Rekening houden met de kern Langeweg. Zuidelijk van deze kern staan nu reeds 

een 25-tal windmolens op het grondgebied van de gemeente Etten-Leur.
• Houdt rekening met plaatselijke ‘ansichten’ 
• Er dient voldoende afstand gehouden te worden tussen de clusters om interferentie 

te voorkomen.

Deze studiemodellen vormen een voorzet voor het ontwerpen van de alternatieven in de 
MER. Het is mogelijk dat er bij het ontwerpen van de MER-alternatieven combinaties 
ontstaan tussen de verschillende van bovenstaande studiemodellen.  De algemene 
plaatsingsprincipes blijven van toepassing . Tevens dient de combinatie een goede 
landschappelijke toepassing en een duidelijke compositie te vormen.

De studiemodellen worden doorontworpen tot te onderzoeken alternatieven. Dit vindt 
plaats de MER studie. 

Bij het doorontwerpen van deze studiemodellen dienen de volgende aspecten 
meegenomen te worden:
• Leesbare opstellingen
 Interferentie bestaande parken
• Lokaal maatwerk
 Vides
 Behoud ansichten
• Ecologie
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Ansichten van dorpen dienen behouden te worden

Inter ferent ie van verschi l lende opstel l ingen dient  voorkomen te worden



Lokaal maatwerk

De hierboven beschreven 
studiemodellen hebben tot doel met 
windmolens een nieuw verhaal aan het 
landschap toe te voegen. Dit verhaal 
moet enerzijds nieuwe kwaliteit aan het 
landschap toevoegen, terwijl anderzijds 
zo min mogelijk bestaande kwaliteiten 
verloren mag gaan. Hiermee is een 
belangrijk dilemma geduid, namelijk 
de afweging tussen enerzijds het 
ontwikkelen van een nieuwe heldere 
opstelling op regionaal schaalniveau 
versus het behoud van bestaande 
(lokale) kwaliteiten.

Behoud ‘Ansichten’

Verspreid langs de A16 corridor komt 
een aantal plekken voor met hoge 
landschappelijke, cultuurhistorische 
of natuurlijke kwaliteiten. Veelal 
authentieke plekken met een lege 
ongerepte horizon. Plekken waar men 
tot rust komt, (voor het gevoel) ver weg 
van het hectische leven in de stad: 
de heidevennen in het zuidelijke deel 
van het Mastbos, het meanderende 
beekdal van de Aa of Weerijs, het 
historische dijklint van Lage Zwaluwe. 
Het authentieke karakter van deze 
‘ansichten’ kan met lokaal maatwerk 
worden behouden, bijvoorbeeld door 
windmolens net buiten de belangrijkste 
zichtlijnen te plaatsen. In een volgende 
fase zou men samen met de streek 
deze lokale kwaliteiten in beeld kunnen 
brengen.

Vides rondom de dorpen

Sommige dorpen zoals Galder en 
Moerdijk hebben het gevoel dat ze aan 
meerdere kanten ingesloten dreigen 
te raken door infrastructuur, industrie, 
recreatiegebieden en infrastructuur. 
Belangrijk is dat rondom de dorpen 
voldoende open ruimten (‘vides’) over 
blijven.

Wind en recreatie

Verspreid langs de A16 bevinden 
zich een aantal recreatiegebieden: 
Galderse meren, Parkzone A16 
Prinsenbeek, Golfterrein Princenbeek, 
Verblijfsrecreatie Moerdijk. Uit 
onderzoek is gebleken dat windmolens 
(mits buiten gehoor afstand) geen 
significant negatieve gevolgen heeft 
voor het recreatief gebruik. Windmolens 
kunnen ook recreatieve meerwaarde 
bieden, bijvoorbeeld door windmolens 
toegankelijk te maken en in te richten 
als uitzichtpunt. 

Wind maakt de weg zichtbaar

Eerder is geconstateerd dat de A16 
in de huidige situatie een beperkte 
invloed heeft op het ruimtelijk beeld. 
Vanaf afstand is de invloed van de weg 
op het landschapsbeeld beperkt. Dit 
verandert essentieel wanneer de weg 
over grote lengten door windmolens 
wordt gemarkeerd, dan zal de weg van 
afstand tot een dominante structuurlijn 
worden.
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