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Eind 2009 heb ik de publicatie ‘Windmolens hebben een landschap-
pelijk verhaal nodig’ gemaakt als bijdrage aan het debat over de 
plaatsing van de nieuwe generatie grote windturbines. Hierin pleit 
ik voor een landschappelijk ontwerp op nationale schaal voor deze 
megaturbines, die zo groot zijn dat ‘landschappelijke inpassing’ niet 
meer werkt. 
Dit boekje – Een choreografie voor 1000 molens – is het verslag 
van een ontwerpende verkenning naar een plaatsingsstrategie voor 
het benodigde vermogen wind-op-land die ik in samenspraak met 
de provinciaal bouwmeesters van de zeven meest windrijke provin-
cies heb gemaakt.
In drie regionale werkbijeenkomsten (voor de Waddenkust, het 
IJsselmeergebied en de zuidwestelijke delta) hebben we ons de 
vraag gesteld hoe een landschappelijk streefbeeld voor de plaatsing 
van ongeveer 1000 nieuwe windturbines op land er uit zou kunnen 
zien, uitgaande van de op dit moment meest rendabele molens en 
van de meest kansrijke windgebieden. Kunnen we een choreografie 
ontwerpen die mooi is, functioneel, en goed past in het landschap? 
De ontdekkingen uit deze ontwerpende verkenning worden hier 
gepresenteerd, als inspiratie voor bestuurlijke besluitvorming en als 
opmaat voor verdere, meer op uitwerking gerichte ontwerpstudies.

Yttje Feddes
Rijksadviseur voor het Landschap

Voorwoord
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Een choreografie voor 1000 molens

20% in 2020
De doelstelling om in 2020 voor 20% van het Nederlandse energiegebruik 
terug te kunnen vallen op duurzame bronnen klinkt heel aannemelijk. 
Immers, de fossiele brandstoffen raken uitgeput en er is een verband aan- 
 getoond tussen de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2 gassen.
De zoektocht naar duurzaam energiegebruik kent vele wegen die kansrijk 
lijken. In het vlakke Nederland, gelegen in een windrijk gematigd klimaat, 
is profijt uit windenergie een logische stap. Bovendien is energie uit wind 
hier een beproefde techniek. Vanaf de middeleeuwen hebben we er onze 
polders mee drooggemalen en de nijverheid laten draaien. De afgelopen 
veertig jaar zijn er rendabele nieuwe windturbines ontwikkeld. Vanuit de 
eerste autarkische kleine molentjes die door pioniers in de jaren zeventig  
in elkaar werden gezet zijn de huidige megaturbines ontstaan, met een 
ashoogte van 100 á 120 meter en een vermogen van 5 á 6 mw. Deskundigen 
gaan er van uit dat deze state-of-the-art lange tijd stand zal houden, omdat 
molens van deze hoogte een optimaal rendement halen.
Door de lange ervaring is windenergie een techniek die snel in stelling 
gebracht kan worden. Windparken kunnen aansluiten op het bestaande 
elektriciteitsnetwerk. En omdat een windpark tijdelijk is (windmolens hebben 
een levensduur van hooguit dertig jaar) kan de plaatsing van windturbines 
op land worden beschouwd als een tussenstap, in een langere route naar de 
winning van duurzame energie op wellicht Europese schaal.

Vanuit deze logica is de zoektocht naar een mogelijke plaatsing van 6000 mw 
aan vermogen windenergie op land en 6000 mw op zee, die in 2009 door de 
overheid is ingezet, geen losstaand top-down initiatief. Uit onderzoek blijkt 
dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking in principe positief 
tegenover windenergie staat. Maar ook blijkt, uit onderzoek en uit de weer- 
barstige praktijk om windparken gerealiseerd te krijgen, dat burgers zich 
grote zorgen maken over de aantasting van de landschappelijke kwaliteit 
die het gevolg zou kunnen zijn van de plaatsing van grote aantallen nieuwe 
grote windturbines.
Zonder een goed ‘landschappelijk verhaal’ zal het niet lukken voldoende 
draagvlak te vinden voor de taakstelling van wind-op-land. Maar het gaat 
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Kaart windsnelheden op 100 meter hoogte (bron: Ministerie van vrom)

niet alleen om draagvlak: er is ook feitelijk nog te weinig bekend over de 
impact die de grote aantallen nieuwe megaturbines op de schoonheid en 
verscheidenheid van ons landschap zullen hebben. Daarvoor is ontwerpend 
onderzoek nodig, op de regionale schaal en met oog voor de derde dimensie. 

Maat, schaal, patroon
Windturbines met een ashoogte van 100 of 120 meter, en rotorbladen die 
tot 180 meter hoogte komen, zijn niet zomaar een ‘maatje groter’ dan de 
molens van 40 of 60 meter hoog die nu bij agrarische erven, langs wegen of 
poldervaarten staan. Ze zijn een nieuw fenomeen in het landschap. 

Maat
Door hun maat passen deze molens niet meer bij historische elementen uit 
het cultuurlandschap, die naast de molen gereduceerd lijken te worden tot 
een soort Madurodam. Daarmee zijn deze molens het individueel initiatief 
en de koppeling aan agrarisch erven voorbij.

Omdat windmolens van 100 meter ashoogte op een onderlinge afstand van 
500 meter staan, missen ze het ruimtelijke effect dat ze een mooi ‘rijtje’ langs 
een lokale weg of poldervaart kunnen vormen. Alleen langs lange lijnen, 
waarbij over een afstand van kilometers een ononderbroken rij van molens 
geplaatst kan worden, kan een dergelijk effect ontstaan.

De vereiste hindercirkels van 400 meter rond woonbebouwing maakt het 
lastig om in dichtbebouwde delen van het cultuurlandschap grotere clusters 
windmolens te plaatsen. Daardoor blijven de grootschalige ‘lege’ landschap-
pen over als mogelijke locaties voor nieuwe windturbines.

Schaal
Door hun hoogte zullen de molens bij helder weer van grote afstand, zo’n 
20 tot 30 kilometer, zichtbaar zijn. De afweging wat een geschikte locatie is, 
kan daarom niet meer alleen op lokale schaal worden genomen. De molen 
zal immers tot ver buiten zijn footprint invloed hebben op zijn omgeving. 
Met grote molens kunnen per definitie geen kleine windparken gemaakt 
worden.
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Visualisatie van een boerderij met daarnaast een molen van respectievelijk 60 en 120 meter. De molen van 60 meter 
sluit aan bij de maat van de boerderij, de molen van 120 meter ‘kleineert’ het boerenbedrijf.

Visualisatie van het effect van één windpark (=baken) en twee windparken (=poort) bij het Ketelmeer
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Uit de verschillende landschapsarchitectonische studies die de laatste jaren 
zijn uitgevoerd, hebben we geleerd dat ook een geometrisch opgezet raster 
van windmolens er van afstand gezien uitziet als een zwerm. Daardoor 
domineert een raster van molens het landschap.

Vanuit het standpunt dat het mooi kan zijn als molens ruimte vormen, maar 
dat het ongewenst is dat ze hele landschappen te domineren, hebben lijnopstel- 
lingen in veel gevallen de voorkeur boven een raster of een zwerm. 
Rasteropstellingen komen wel goed tot hun recht op een lege, robuuste 
ondergrond, zoals een waterplas of een industrielandschap.

De grote zichtbaarheid van de nieuwe generatie windturbines is – naast 
efficiënt energietransport en verschillen in windsnelheid – een belangrijk 
argument voor concentratie van de molens. Een gelijkmatige spreiding van 
de windmolens over Nederland zou betekenen dat altijd een windturbine 
zichtbaar is aan de horizon. Door het concentreren van molens kunnen grote 
delen van Nederland gevrijwaard blijven, hetgeen verrommeling tegengaat. 

De zichtbaarheid van de molens van grote afstand is daarnaast een belangrijk 
aanknopingspunt voor het ruimtelijk ontwerp. Windturbines kunnen grote 
landschapspatronen zichtbaar maken en daarmee het verhaal vertellen van 
de landschappelijke samenhang op regionale of nationale schaal. 
De plaatsing van verschillende windparken moet op de regionale schaal van 
grote landschappelijke eenheden worden afgewogen. Het ontwerpen van 
windparken is geen lokale opgave meer en kan dikwijls ook niet binnen de 
provinciegrenzen worden opgelost. 
Zo laat deze studie met 3D visualisaties zien dat plaatsing van windparken 
aan weerszijden van breed water (in dit geval het Ketelmeer) een poort 
vormt en de maat van het water kleiner laat lijken, terwijl één windpark een 
landmark vormt en minder invloed heeft op de ervaring van de schaal van 
het watervlak.

Schoonheid
Kunnen windturbines mooi zijn? Gevraagd naar een voorbeeld van mooie 
windmolens noemen veel mensen de windturbines langs de IJsselmeerdijk 
in Oostelijk Flevoland, die in een regelmatige rij, met hun voet in het water, 
kilometers lang de bocht van de dijk volgen. Hoewel deze molens 65 meter 
hoog zijn en op een onderlinge afstand staan van 250 meter, is het goed 
voorstelbaar dat molens die twee keer zo hoog zijn en twee maal zo ver uit 
elkaar staan nog steeds hetzelfde effect zullen hebben.

De bestaande opstelling van windmolens in Zuidelijk Flevoland, willekeurig 
verspreid over het landschap ziet er van afstand uit als een molenwoud. Het 
zijn er zoveel dat ze het landschapsbeeld domineren. Door het toevallig samen- 
gestelde patroon van losse windmolens, molens bij erven en kleine rijtjes 
windmolens langs poldertochten, zijn ze niet herkenbaar als expressie van 
het onderliggende landschap. Over mooi en lelijk valt te twisten, maar veel 
mensen zullen dit een rommelig beeld vinden.
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Visualisatie windmolen opstelling bij de Afsluitdijk
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Windplan

Bakens aan de kust
Doordat ze van grote afstand zichtbaar zijn, kunnen lijnopstellingen van  
de megawindturbines de grote landschapspatronen en geomorfologische 
verschillen van Nederland zichtbaar maken. 
Als we kijken naar de grote windopstellingen die er nu al zijn, met molens 
van zo’n 80 meter hoogte, dan vormen die molens vooral van afstand gezien 
een signaal in het landschap. Dankzij de windmolens zien we van afstand 
waar de Eemshaven ligt en waar de Kreekraksluizen de Oosterschelde insteken. 
De windmolens in de bocht van de dijk in Oostelijk Flevoland begeleiden de 
verkeersbewegingen op de A6 en markeren de grens van land en water. 
Gekoppeld aan de windrijke, grootschalige kustgebieden kunnen windtur-
bines in de derde dimensie de ontginningsgeschiedenis van Nederland tot 
expressie brengen: de oude en nieuwe kustlijnen, de nieuwe landaanwin-
ningen, de havens, de grote kunstmatige verdedigingswerken tegen de zee. 
Door de turbines aan deze grote landschapspatronen te koppelen ontstaat 
een passende samenhang tussen maat, schaal en identiteit van landschap. 
Van afstand gezien werken ze als bakens aan de kust.
Tegelijk vertelt de positie van de windturbines aan de kustlijn ook het verhaal 
van de ontwikkeling van de windenergie: van de autarkische toepassing van 
windmolens op het eigen erf veertig jaar geleden naar windparken op zee 
op Europese schaal in 2050.
Vanuit dit thema ‘bakens aan de kust’ en vanuit de stellingname dat wind- 
turbines ruimte mogen vormen maar geen complete landschappen mogen 
domineren (met de havengebieden als uitzondering), zijn uitwerkingen 
gemaakt voor de grote landschappelijke eenheden, die samen een beeld 
voor heel Nederland opleveren.

Ontwerpen aan zulke mega-elementen is een kwestie van schakelen tussen 
de schaalniveaus: de schaal van de landschappelijke regio (de Waddenkust van 
Noord-Nederland, het IJsselmeergebied in de omvang van het voormalige 
Zuiderzeeproject en de zuidwestelijke delta), de patronen op het grondvlak 
van de uitwerkingslocaties en de zichtbaarheid vanuit de directe omgeving en 
de terugkoppeling naar het beeld van de Nederlandse kustzone als geheel. 

Basis windplan, overzichtskaart heel Nederland 



19

Deelgebied 1: Waddenkust

Overzichtskaart Waddengebied

A  Havengebied Delfzijl
B Havengebied Eemshaven
C De randen van de Middelzee

D  Afsluitdijk, poort aan de Friese kant bij de sluizen
E Zeedijk langs het Balgzand, kop van Noord-Holland
F  Carel Coenraadpolder

A 

F

B

C

D

E
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Streefbeeld
Het streefbeeld is het concentreren van windturbines op een paar plekken in 
de kustzone, waarbij het grootste deel van de kustlijn langs het Wad open 
blijft. Vanaf de Wadden gezien mag er geen muur van windmolens op de 
‘vaste wal’ ontstaan, maar plekken die van belang zijn voor de overgang  
van zee naar land kunnen geaccentueerd worden.

In Groningen sluit dit ontwerpprincipe aan bij het bestaande beleid om  
de molens te concentreren bij de havengebonden industriegebieden van 
Eemshaven en Delfzijl. Op een enkele plek kan door een lijnopstelling de 
lange lijn van een nieuwe landaanwinning worden gevolgd, in de lege 
polders langs het Wad.

In Friesland, dat nu veel verspreide windturbines heeft, is door het relatief 
dichte bebouwingspatroon in het agrarische landschap geen plaats voor 
nieuwe clusters grote windturbines. Aanknopingspunt voor plaatsing is  
het nieuwe land: de rand van de voormalige Middelzee en de Afsluitdijk. 
Twee lange gebogen lijnopstellingen langs de randen van de Middelzee 
maken deze vroegere inbraak van de zee weer herkenbaar.
Karakteristiek voor de Afsluitdijk is de rechte kunstmatige dijk door het open 
water. Windturbines die de lengterichting van de dijk volgen doen hier 
afbreuk aan. Een raster van windmolens in het water, bij de knik in de dijk 
bij Kornwerderzand, werken als een poort. Rijdend over de dijk doemt dit 
woud van molens in de verte langzaam op; je hebt even de ervaring door 
een windmolenbos te rijden en bent er dan weer doorheen en weer in het 
open landschap. Door hun positie markeren deze molens de grens tussen 
het IJsselmeer, als getemde zee, en de natuurlijke Waddenzee.

In de kop van Noord-Holland past een dubbele rij windmolens bij de rechte 
lijn van de kunstmatige zeedijk langs het Balgzand. 

 A Havengebied Delfzijl

B Havengebied Eemshaven
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Lijnopstelling Middelzee, gezien vanaf 1,5 km ten oosten van de oostelijke lijn

Lijnopstelling Middelzee, gezien vanaf de Waddenzee op 4 km afstand

C De randen van de Middelzee
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 D Afsluitdijk, poort aan de Friese kant bij de sluizen

Windmolens afsluitdijk, gezien vanaf de Noord-Hollandse kust

Windmolens afsluitdijk, gezien vanaf de Friese kust
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F Carel CoenraadpolderE Zeedijk langs het Balgzand, kop van Noord-Holland
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Visualisatie windmolen opstelling bij de Afsluitdijk
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Overzichtskaart regio IJsselmeergebied 

A. IJsselmeerdijk Wieringermeerpolder en rand oude land 
Wieringermeerpolder

B  IJsselmeerdijk Noordoostpolder-Urk
C IJsselmeerdijk Oostelijk Flevoland 

D Flevopolder Hoge vaart en Lage vaart
E Windpark op de denkbeeldige hoek van de Markerwaard
F Het havengebied van Amsterdam

Deelgebied 2:  IJsselmeergebied

A 

F

B

C

D

E
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Streefbeeld
De plaatsing van windmolens kan de inpolderingsgeschiedenis van de voorma- 
lige Zuiderzee markeren. De grote technische ingrepen in de voormalige zee 
worden door windmolens geaccentueerd: de Afsluitdijk, de IJsselmeerdijken 
rond de polders, de randen met het oude land, de lange lijnen van de Hoge 
en de Lage Vaart in de Flevopolder en het Noordzeekanaal. 
Het raster windturbines bij de knik in de Afsluitdijk markeert de huidige grens 
met de open zee, een raster windmolens in het IJsselmeer de denkbeeldige 
hoek van de Markerwaard. Dit windpark is een baken voor de zeilers en een 
mogelijke plek voor natuurontwikkeling (door middel van verondieping en 
hard substraat).
Na het opruimen van de verouderde windmolens die nu verspreid door de 
Zuiderzeepolders staan, begrenzen nieuwe lijnen van grote molens de open 
ruimtes van de polders. Een dergelijke opschaling is op dit moment ook de 
beleidsmatige inzet van de provincies Flevoland en Noord-Holland. Een extra 
aanleiding voor het leeg maken van het landbouwhart van Zuidelijk Flevoland 
is de aanvliegroute naar vliegveld Lelystad.
Langs het Noordzeekanaal – op de plek van de voormalige uitloper van de 
Zuiderzee – is er, passend bij de schaal van het Amsterdamse havengebied, 
plaats voor lijnen en een rasteropstelling, met beperkingen door de 
aanvliegroutes naar Schiphol.

A IJsselmeerdijk Wieringermeerpolder en rand oude land Wieringermeerpolder
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B IJsselmeerdijk Noordoostpolder-Urk C IJsselmeerdijk Oostelijk Flevoland  D Flevopolder Hoge vaart en Lage vaart
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Windopstelling Flevopolder Hoge en Lage Vaart, gezien van af de zuidkant

Windopstelling IJsselmeerdijk Oostelijk Flevoland, gezien vanaf de Noordoostpolder

F Het havengebied van Amsterdam

E Windpark op de denkbeeldige hoek van de Markerwaard
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Visualisatie lijnopstelling Flevoland
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Overzichtskaart zuidwestelijke delta 

A Maasvlakte
B Philipsdam, Schelderijnkanaal en Kreekraksluizen 
C Moerdijk en Hellegatsdam
D Sloegebied

E Haven Terneuzen
F Oosterscheldedam
G Brouwersdam
H Haringvlietdam

Deelgebied 3:  zuidwestelijke delta  

A 

F

B

C

D

E

G

H
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Streefbeeld
Het patroon van windturbines kan hier de stapsgewijze overgangen van 
land naar zee markeren. In dit natuurlijke landschap van getijde, zeearmen 
en rivieren worden de windmolens gekoppeld aan de grote technische 
patronen in het landschap: de havengebieden, kanalen, sluizen en dammen. 
Langs de Maasvlakte worden de lange lijnen van de rivier naar de zee begeleid 
met windturbines. Daardoor vormen ze een landmark bij het binnenvaren 
van de Nieuwe Waterweg. In het havengebied zelf kunnen, afhankelijk van 
de hinderwet en de belangen van bedrijven, in een willekeurig patroon losse 
molens worden geplaatst. Ook de overige havengebieden in de zuidwestelijke 
delta (Moerdijk, Sloegebied en Terneuzen) zijn goede locaties voor een 
concentratie van windmolens. Deze plekken worden ook in het ruimtelijk 
beleid van de provincies Zeeland en Noord-Brabant onderzocht en ontwikkeld.
De grens tussen het vaste land, de Brabantse wal, en de eilanden kan gemar- 
keerd worden door lijnen van windmolens langs het Schelde Rijnkanaal en 
clusters windmolens op de werkeilanden van de Hellegatsdam, Kreekrakslui- 
zen en Philipdam. Op de laatste grens met de zee, op de Oosterscheldedam, 
de Brouwersdam en de Haringvlietdam worden de molens niet langs de hele 
lijn van de dam gezet (waardoor zee en muur tussen zeearm en zee zouden 
kunnen vormen) maar als clusters op de werkeilanden.
 

A Maasvlakte 
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B Philipsdam, Schelderijnkanaal en Kreekraksluizen

Windmolens langs ScheldeRijnkanaal, gezien vanaf de noordkant

Windmolens langs ScheldeRijnkanaal, gezien vanaf de zuidkant
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C Moerdijk en Hellegatsdam

D Sloegebied Vogelvlucht Sloegebied, gezien vanaf de zuidkant

Windopstelling Sloegebied, gezien vanaf de westkant
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F Oosterscheldedam

G BrouwersdamE Haven Terneuzen

H Haringvlietdam
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Visualisatie windmolenopstelling Maasvlakte
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Te land, ter zee
Als we het totaalbeeld van ‘bakens aan de kust’ bekijken valt op dat het bijna 
naadloos past op de gebieden waar de komende decennia het Deltaprogramma 
wordt uitgevoerd: de Waddenkust, het IJsselmeergebied, Rijnmond, de zuid- 
westelijke delta. Hier worden grote investeringen gedaan in waterveiligheid 
en waterbeheer en er wordt nu al op de regionale schaal samengewerkt. 
Samenwerking op het vlak van duurzame energie en van duurzaam water- 
beheer lijkt hier voor de hand te liggen.

En de zee zelf? Er wordt parallel aan de verkenning wind-op-land een ver- 
kenning naar de plaatsing van 6000 mw wind-op-zee uitgevoerd. Op zee 
gelden andere ruimtelijke ordeningsprincipes dan op land. Het gaat daar 
vooral over bestaande gebruiksclaims en de ruimte die daartussen nog 
beschikbaar is voor windparken. Zichtbaarheid van windparken speelt 
nauwelijks een rol in de afweging. Er is echter wel een zone waar de verken-
ningen voor wind-op-zee en wind-op-land bij elkaar komen en waar de 
zichtbaarheid van nieuwe windparken wel een rol speelt: de ondiepe kust- 
zone binnen de 12 mijlszone. Vanuit het landschappelijk streefbeeld van 
‘bakens aan de kust’ is er veel voor te zeggen een samenhangend ontwerp 
van windparken in de hele kustzone te maken, waar ook de ondiepe zee bij 
wordt betrokken. Windparken binnen de 12 mijlszone zijn vanaf de kust 
zichtbaar, maar bij een goede plaatsing is dat niet bij voorbaat een probleem. 
De mogelijke voordelen van enkele windparken dichter bij de kust maken 
het de moeite waard deze zone in de verkenningen wel te betrekken. 

Dans voor 1000 molens
Uit deze ontwerpexercitie, die moet worden gezien als een verkenning naar 
de schaal van de opgave en als een eerste stap om de windplannen onder een 
gemeenschappelijke noemer te brengen, ontstaat het vertrouwen dat het 
plaatsen van 1000 nieuwe grote windmolens op zo’n manier mogelijk is, dat 
deze in ruimtelijk opzicht een aansprekend beeld op de nationale schaal 
oplevert. De combinatie van windmolens met de kunstmatige elementen 
als dijken, dammen, havens en kanalen en de koppeling aan nieuw ingepol-

Conclusie

Verkenning uit plan mer wind op zee (bron: Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. Concept 5 feb. 2010)

Vogelvlucht Deltaprogramma met windmolens
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derd land is een herkenbaar en begrijpelijk verhaal. Bovendien is het een 
strategie die voldoende ruimte lijkt te bieden waarbinnen de taakstelling 
voor wind-op-land kan worden gerealiseerd.

Ook stemt het optimistisch dat de hier onderzochte plaatsingsstrategieën 
op veel punten overeenkomen met de plannen waar de provincies op dit 
moment al mee bezig zijn.
Zonder dat we hier verder zijn ingegaan op praktische zaken als gebiedsont-
wikkeling voor de plaatsing van windparken, is er wel het vertrouwen dat 
‘bakens aan de kust’ een realistische strategie zou kunnen zijn.
Het is daarbij van groot belang dat er op de regionale schaal een samenhan-
gende compositie wordt ontworpen. De ontwerpverkenningen laten zien 
dat vanaf het water van de Waddenzee en het IJsselmeer verschillende wind- 
parken tegelijk zichtbaar zijn. Bovendien zijn een aantal windparken langs 
de Waddenkust zichtbaar vanuit het IJsselmeergebied en vice versa. Ook in 
de delta zijn windparken over het open landschap van eilanden en zeearmen 
heen al van verre zichtbaar. Een rommelige en willekeurige compositie van 
windparken wordt niet als mooi ervaren, omdat de molens niet meer worden 
gezien in samenhang met de landschapspatronen waarbij ze geplaatst zijn. 
Een tweede belangrijke voorwaarde is dat er alleen nieuwe megawindturbines 
geplaatst worden op de aangewezen locaties langs de kust. Allerlei losse 
windprojecten elders in het land zullen afbreuk doen aan de herkenbaarheid 
van het grote landschappelijke verhaal. Voor het realiseren van de taakstelling 
voor wind-op-land zou dat ook niet nodig hoeven zijn. En de kans is groot 
dat zonder een herkenbaar en aansprekend landschappelijk plan het maat- 
schappelijk draagvlak voor windenergie afneemt. 

Laten we met de inspiratie uit deze ontwerpverkenning dat plan gaan maken!
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