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Gedachten Erfgoedvereniging Bond Heemschut bij windenergie rond Netterden 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Wij hebben kennis genomen van verschillende mogelijke ontwikkelingen op het vlak van windenergie 

in het open landschap rond het dorp Netterden. Hierover is inmiddels veel nagedacht, geschreven en 

gesproken. Heemschut heeft hier globaal kennis van genomen. Zonder van alle details op de hoogte 

te zijn, vinden wij het toch van belang om onze indrukken van de mogelijke ontwikkelingen kort en 

bondig met u te delen en u een paar gedachten mee te geven. 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is begaan met het lot van ons erfgoed en onze 

cultuurlandschappen. Het realiseren van grootschalige windenergie op land is een ontwikkeling die 

grote invloed kan hebben op de waarden van erfgoed en landschap en moet daarom met grote 

zorgvuldigheid gepaard gaan. 

Heemschut heeft een duidelijke voorkeur voor grootschalige windenergie op zee. Als toch aan 

windenergie op land gedacht wordt, achten wij een zorgvuldige landschappelijke inpassing, met veel 

oog voor erfgoedwaarden, van het grootste belang. Dit betekent dat bij de locatiekeuze en het 

ontwerp van de opstelling goede afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast vinden 

wij als vereniging die veel belang hecht aan de band van mensen met hun leefomgeving - hun heem 

- draagvlak bij bewoners en partners een voorwaarde voor dergelijke ingrijpende veranderingen in 

het landschap. 

Wat betreft de locatiekeuze valt het ons op dat er drie afzonderlijke opstellingen van windmolens in 

eikaars directe nabijheid zullen ontstaan: bestaande molens in Duitsland, een opstelling ten westen 

van Netterden en een opstelling ten oosten van Netterden. Aangezien deze oude en nieuwe 

ontwikkelingen in ontwerp en molentype geen eenheid vormen, maar wel gezamenlijk het 

landschapsbeeld zullen bepalen, vrezen wij dat een erg onrustig en overladen totaalbeeld kan 



ontstaan. De openheid van het landschap in combinatie met de markante begrenzing door de 

stuwwal van het Montferland vertegenwoordigt belangrijke waarden die door een onrustig totaal 

van windmolens zeker nadelig beïnvloed kunnen worden. Onze indruk is helaas dat door de 

gehanteerde beoordelingscriteria en de wijze waarop de effecten beschreven zijn in het MER de 

invloed op de waarden van het landschap op dit moment nog niet goed ingeschat kunnen worden. 

Wi j delen weliswaar de conclusie dat de openheid an sich niet beïnvloed zal worden, maar missen 

een beoordeling van het effect op het wezenlijke karakter van het landschap - waarvan ook de 

stuwwal van Montferland een belangrijk onderdeel is. Tevens vinden wij de wijze van beoordelen van 

het effect op cultuurhistorie zodanig globaal en algemeen dat ook hier eigenlijk geen goed beeld is 

van de werkelijk te verwachten effecten. 

Al met al zouden wij daarom voor een kritische betrachting van de locatiekeuze wil len pleiten, zowel 

vanwege het samenkomen van verschillende, niet op elkaar afgestemde, ontwikkelingen als vanwege 

het onduidelijk zijn van de effecten op landschap en cultuurhistorie. 

Wat betreft het ontwerp van de opstelling ten oosten van Netterden betreuren wij dat in alle 

gevallen uitgegaan wordt van twee afzonderlijke rijen, die bovendien geen logisch verband hebben 

met de bestaande zwerm in Duitsland en de te plaatsen rij ten westen van Netterden. Opstellingen 

die uit twee of meer rijen samengesteld zijn, vertonen een grote "interne visuele onrust" omdat de 

molens door de perspectivische werking sterk met elkaar interfereren. Opstellingen die bestaan uit 

enkele lijnen zijn "van nature" visueel veel rustiger, hebben daardoor minder invloed op hun 

omgeving en kunnen als helder grootschalig element ook een nieuwe kwaliteit aan het landschap 

toevoegen. Juist het open landschap rond Netterden biedt in beginsel veel kansen voor het 

ontwikkelen van dergelijke nieuwe kwaliteiten; kansen die nu in alle gevallen gemist lijken te gaan 

worden. Hiernaast vinden wij dat ook wat dit betreft de effecten in het MER niet juist in beeld 

worden gebracht doordat bij het criterium "aansluiting bij de landschappelijke structuur en 

herkenbaarheid van de opstell ing" voorbij gegaan wordt aan de interne visuele onrust van 

opstellingen die bestaan uit meerdere rijen en veel te veel gefocust wordt op relatief kleinschalige 

structuren in het landschap zoals wegen. Een opstelling van twee rijen is eigenlijk per definitie niet 

als heldere eenheid herkenbaar. Daarnaast zijn moderne windmolens van een totaal ander 

schaalniveau als het wegenpatroon en een opstelling móét hier juist los van staan. Aansluiting zou 

gezocht kunnen worden bij echt grote structuren zoals bijvoorbeeld de gebogen oude meander 

waarlangs de grens met Duitsland verloopt. 

Wat betreft het draagvalk is onze indruk dat bij de direct omwonenden in elk geval veel onzekerheid 

bestaat over de gevolgen van de windmolenopstell ingen en de invloed ervan op de kwaliteit van hun 

leefomgeving. Dat is een situatie die in alle opzichten ongunstig is en geen goede basis vormt. Noch 

voor een gezamenlijk werken aan duurzame energie, noch voor de bescherming en kwalitatieve 

verdere ontwikkeling van ons "heem". 

Tenslotte zouden wij u dan ook ter overweging mee wil len geven om er voor te zorgen dat een 

beslissing op basis van een beter inzicht in de effecten op landschap en cultuurhistorie gemaakt kan 

worden en bij voorkeur de opgave zodanig te herformuleren dat - als u windmolens op land hier 

wenselijk en inpasbaar acht - bestaande en potentiële windmolens in één samenhangend geheel 

samengebracht kunnen worden, zodat storende interferenties en onrust voorkomen worden en een 

rustige opstelling ontstaat met een eigen karakter en schoonheid. 



Met vriendelijke groet, 

Namens de provinciale commissie Gelderland, 

G. J. Dorhout, Secretaris 

Coehoornsingel 60 

7201 AD Zutphen 


