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               Lelystad, 27 juli 2010

L.S.

Naar aanleiding van het ter inzage liggende Ontwerp-inpassingsplan Windpark 
Noordoostpolder c.a. brengt de Bond Heemschut hiermee haar zienswijze onder uw aandacht.

Op blz. 52 van de toelichting van het Inpassingsplan wordt terecht gesteld: “Het initiatief zal een 
grote invloed hebben op het schaalniveau van het plangebied als geheel, dat grotendeels zal 
transformeren tot een energielandschap.” Dit is precies wat Heemschut een soort 
technolandschap of industrielandschap heeft genoemd en wat grote schade aan de 
cultuurhistorie van het beschermd dorpsgezicht Urk en het Belvederegebied Noordoostpolder 
zal aanbrengen! Voor de beleving van mooi Nederland maakt het veel uit of de blik gevangen 
wordt door gigantische fabrieksmatig vervaardigde turbines of door kleinschalig handwerk van 
natuurlijke materialen. Het toelaten van verschillende kleuren van de rijen turbines zou de 
schade alleen nog maar groter maken.

Op blz. 53 en onder het kopje “beschermd dorpsgezicht Urk” van de toelichting van het 
Inpassingsplan wordt gesteld dat het park geen e�ect heeft op het beschermd dorpsgezicht.
Al eerder heeft Heemschut aangegeven dat dit naar haar mening onjuist is, en waaom, zie brief 
dd. 1 december 2009 en zie de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van mei 2010, 
gemeente Deventer, in een soortgelijk geval.
Het weglaten van de 7 turbines aan de waterzijde zal vanuit de landzijde gezien geen verbete-
ring aanbrengen, omdat de rij op het land niet wordt ingekort.

In de Antwoordnota MER wordt onder punt 2b gesteld dat door de turbines te plaatsen bij de 
dijken tegemoet gekomen wordt aan Belvedere vanwege de grootschaligheid van zowel 
turbines als dijken, maar daarbij is weer alleen gekeken naar de waterzijde, dat geldt beslist niet 
voor de landzijde waar sprake is van het meest kleinschalige deel van het Belvederelandschap. 
Het oorspronkelijk landschapsontwerp ging namelijk uit van een open middendeel en een 
gesloten rand, dit vanwege de heersende westenwinden.



De cultuurhistorisch waardevolle gebieden bevinden zich voornamelijk aan de landzijde. 
Daarom zou naar de mening van Heemschut als locatie veel beter behalve naar zee naar dijken 
met aan beide zijden water gezocht moeten worden. Daarbij zou voor een dergelijk project van 
nationaal belang heel Nederland betrokken moeten worden, en niet alleen het 
IJsselmeergebied. Nederland is bij uitstek een land dat daarvoor mogelijkheden biedt.

Heemschut staat positief ten optie van windenergie maar zou gaarne zien dat één en ander 
niet ten koste gaat van aanwezige cultuurhistorische waarden.
Er zijn in het verleden veel aanslagen op mooi Nederland gepleegd, de Bond zou wensen dat 
hier van geleerd wordt en bepleit een andere locatie zoals hierboven bedoeld.
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