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DUITSLAND
Op elke berg een molen en nog maar 15% van de energie 
opgewekt. Duitsland pompte tot nu toe 500 miljard euro 
in de Energiewende met als resultaat een vrijwel gelijkblij-
vende CO2-concentratie.

CHINA 
krijgt het label “highly insufficient” omdat de plannen bij 
lange na niet voldoende zijn om onder 2 laat staan onder 
1,5 graden te blijven. In 2017 stegen de Chinese emissies 
zelfs weer na een stagnatie van een paar jaar

‘colateral damage’
Winning van schaarse grondstoffen ! China neodymium 
magneten, Ernstige schade aan gezondheid en milieu in 
China



Tot 2030 19 miljard wordt geinvesteerd in 1000 km. rijweg
= 300 ha. asfalt

Op Schiphol elke 10 minuten een luchtreus opstijgt en 
daalt ! 500000/jaar, naar 540-80000/jaar
Airbus 380 met 550 pas. 570 ton startgewicht 320 m3. 
kerosine

Al 40-50 jaar straatverlichting.

Frankrijk, bij wet de woontemperatuur op 19º verplichten, 
(Hebben ook geen CO2 probleem.)





Wat staat ons te wachten ?
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PLANOLOGIE
Wat was dat ook alweer ?

OVERHEIDSBELEID
Europees beleid,

Rijksbeleid, 
Provinciaal beleid, 

Gemeentelijk beleid.

Keuze voor Locaties windmolens in Twente nu
Planologie van de koude grond.
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Beeldkwaliteitsplan windenergie 
Dronten & Lelystad  
Ontwerp









KARAKTERISTIEK LANDSCHAP !!



KARAKTERISTIEK LANDSCHAP ???





LANDSCHAPPELIJKE (RUIMTELIJKE) KWALITEIT

Wat is landschap?
Ontstaansgeschiedenis van een landschap?

Cultuur-historisch erfgoed

Menselijke maat?
Leefbaarheid?

Geestelijk welbeleven?
“Duurzaamheid” ??

Natuurwaarden en waardering



(Natura 2000)

Natuur Netwerk Nederland (ecol. hoofdstructuur

Natuurbeschermingswet op basis van Europa.

Flora en faunawet. Europees en rijksbeleid.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteit ???





Landschap en natuur
Beleving van onze roots, 

Herrie en licht versus licht en lucht, rust
Tussen Borne en Twickel 

Het kantelpunt tussen stad en landschap??



Wat is de waardering van landschap 
en de woonomgeving?

Heb je recht op open ongestoord landschap of een 
omgeving waar geen grote elementen staan ?

die ook nog structureel bewegen !?

BEDREIGEND !!



Beieren
10H

afstand tot bewoning 
10 x de hoogte

Borne ? 600 meter



Vogels en vleermuis?

Horizonvervuiling?

Geluidsoverlast?





KOSTEN NATUUR EN LANDSCHAP;
Landschap en natuur zijn gratis?

Landschap is bij eigenaren meer een hobby?
Natuur, Beperkt beschermd, effecten altijd éenzijdig!

BATEN VAN NATUUR EN LANDSCHAP;
Biodiversiteit

Zuurstof
CO2 Opslag

Biomassa, hout
Beleving en recreatie

RECREATIE ?



Erve Buren
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A35 vanaf Almelo



Afslag naar Moskou






