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A) ‘ PRODUCTIEGERICHT’ B) ‘INGEPAST’ C) ‘ INNOVATIEF’ 

• Intensieve zonnevelden, geen 
meervoudig ruimtegebruik mogelijk. 
Oost-west opstelling. 

• Minimaal 5 turbines, locatie nader 
te bepalen n.a.v. onderzoek 
luchtvaartveiligheid.

• Beperkte inzet van biomassateelt.

• Intensieve energieopwekking, 
zo compact mogelijk. Scheiden 
van functies. 

• Verdraaiing verkavelingsrichting, 
pal op het zuiden. Minimale 
landschappelijke inpassing. 

• Zonnevelden zijn niet 
toegankelijk. Mogelijk wel 
begeleide excursies. 

• Klein informatiepunt 
en uitkijktoren (‘kijken 
naar’). Wandelroutes door 
natuurontwikkeling langs 
Molenbeek. 

• Beperkte recreatieve en 
educatieve waarde. 

• Natuurontwikkeling langs de 
Molenbeek.

• Geen medegebruik mogelijk van 
de zonnevelden. 

• Kleinschalig duurzame-energie 
gerelateerd bedrijventerrein.

• Fijnmazig routenetwerk voor 

landschappelijk raamwerk.  

• Aanleg recreatief aantrekkelijk en 
toegankelijk ‘zonne’park’.  

• Bezoekerscentrum aan de Wezerweg, 
met dubbelfunctie ook voor het 
Nationaal Park en Reindersmeer. 

• Inzet op grote recreatieve waarde, 
ook voor het ‘doorsnee publiek’.

• Natuurontwikkeling in combinatie 
met biomassateelt langs 
Molenbeek.

• Natuurwaarden landschappelijk 
raamwerk.

• Natuurwaarden zonnevelden.

• Extensief agrarisch gebruik 
i.c.m. zonne-energie. Begrazing/ 
hooiland. Niche product (vlees, 
zuivel).

• Biomassa/mestvergister.

• Natuurontwikkeling i.c.m. zonne-
energie.

• Vernieuwende vormen van agrarisch 
gebruik i.c.m. zonne-energie. 

• Innovatiecentrum en testvelden.

• Innovatieve bedrijvigheid gerelateerd 
aan biomassa/mestvergisting

• Energieboulevard met 
testvelden en innovatiecentrum/ 
bezoekerscentrum. Gebied 
toegankelijk met aantal routes. 

• Inzet op grote educatieve waarde: 
beleving van techniek, innovatie etc.   

• Zonne-energie in combinatie met 
extensief agrarisch gebruik en/of 
natuurbeheer. Zuid-opstelling. 

• 3 windturbines. Inzet op minimale 
impact op de beleving en 
interferentie met de Duitse turbines.

• Natte en droge biomassateelt i.c.m. 
natuurontwikkeling. 

• Energieopwekking ingepast in 
een landschappelijk raamwerk. 
Verweving van functies.

• Robuust landschappelijk raamwerk 
van houtwallen, singels, lanen en 
bospercelen. 

• Zonne-energie in combinatie met 
natuur, landbouw, waterberging, 
begrazing etc. Testvelden.  

• 4 windturbines. Centraal cluster 
grote turbines markeert het 
energielandgoed. 

• Onderzoek naar vernieuwende 
vormen van biomassateelt. 

• Energieopwekking in combinatie 
met andere functies. Dubbel 
ruimtegebruik.

• Stevige bosrand, ‘open’ 
middengebied. 

Accent op het zo kosteneffectief en 
snel mogelijk realiseren van zo veel 

mogelijk duurzame energie met 
bewezen technieken en een minimaal 

ruimtebeslag.

Accent op de landschappelijke 
inpassing van duurzame energie 

opwekking. 

Accent op innovatie, educatie 
en ‘exposure’. Het landgoed als 

(inter)nationaal boegbeeld van de 
energietransitie.

www.energielandgoedwellsmeer.nl 

Overzichtsmatrix
modellen

initiatief van onderdeel van



Bestaand bosVeenweg met laanbeplantingWindturbine, ca. 150m ashoogte

Nieuwe bosrand

Zonneveld (oost-west opstelling)

A - ‘PRODUCTIEGERICHT’ 
Accent op het zo kosteneffectief en zo snel 

mogelijk realiseren van zo veel mogelijk 

duurzame energie met bewezen technieken 

en een minimaal ruimtebeslag.

Bloemrijk grasland, tevens onderhoudspad
Zonneveld (oost-west opstelling)

Mogelijke uitwerking doorsnede 2 - Veenweg

Mogelijke uitwerking doorsnede 1 - Intensief zonneveld

Landschappelijke 
hoofdstructuur

Energiemix

Recreatie

Bedrijvigheid

Natuur

en een minimaal ruimtebeslag.

Natuurontwikkeling

Intensieve zonnevelden

Biomassateelt

Kleinschalig bedrijventerrein en informatiepunt

2

1

Referentiebeeld: Intensief zonneveld, oost-west opstelling Referentiebeeld: Zonnevelden alleen toegankelijk met begeleide excursies Referentiebeeld: Uitkijktoren Referentiebeeld: Biomassateelt, productiebos

www.energielandgoedwellsmeer.nl 

initiatief van onderdeel van

A - ‘Productiegericht’



Mogelijke uitwerking, doorsnede 2 - Veenweg

Mogelijke uitwerking doorsnede 1 - Bomensingel

Bomensingel

Houtwal

Biomassateelt met populierenLaanbeplanting Veenweg

Zonneveld (zuid-opstelling)

Zonneveld (zuid-opstelling)

Zonneveld (zuid-opstelling)Watergang met natuurlijke oever

Fietspad

Voetpad

Voetpad

B - ‘INGEPAST’  
Accent op de landschappelijke inpassing van 

duurzame energie-opwekking. duurzame energie-opwekking. 

Zonnevelden

Biomassateelt i.c.m. natuurontwikkeling

Recreatief zonne ‘park’ Biomassateelt

Biomassavergisting

Bezoekerscentrum

Intensieve zonnevelden

2

1

Landschappelijke 
hoofdstructuur

Energiemix

Recreatie

Landbouw

Natuur

Bedrijvigheid

Referentiebeeld: Zonneveld, begrazing met schapen Referentiebeeld: Biomassateelt (wilgen, griend) langs beekloop Referentiebeeld: Windturbines in bosrandReferentiebeeld: Recreatief toegankelijk en aantrekkelijk zonne’park’

www.energielandgoedwellsmeer.nl 

initiatief van onderdeel van

B - ‘Ingepast’



Mogelijke uitwerking, doorsnede 1 - Molenbeek

Mogelijke uitwerking, doorsnede 2 - Energieboulevard

Innovatiecentrum

‘Energie boulevard’

Testvelden

Windturbine (ca. 200m ashoogte)

Zon en begrazing
Biomassateelt, olifantengras

Nationaal Park Maasduinen

Zon en natuurontwikkeling

Zon en begrazing

Bomensingel

Naturalisatie Molenbeek

C - ‘INNOVATIEF’
Accent op innovatie, educatie en ‘exposure’. 

Het landgoed als (inter)nationaal boegbeeld 

van de energietransitie.

Testvelden

Zon + natuurontwikkeling

Zon + landbouw

Zon + waterberging

Zon + begrazing

Biomassateelt

Innovatiecentrum

Intensieve zonnevelden

Landschappelijke 
hoofdstructuur

Energiemix

Recreatie

Landbouw

Natuur

Bedrijvigheid

1

2

Referentiebeeld: Extensief zonneveld in combinatie met natuurontwikkeling Referentiebeeld: Zonne-energie in combinatie met landbouw Referentiebeeld: Zonne-energie in combinatie met landbouw, testopstelling Referentiebeeld: Energieboulevard en innovatiecentrum 

www.energielandgoedwellsmeer.nl 

initiatief van onderdeel van

C - ‘Innovatief’


