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Windenergiemogelijkheden in De Bilt
door Henk van de Bunt

Ten behoeve van de grootschalige opwek van duurzame energie zijn windturbines een 
belangrijke mogelijkheid. Echter zijn windturbines ruimtelijk gezien niet overal kansrijk. 
Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van windenergie heeft de gemeente De Bilt aan 

een onderzoeksbureau gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie 
binnen de gemeentegrenzen te onderzoeken. De werkwijze en resultaten van 

dit onderzoek zijn opgenomen in een op 21 juli uitgebracht eindrapport.

De gemeente De Bilt heeft de am-
bitie uitgesproken om in navolging 
van het landelijk klimaatakkoord te 
groeien naar een energie-neutrale ge-
meente. Dit betekent dat de energie 
die de huishoudens van De Bilt ge-
bruiken, wordt gecompenseerd door 
groene energie die binnen de gren-
zen van de gemeente is opgewekt. 
In 2030 dient 50% van de energie 
duurzaam opgewekt worden, in 2050 
moet dat 100% zijn. De meest kans-
rijke mogelijkheden voor opwekken 
van duurzame energie is het plaatsen 
van zonneweiden en windturbines 
binnen de grenzen van de gemeente.

Mogelijkheden
De ruimtelijke mogelijkheden 
voor windenergie worden beperkt 
doordat afstand tot verschillende 
belemmeringen moet worden aan-
gehouden. Op locaties waar geen 
ruimtelijke belemmeringen aan-
wezig zijn kunnen de mogelijk-
heden voor windenergie verder 
onderzocht worden. Er wordt een 
overzicht van deze locaties weerge-
geven en voor vijf locaties die als 
‘meest kansrijk’ worden beoordeeld 
is een beschrijving van de locatie 
en daarin aanwezige mogelijkhe-
den gegeven. Daarnaast wordt een 

indicatie van de te verwachten elek-
triciteitsproductie van windturbines 
in de gemeente De Bilt gegeven. 
Het rapport wordt afgesloten met 
een samenvatting en de belangrijk-
ste conclusies.

Beperkingen
De opdracht van de gemeente aan 
het onderzoeksbureau was te on-
derzoeken waar in de gemeente De 
Bilt stukjes grond te vinden zijn 
waar geen wettelijke beperking is 
voor het bouwen van windturbines. 
Het gaat hier expliciet over lande-
lijke en regionale beleidsregels die 
een mogelijk plaatsing van wind-
molens in de weg kunnen staan; 
denk hierbij aan de vastgestelde af-
standen van windmolens tot wonin-
gen en hoogspanningslijnen, of met 
inachtneming van de Hollandse 
Waterlinie en ecologische factoren.
In het onderzoek is geen rekening 

gehouden met andere factoren die 
bij de afweging van de plaatsing 
van windmolens kunnen worden 
betrokken, zoals aan overlast 
gerelateerde onderwerpen als 
geluids-, licht- en trillingsoverlast 
voor omwonenden, aantasting 
landschap en landschappelijke 
waarden, impact op flora en fauna, 
de enorme schaal en maat van de 
windmolens ten opzichte van de nu 
voorliggende locaties etc. 

Locaties
Op basis van dit onderzoek blijken 
er vier locaties te zijn waar geen be-

lemmeringen zijn voor windmolens, 
te weten ten noorden en ten zuiden 
van de Nieuwe Weteringseweg tus-
sen Maartensdijk en Groenekan. Het 
gaat hier om locatie Maartensdijk-
sche bos Noord: Grotendeels bosge-
bied met centraal gelegen een groot 
open veld. In het meest noordelijke 
gedeelte van het gebied is de Hilver-
sumsche Golf Club gelegen. 
De locatie: Tussen Maartensdijk en 
Hollandsche Rading: Grotendeels 
polderlandschap met in het oosten 
stukken bosgebied en bomenrijen. 
Goed zichtbaar voor inwoners 
van Hollandsche Rading en 
Maartensdijk. 
De locatie: Tussen Maartensdijk en 
Nieuwe-Wetering: Polderlandschap 
in het westen overlopend in bosge-
bied in het oosten. Geen belemme-
ringen in het zuidwestelijke gedeelte 
van de locatie. Een belangrijke aan-
dachtspunt is het militaire magazijn-

complex in het centrum van de lo-
catie. Goed zichtbaar voor inwoners 
van Maartensdijk en Nieuwe-Wete-
ring. En de locatie Tussen Nieuwe-
Wetering, Groenekan en Bilthoven: 
Polderlandschap met daardoorheen 
lopend stukken bosgebied, met 
name in het oosten. Goed zichtbaar 
voor inwoners van Nieuwe-Wete-
ring en Groenekan. In gedeelten van 
het gebied zijn mogelijkheden om 
windturbines zo te plaatsen dat om-
liggend bosgebied de windturbines 
enigszins aan het zicht onttrekken 

Opbrengst en vergelijking
Het onderzoek concludeert dat de 
verwachte elektriciteitsopbrengst 
van één grote windturbine in de 
gemeente De Bilt rond de 20.000 
MWh per jaar zal liggen. Middels 
windturbines kan dus een aanzienlij-

ke bijdrage aan de energiebehoefte 
van de gemeente De Bilt worden ge-
leverd. Voor een zonnepark van 10 
hectare is een elektriciteitsproductie 
van rond de 12.000 MWh per jaar te 
verwachten. Het grote aantal loca-
ties met mogelijkheden voor wind-
energie maakt dat de gemeente een 
afweging kan maken tussen locaties 
waar zij het verder onderzoeken van 
de mogelijkheden voor windturbi-
nes wel of niet wenselijk acht. Het 
advies van het onderzoeksbureau is 
om deze afweging in samenspraak 
met de inwoners van de gemeente te 
maken. 

Een foto uit 2019 van een deel van locatie Maartensdijkse Bosch Noord. 
Onderlangs loopt het Loosdrechts Spoor en rechts ligt Lage Vuursche. 
(foto Edwin van den Akker)

Het polderlandschap tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading biedt 
mogelijheden voor een redelijk aantal windturbines.
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sociaal pedagoog, werkte in het 

voortgezet speciaal onderwijs 

en had een eigen praktijk voor 

rouw- en verliesverwerking. Zij 

was vrijwilligster bij de vrijwillige 

palliatieve terminale thuiszorg 

en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was 

zij geïnteresseerd in het lezen en 

schrijven van gedichten. 

In deze bundel beschrijft zij in 

verzen de laatste vijf levensjaren 

van haar zusje, die overleed aan 

borstkanker. Tijdens die laatste 

levensfase heeft zij ervaren hoe 

ingrijpend en emotioneel dit ge-

beuren is, want met het verlies 

van een zusje, verlies je ook een 

deel van jezelf.
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Glinsteringen op de golven
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Edith van ArkelZelf een Boek uitgeven?
Edith van Arkel

Edith van Arkel (Haarlem, 1947) sociaal pedagoog, werkte in het voortgezet speciaal onderwijs en had een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking. Zij was vrijwilligster bij de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en in een hospice.

Al vanaf haar vroege jeugd was zij geïnteresseerd in het lezen en schrijven van gedichten. In deze bundel beschrijft zij in verzen de laatste vijf levensjaren van haar zusje, die overleed aan borstkanker. Tijdens die laatste levensfase heeft zij ervaren hoe ingrijpend en emotioneel dit ge-beuren is, want met het verlies van een zusje, verlies je ook een deel van jezelf.
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Glinsteringen op de golven
Edith van Arkel
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Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? 
Dat vinden wij nou een leuke uitdaging! 
Scherp zicht, een uitstekend gehoor en een focus 
naar voren vormen de basis voor succes. 
De UIL zet zijn zintuigen in voor de jacht. 
Wij gebruiken ze om, samen met u, een goed 
doordacht boek te ontwerpen en te maken.

advertentie

advertentie

Zie pagine 8 voor reactie gemeente.
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag:  07.00 - 16.00

KIPFILET BLACK PEPPER
Iets aparts; met o.a. kipfilet, prei ringetjes, sugarsnaps
& een zwarte peper-zeezout marinade, top combinatie!!
Alleen even roerbakken; ca 6 tot 8 min. 100 gram 1,45

BLACK ANGUS BIEFHAASJES
Speciaal voor de liefhebbers. Bakken als een biefstuk.
Fijn van draad en lekker gemarineerd, super zalig!
Kort rosé bakken in roomboter!! 100 gram 1,95

BOOMSTAMMETJES
Op veler verzoek, een echte kindervriend... Lekker 
gekruid gehakt gemengd met ham & kaas!
Zachtjes braden in ruim boter; 12 tot 15 min. 3 stuks 3,30

KIP IN BRAADZAK
Mooie volle verse kip met lekkere kruiden, groenten & 
kruidenboter; allemaal in één oven braadzak!!
Ca 90 minuten op 170°C in de oven 100 gram 0,95

PULLED TURKEY
Langzaam gegaarde kalkoendij. Lekker gekruid met
een gevogelte rub. Lekker voor op een broodje, bij de
maaltijd en lauw warm op uw salade... 100 gram 1,40

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de  week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november.

Zetfouten voorbehouden.

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Om stoer krokant te bakken. Mals & mager.... 100 gram 1,15
FRANSE ROULETTE
Biefstukschnitzel, kaas, salami, groente & kruidenolie 100 gram 1,95

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
120 dagen graan gevoerd. Lekker gerijpt om zachtjes
te stoven. Smelt op de tong. Mooi dooraderd
Ca. 1½ uur stoven is voldoende... 500 gram 8,50

Gezellig, gespreid én ... veilig 
naar onze kerstshow

U kunt op elk moment kijken hoe 
druk of hoe rustig het is bij 
‘t Vaarderhoogt:

• Zoek op uw computer of 
smartphone bij Google naar 
‘t Vaarderhoogt

• Kijk bij de resultaten rechts 
onder. Daar vindt u de actuele 
‘drukte’ bij Piekuren

Wij maken het 
u makkelijk

 TIP: De buitenomstandigheden 
zijn momenteel ideaal om nieuwe 
aanplant in uw tuin te zetten. Wij 
hebben naast de kerstshow een 
enorme keus in levend groen. 
Doen! Dan heeft u in het voorjaar 

het snelst de 
mooiste en rijkst 
gevulde tuin.

Onze kerstshow beslaat een 
enorme oppervlakte, bij elkaar 
wel zo’n twee voetbalvelden. 
Speciaal zo ingericht, zodat u 
niet alleen héél veel moois te zien 
krijgt, maar ook, zodat u makke-
lijk de anderhalve meter afstand 
kunt bewaren.

Dorresteinweg 72b • Soest • Tel 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
Ook zondag open

10.00 - 17.00 uur

Al 10 jaar organiseert BENG! speciale avon-

den over zonnepanelen. Het zijn gratis bij-

eenkomsten van zo’n anderhalf uur, voor 

alle inwoners van de gemeente De Bilt. 

Voorheen gebeurde dat aan de keukentafel 

van vrijwilliger en deskundige Roel. Nu vindt 

het voorlopig online plaats. Aan de informa-

tieavonden namen al  honderden inwoners 

deel. Met veel ‘belegde daken’ als resultaat. 

Slimme investering
Voor de aanschaf van zonnepanelen moet 

er behoorlijk wat worden uitgezocht. Welke 

soorten zijn er bijvoorbeeld allemaal en 

welke aanbieders zijn betrouwbaar? Roel: 

“Ik ken eigenlijk geen slechte aanbieders. 

Wat wel verschilt is hun betrokkenheid. We 

vertellen daarom waar je op moet letten en 

hoe je een o�erte beoordeelt.” Is het niet 

beter om te wachten, want de ontwikke-

lingen gaan zo snel? “Er zijn voortdurend 

ontwikkelingen, maar wel heel geleidelijk. 

Elk jaar later is daarom verlies.” Is het veel 

gedoe? “Goede informatie scheelt enorm!”

Zonnepanelen zijn een slimme investering. 

“Het is lang niet meer zo duur als vroeger”, 

weet Roel. “En je kunt huren, leasen of er 

gunstig voor lenen. We vertellen tijdens de 

avond veel over subsidies.” Ook komt aan 

bod hoe je op een slimme manier je spaar-

geld kunt inzetten. “Sparen levert niets op. 

Ook daarom kun je beter ‘in panelen’ gaan. 

Je energierekening keldert en de terugver-

dientijd is duidelijk. Groot voordeel voor 

jezelf én niet te vergeten voor het klimaat.”

Laat je informeren over

de (milieu)winst van zonnepanelen 

op dinsdag 1 december.

Locatie en tijd:

Zoom, 19.30 uur - 21.00 uur.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en 

kan voor 26 november via infoavond@

beng2030.nl. Enkele dagen voor de 

informatieavond ontvang je de Zoom 

link. Er is plaats voor 12 personen, zodat 

de energieambassadeurs zoveel mogelijk 

vragen kunnen beantwoorden. 

BENG! is de onafhankelijke 

energiecoöperatie van en voor inwoners 

van De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl 

voor andere avonden en activiteiten.

BENG!’s energieambassadeurs geven vanaf december ook online advies. De online informatieavonden 

beginnen op 1 december. Alle inwoners van de gemeente De Bilt die meer willen weten over zonnepanelen 

zijn dan van harte welkom voor informatie, praktische tips en onafhankelijk advies.

Eerste online
zonnepanelenavond van start

advertorial

Zonne- of windenergie
In reactie op het windenergie rapport (zie pag. 1) reageert wethouder Brommersma: 

‘Het ligt echt nog open of het zonne- of windenergie wordt. Eerst hebben we gekeken waar 
er technisch mogelijkheden voor duurzame energieopwekking zijn. 
Nu zijn we met bewoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden. 

Pas daarna komt de keuze voor de ene en/of de 
andere vorm van energieopwekking.’

Het rapport ‘Ruimtelijk haalbaar-
heidsonderzoek windenenergie in 
gemeente De Bilt’ van 21 juli 2020 
is een verkennende studie. Het on-

derzoek geeft een feitelijk beeld 
van locaties waar - op basis van mi-
lieuwetgeving en provinciale regels 
(o.a. Natura 2000) – windenergie 

niet uitgesloten is. De onderzoeks-
resultaten zijn besproken tijdens de 
meedenkbijeenkomsten over zon-
ne- en windenergie in september. 

De gemeente hecht er veel waarde 
aan om te weten wat bewoners be-
langrijk vinden bij het opwekken van 
duurzame energie. Tijdens de mee-
denkbijeenkomsten is daarom met 
bewoners besproken welke moge-
lijkheden zij zien en welke zorgen zij 
hebben. Zo krijgen we een completer 
beeld van de (on)mogelijkheden en 
randvoorwaarden als in de toekomst 
ergens initiatieven voor wind of zon-
ne-energie ontstaan. 

De input van bewoners en stakehol-
ders, de resultaten van de peiling 
van het Inwonerpanel uit juli en de 
uitkomsten van onderzoek worden 
samengebracht om te bepalen waar 
kansen liggen voor wind- en/of zon-
ne-energie in de gemeente. 
In januari 2021 gaat de gemeente 
hierover weer in gesprek met bewo-
ners. Daarna buigt de gemeenteraad 
zich over dit vraagstuk. 

Op weg naar een energieneutraal De Bilt moet een afweging voor zonne- of 
windenergie gemaakt worden.


