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Inleiding 

De voorliggende ontwerpvisie richt zich op een integraal voorstel voor de gecombineerde ontwikkeling van 
nieuwe natuur en een windturbineopstelling op de kop van de Oostpolder van Anna Paulowna. 

De gronden aan de randen van de Oostpolder zijn nat en moeilijk te bewerken. Dit maakt het voor moderne 
agrarische bedrijven steeds lastiger om deze percelen te integreren in een efficiënte bedijfsvoering. 
De natte en brakke omstandigheden die dit veroorzaken, maken deze gronden wel interessant voor 
natuurontwikkeling. 
Het open kustlandschap van Anna Paulowna is qua windopbrengst een bijzonder geschikt gebied voor 
windturbines. 

Piet Steijn vastgoed BV heeft Grontmij gevraagd om een ontwerpvisie te maken waarin de mogelijkheden 
voor de realisatie van nieuwe natte natuur, met windenergie als financiële drager verbeeld wordt.  
Uitgangspunt voor de plannen voor de windturbine opstelling is sanering van de bestaande solitaire 
windturbines. 
Onderzocht wordt welke vormen van natuurontwikkeling bijdragen aan de natuurwaarde van het landschap 
van de Oostpolder. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor opstelling van windturbines, die een 
eenduidige lijnopstelling vormen.

Deze presentatie gaat in het eerste hoofdstuk in op de ruimtelijke opgave, de kenmerken van het gebied en 
de beleidsmatige kaders voor het gebied. Vervolgens wordt een concept voor de inrichting van het gebied 
gepresenteerd. 

Piet Steijn Vastgoed BV & Grontmij, Alkmaar, oktober 2011
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Handhaving kavelstructuur & verbreden sloten binnen plangrens Natuurdoeltypen in samenhang met aardkundige waarden. Variatie o.a. in 
mate van vergraving.
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Windturbines in eenduidige lijnopstelling op de kop van de polder. Oriëntatie 
gekoppeld aan de overheersende windrichting en de Amsteldijk. Ontsluiting 
via de ontginningsassen van de Oostpolder

Uitgangspunten voor de ontwerpvisie

Uitgangspunt voor deze ontwerpvisie is dat de ontwikkeling van natuur en windergie in 
de Oostpolder aansluit bij de huidige landschapsstructuur. Daarnaast worden kansen voor 
zowel natuurontwikkeling als windenergie benut.
Deze uitgangspunten worden als volgt vertaald naar waarden in het plangebied:

A. Om de eenheid te binnen de polder te bewaren, wordt ook bij de natuuromtwikkeling 
aansluiting gezocht bij de (huidge) verkavelingsstructuur.  Om het gebied voor vissen te 
verbeteren  worden binnen het plangebied de sloten wel natuurvriendelijker ingericht, 
met natuurvriendelijke oevers en langs grotere sloten moeraszones met paaibaaien. Maar 
de sloten blijven wel in het stramien van de verkavelingsstructuur. De functie van de kavels 
wijzigt wel.

B. Om de landbouwgronden in te richten als natuurgebied moet de toplaag vaak tot een 
bepaalde diepte worden verwijderd. Hiermee wordt verrijkte grond verwijderd en worden 
ecologisch interessante gradiënten aangebracht. Dit kan conflicteren met het behouden 
van aardkundige waarden in het gebied. Daarom is in deze visie de mate van ontgraving 
ook leidend in de keuze voor een inrichtingstype.
In het gebied worden vier zones onderscheiden:
1. Een strook langs langs de lage oude veer met een overgang van riet naar moeras en 
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ondiep water. Langs de Lage Oude Veer blijft een hogere oever gehandhaafd om erosie te 
voorkomen en het peilverschil te handhaven. De sloot parallel aan de Lage Oude Veer wordt 
vergraven om een geschikt kraamkamermilieu voor vissen te scheppen. Ook worden een 
aantal vispassages aangelegd.
2. Tussen de Lage Oude Veer en de Veerweg worden alleen de sloten verbreed, met een 
gewijzigd beheer worden de kavels geschikter gemaakt voor weidevogels. Deze kavels 
worden i.v.m. hun aardkundige monumentenstatus niet vergraven.
3. Kavels in de zone met een aardkundige waardevolle status worden niet diep ontgraven. 
Hier worden de sloten verbreed, en worden ondiepe hoogteverschillen aangebracht 
om meer variatie qua groeiplaatsen aan te brengen. In deze zones wordt ingestoken op 
gradiënten van sloot via rietkragen naar vochtig grasland.
4. Deze kavels zijn niet aardkundig beschermd. Hier kan ook open water aangelegd worden 
als aanvulling op de inrichting zoals bij 3. Dit open water kan de vorm krijgen van poelen 
die met ondiepe sloten/ kreken worden verbonden.   

C. De windturineopstelling zal op de kop van de polder komen en zich voegen naar 
de oriëntatie van de Amsteldijk. Hiermee vormt de opstelling een beëindiging van 
de ontginingsassen. De ontsluiting van de opstelling wordt gerelateerd aan de 
ontginningsassen. De opstelling is ook gunstig gepositioneerd ten opzichte van de 
overheersende windrichting.



Natuur- & Windmolenontwikkeling Oostpolder Natuur- & Windmolenontwikkeling OostpolderNatuur- & Windmolenontwikkeling Oostpolder Natuur- & Windmolenontwikkeling Oostpolder

Voorbeeld van een 7,5 MW windturbine de Enercon E-126. 
Deze turbine heeft een ashoogte van 135 m en een rotor 
diameter van 126 m.

Uitgangspunten Windturbineopsteling
Uitgangspunt voor deze ontwerpvisie is een opstelling met vier windturbines van 7,5 MW, 
rotordiameter 126 m en ashoogte 135 m. 

De bestaande windturbines in de Oostpolder worden deels gesaneerd. De turbines aan de 
Veerweg en de Zwinweg worden gesaneerd in het kader van dit project, de molen langs de 
Lotweg zal los van dit proces verplaatst worden naar de Wieringermeer. 
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