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1. Inleiding en doel 
Op verzoek van de gemeente Woerden is een quick-scan gedaan naar de mogelijkheden om aan de windopgave van 
de gemeente Woerden te voldoen voor twee locaties. Het betreft de locaties Barwoutswaarder. en Reijerscop. De 
windopgave voor Woerden bedraagt 44 GWh per jaar. 
 
Het gaat om een quick-scan waarbij indicatief is gekeken naar de beschikbare ruimte bij de locaties als daarbij de be-
langrijkste uitsluitende criteria worden gehanteerd. Er is niet gekeken naar eventuele andere haalbaarheidsaspecten 
van de locaties en naar (eventuele) verschillen van de locaties ten aanzien van omgevingseffecten (zoals geluidhinder, 
slagschaduw, landschappelijke aspecten, effect op natuurwaarden e.d.) en andere haalbaarheidsaspecten (zoals aan-
sluitmogelijkheden, bereikbaarheid e.d.).  
 

2. Uitgangspunten 
Als uitgangspunten zijn gehanteerd1: 

 afstand tot woonkernen ten minste 800 m; 

 afstand tot individuele woningen ten minste 500 m; 

 geen overdraai over buurgemeenten; 

 geen overdraai over hoofdinfrastructuur (snelwegen, spoorwegen); 

 lijnopstellingen van ten minste 3 windturbines. 
 
Voor tussenafstanden tussen windturbines bestaan geen harde minimumafstanden. De tussenafstanden worden in de 
praktijk bepaald door diverse factoren, zoals grondposities, de ruimte die bij een locatie beschikbaar is, de oriëntatie 
van de lijn ten opzichte van de overheersende windrichting, het lokale windklimaat e.d. 
In deze quickscan is als een minimum tussenafstand tussen windturbines van tenminste 400 m aangehouden. Dit is 
een afstand die in de praktijk geregeld voorkomt2.  
 
Ten behoeve van deze quick scan is de opgave van de gemeente Woerden (44 GWh/jaar) vertaald in een te plaatsen 
aantal windturbines. Dit is vanzelfsprekend gerelateerd aan de afmetingen en het vermogen van windturbines. Vuist-
regel hierbij is dat een hogere turbine met een grotere rotor meer energie levert dan een lagere en kleinere. Dit komt 
doordat het op grotere hoogte gemiddeld genomen harder waait dan dicht bij het maaiveld. De energie-inhoud van 
wind neemt exponentieel toe met de windsnelheid. In tabel 1 is een indicatie opgenomen van het aantal windturbines 
dat noodzakelijk is bij verschillende afmetingen en vermogens. Er is (bij producenten van windturbines en bij windont-
wikkelaars) een duidelijke trend waarneembaar naar grotere en hogere turbines, gericht op het maximaliseren van de 
(financiële) opbrengst. Voor de vertaling van de opgave van Woerden (in GWh) is een omzetting nodig naar het te 
plaatsen vermogen (in GW). Deze omzetting vindt plaats aan de hand van het aantal vollasturen: het aantal uren per 
jaar dat een turbine op vol vermogen draait. De opbrengst (in GWh) is product van het vermogen (in GW) en het aan-
tal vollasturen. Tabel 1 laat zien dat de opgave van Woerden met 3 tot 5 turbines kan worden gerealiseerd. Voor deze 
notitie is op basis van deze tabel als uitgangspunt gehanteerd dat tenminste 3 turbines noodzakelijk zijn. Bij drie turbi-
nes zijn wel turbines nodig met een fors vermogen (6 MW). De praktijk zal moeten uitwijzen of voor dergelijke turbi-
nes in dit gebied (bij het windklimaat in Woerden) een haalbare businesscase mogelijk is. Hierbij is ook relevant welke 
kosten moeten worden gemaakt voor de aansluiting op het net (aanleggen kabel3).  

 
1 zie ook Afwegingskader Woerden duurzame elektriciteit (2021) 
2 als voorbeeld: de drie turbines in knooppunt Everdingen hebben een tussenafstand van ongeveer 325 m; de turbines bij knooppunt Deil ongeveer 

400 m en de recent geplaatste turbines langs de A27 in de Flevopolder ongeveer 500 m. 
3 Kosten voor een kabel zijn indicatief in de orde van grootte van € 1 miljoen per kilometer 
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Tabel 1: Karakteristieken van windturbines en het voor Woerden benodigde aantal turbines 

Ver-
mogen 
(MW) 

ashoogte 
rotor-dia-

meter 
tiphoogte 

schatting 
vollast-

uren per 
jaar 

opbrengst 
per turbine 

per jaar 
(MWh)  

aantal beno-
digd voor op-
gave Woer-

den (op-
brengst) 

afgerond aan-
tal turbines 

opbrengst per 
jaar (GWh) 

0,015 15 12 21 2000 30 1467     

4 120 130 185 2250 9000 4,9 5,0 45 

6,2 150 160 230 2500 15500 2,8 3,0 47 

7,5 150 165 232,5 2350 17625 2,5 3,0 53 

 
 

3. Twee locaties 
 
Locatie Barwoutswaarder 
Als rekening wordt gehouden met de afstandseisen tot woningen, woonkernen en hoofdinfrastructuur blijven in dit 
gebied twee zoekgebieden over waar turbines in principe mogelijk zijn; aan weerszijde van de spoorlijn Woerden – 
Gouda (figuur 1a). In deze gebieden zijn in principe diverse lijnopstellingen mogelijk (figuur 2), bijvoorbeeld langs de 
A12, langs de spoorlijn of een schuine lijn die de spoorlijn kruist. Als zou worden gekozen voor een rasteropstelling of 
een vrije plaatsing van turbines (zwerm) is het mogelijk om meer turbines te plaatsen, bijvoorbeeld drie in het deelge-
bied tussen A12 en spoorlijn en twee in het deelgebied ten noorden van de spoorlijn. Dit is echter in strijd met het 
gemeentelijke afwegingskader. De conclusie is derhalve dat deze locatie – als alleen wordt gekeken naar de afstands-
criteria – voldoende ruimte lijkt te bieden om aan de opgave van Woerden te kunnen voldoen. Het is daarbij wel nodig 
dat turbines met een relatief groot vermogen worden geplaatst. 
 

 
Figuur 1a: Potentiële plaatsingsruimte locatie Barwoutswaarder (groene stippellijn) 

 
 
Als voor dit gebied ook tot de bebouwing langs de Oude Rijn een afstand van 800 m zou worden aangehouden vervalt 
de plaatsingsruimte ten noorden van de spoorlijn en blijft ten zuiden van de spoorlijn een smallere zone over (figuur 
1b). 
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Figuur 1b: Potentiële plaatsingsruimte locatie Barwoutswaarder (groene stippellijn) als wordt uitgegaan van 800 m afstand tot de 
verspreide bebouwing langs de Oude Rijn 

 

 
Figuur 2: Mogelijke opstellingsvarianten; afstand tussen de turbines circa 400 m. De optie in het linker plaatje is ook mogelijk als 
800 m afstand tot de woonbebouwing langs de Oude Rijn wordt aangehouden. De twee andere opties vallen dan af. 

  
 
Locatie Polder Reijerscop 
Deze locatie is groter dan de locatie Barwoutswaarder. Figuur 3 laat voor deze locatie zien welke ruimte er is als alleen 
wordt gekeken naar de criteria voor de afstand tot woningen, woonkernen en lintbebouwing. Maatgevend voor dit 
gebied zijn de woningen van Reijerscop en langs de Reijerscopse Wetering.  
 
 

  
Figuur 3: Potentiële plaatsingsruimte locatie Polder Reijerscop (groene stippellijn). In het linker plaatje is uitgegaan van 500 m af-
stand tot de lintbebouwing van Reijerscop, in het rechter plaatje is 800 m gehanteerd. 

 
Bij deze locatie is in principe een oost-west georiënteerd gebied beschikbaar voor het plaatsen van windturbines. De 
breedte van deze zone is afhankelijk van de afstand die wordt aangehouden tot de verspreide lintbebouwing van Reij-
erscop. In dit gebied is een lijnopstelling van (maximaal) ongeveer 2,5 - 3 km lengte mogelijk.  
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Op een dergelijke lijn kunnen 5 tot 8 windturbines worden geplaatst. Bij 4 MW per turbine is dan een jaarlijkse op-
brengst van 50 – 70 GWh mogelijk en 70 tot 100 GWh bij 6 MW per turbine. Deze locatie biedt dus ruim voldoende 
mogelijkheden om de opgave van Woerden te kunnen plaatsen. In figuur 4 is een indicatie opgenomen van plaatsings-
mogelijkheden.  
 

 
Figuur 4: Indicatie van de plaatsingsmogelijkheden locatie Polder Reijerscop. Binnen het kader van de groene stippellijn is in principe 
het plaatsen van windturbines mogelijk. Voor beide gevallen voor de afstand tot de lintbebouwing (500 m of 800 m) is een lijnop-
stelling van 6 respectievelijk 5 turbines mogelijk. Weergegeven zijn windturbines bij tussenafstanden van 500 m. Bij het smallere 
gebied (rechter plaatje) is de lijn geknikt. 

 
 
Ten oosten van deze locatie speelt een initiatief van Rijne Energie c.s. voor het realiseren van windturbines. Dit plan 
gaat uit van vier windturbines zonder een duidelijk patroon en met grote tussenafstanden (figuur 5).  
 
 

 
Figuur 5: Plan voor vier windturbines in de gemeente Utrecht (bron: Voorontwerp windturbinelocaties Rijnenburg en Reijerscop, 30 
juni 2022) 

 
Een lijnopstelling in het gebied Polder Reijerscop zou kunnen aansluiten op de meest westelijke turbine in Utrecht (fi-
guur 6). Landschappelijk kan dit relevant zijn, vooral als het zou gaan om turbines van gelijke vormgeving en afmeting. 
Er kan ook voor worden gekozen om de om de ontwikkelingen in Woerden en Utrecht als verschillende ontwikkelin-
gen te laten zien. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een westelijk te situeren lijn van drie turbines in de Polder 
Reijerscop, waarbij ruimte aanwezig blijft tussen de turbines in Woerden en in de gemeente Utrecht (nr 1 in figuur 6). 
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Figuur 6: Indicatie voor opstellingsvarianten die aansluiten bij de meest westelijke turbine in Utrecht, bij de twee varianten voor de 
omvang van het plaatsingsgebied. Afstand tot de turbine in de gemeente Utrecht kan worden gerealiseerd door in Woerden alleen 
de vier (bovenste plaatje) of drie (onderste plaatje) westelijke windturbines te bouwen. 

4. Conclusie
Beide locaties hebben voldoende ruimte om de vraag van Woerden te kunnen plaatsen. 

De locatie Barwoutswaarder biedt van de twee locaties de minste (speel)ruimte voor het plaatsen van windturbines, 
maar lijkt (net) voldoende mogelijkheden te bieden. Voor deze locatie kan worden geconcludeerd dat een lijnopstel-
ling van drie turbines mogelijk is. Uitbreiding naar vijf turbines (in een raster of vrije opstelling) is hier in beginsel mo-
gelijk, maar in strijd met het vastgestelde beleid van de gemeente Woerden. Bij deze locatie zijn – bij drie turbines – 
wel turbines met een relatief groot vermogen (circa 6 MW) nodig om aan de opgave te kunnen voldoen. 

De locatie Polder Reijerscop biedt meer (speel)ruimte voor het plaatsen van turbines. Een lijnopstelling van maximaal 
5 tot 8 turbines lijkt in beginsel mogelijk. Bij dit zoekgebied is een vraag of en hoe met een lijnopstelling zou moeten 
worden aangesloten bij een (voorgenomen) windturbine in Utrecht. 

https://anteagroup.nl/algemene-voorwaarden

