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Mogelijke inplanting van windturbines in het Linker scheldeoevergebied. 
Aanvullend advies bij de Nota IN.A.2001.32.  
 
De volgende gebieden kunnen in aanmerking komen voor de mogelijke inplanting van 
windturbines (Figuren, zie bijlage).  
 
- Zones aangeduid door de terreinbeherende instanties: 
 
Zone 3:   Het zuidoostelijk deel van deze zone (gebied 3.1), best in één of twee       
                lijnopstellingen evenwijdig met de R2 (cluster). 
Zone 4:   Eventueel een kleine cluster of lijnopstelling, waarbij rekening wordt gehouden met  
                de belangrijkste vliegbewegingen van meeuwen. 
Zone 5:   Het zuidelijk deel van deze zone (gebied 5.1), best in een lijnopstelling evenwijdig  
                met de R2. 
Zone 9:   Het westelijke en centrale deel van deze zone (gebied 9.1), best in een lijnopstelling 
                evenwijdig met de N49. 
Zone 11: Het zuidelijk deel van deze zone (gebied 11.1), best in een lijnopstelling evenwijdig  
                met de N49. 
Zone 12: Eventueel een kleine cluster of lijnopstelling, waarbij rekening wordt gehouden met  
                de belangrijkste vliegbewegingen van meeuwen. 
Zone 13: Het centrale deel van deze zone (gebied 13.1),  waarbij rekening wordt gehouden   
                met de belangrijkste vliegbewegingen van meeuwen. 
Zone 15: Eventueel het westelijke en centrale deel van deze zone (gebied 15.1). 
Zone 16: Eventueel het meest zuidelijke deel van deze zone (gebied 16.1), maar alleen als er  
                meer duidelijkheid bestaat over de toekomstige bestemming van dit gebied. Indien   
                er een natuurgebied zou komen (als verbinding tussen Blokkersdijk en het Groot  
                Rietveld), dan kunnen er daar geen windturbines geplaatst worden. 
  
- Bijkomende gebieden die in aanmerking kunnen komen: 
 
Gebied 1, 2 & 3: Een lijnopstelling evenwijdig met de N49.  
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