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1
1.1

Inleiding
Aanleiding
De Rikker is het uitleggebied van Winterswijk voor woningbouw. De eerste fases zijn
inmiddels bebouwd en bewoond. Om de diversiteit aan grondgebonden woningen in
Winterswijk te waarborgen, komt nu de ontwikkeling van fase V en VI aan bod. De
gemeente Winterswijk neemt samen met v.o.f. De Rikker de ontwikkeling van deze fasen ter hand.
Grenzend aan zuidoostzijde van Fase V, aan de kruising van de Bataafse weg met de
Vredenseweg ligt de recent gerestaureerde molen De Bataaf. In een straal van 400
meter rond De Bataaf geldt op grond van de Gelderse Molenverordening een beperking voor opgaande beplanting en bebouwing (de molenbiotoop). Eén en ander ter
bescherming van het zicht op de molen (als drager van het cultuurhistorisch erfgoed)
en de windvang. De molenbiotoop is omschreven in het biotooprapport van de Bataaf
(bijlage).
In deze notitie is weergegeven hoe op een verantwoorde wijze rekening is gehouden
met de met de molenbiotoop van de Bataaf. Daarbij is niet alleen de ontwikkeling van
de Rikker V en VI in ogenschouw genomen, maar ook het gehele gebied: 400 meter,
360 graden rond de Bataaf.

Ligging De Bataaf
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2
2.1

Molenbiotoop
Bestaande situatie rond de Bataaf
Het gebied rond de Bataaf is voor het overgrote deel agrarisch gebied, voor een deel
bebouwd gebied en voor een deel gepland bebouwd gebied (De Rikker V en VI).
Het agrarisch gebied bestaat overwegend uit graslanden met het en der verspreid opgaande beplanting in de vorm van bomen (solitair, laanbeplanting en bosschages).
Het bestaande bebouwde gebied is een deel van de bebouwde kom van Winterswijk;
een gebruikelijk constellatie van eengezinswoningen en complexen met appartementen gelegen aan straten met laanbeplanting.

2.2
2.2.1

Maatregelen ter bescherming van de molenbiotoop
landelijk gebied
In het landelijk gebied zijn geen grootschalige veranderingen gepland. Een en ander is
vastgelegd in het bestemmingsplan in voorbereiding: bestemmingsplan buitengebied
Winterswijk. In de regels behorende bij dit plan is een vrijwaringszone voor de molenbiotoop opgenomen. Hiermee wordt overeenkomstig de Gelderse Molenverordening
(en de uitvoeringsregeling daarvan) planologisch gewaarborgd door middel van het
stellen van regels omtrent het bouwen, dat de molen afdoende windvang heeft en zijn
waarde als landschapsbepalend element behoudt.
Daarnaast is een aanlegvergunningenstelsel (omgevingsvergunning) opgenomen voor
het ophogen van gronden, het aanleggen van bovengrondse constructies en het aanplanten van hoogopgaande bomen en/of houtgewas (bijlage).

2.2.2

bestaand bebouwd gebied, overige bestemmingsplannen
Wanneer de bestemmingsplannen worden herzien die gelden voor het bestaande bebouwde gebied binnen de molenbiotoop, dan wordt in de regels van deze bestemmingsplannen rekening gehouden met de molenbiotoop. Bijvoorbeeld door het toesnijden van de bouwregels danwel door het opnemen van de verplichting tot een
omgevingsvergunning (voorheen aanlegvergunning) voor het planten van hoogopgaande beplanting. Op die manier wordt ook planologisch de molenbiotoop gewaarborgd.
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2.2.3

gepland bebouwd gebied, stedenbouwkundig ontwerp De Rikker V
Onderstaande afbeelding toont de ligging van De Rikker V en VI: de geplande woningbouw.

De Rikker VI

De Rikker V

Teneinde de bebouwing op een voor de Bataaf verantwoorde manier vorm te geven,
is een studie verricht naar de effecten van de geplande woningbouw op de windvang
van de Bataaf (Peutz, 8 juni 2010, Invloed bouwplan De Rikker op de het windaanbod
van molen De Bataaf in Winterswijk, bijlage). Hieruit blijkt dat de daadwerkelijke invloed van het bouwplan op het functioneren van de molen beperkt blijft tot minder dan
2,7% van de tijd, uitgaande van een bebouwingshoogte van 2 lagen met een kap.
Naast deze studie naar de windvang, zijn uitgangspunten geformuleerd voor het stedenbouwkundig ontwerp, ter bescherming van de Bataaf als landschappelijk en cultuurhistorisch element: Er dient rekening te worden gehouden met zichtlijnen vanuit
molen De Bataaf.
Bij het maken van het stedenbouwkundig (schets) ontwerp is rekening gehouden met
de genoemde zichtlijnen en de bebouwingshoogte. De eerstelijns bebouwing, het
dichtst bij de Bataaf, zal laag blijven: één bouwlaag. Bij het zoeken naar een plek voor
een bijzondere doelgroep en bouwvorm is juist aan deze locatie gedacht. Op dit moment wordt gedacht aan ‘aardwoningen’. De overige bebouwing zal twee lagen met
een kap zijn, mede gelet op de uitkomsten van het onderzoek van Peutz. In de dwarsdoorsnede van het schetsontwerp zijn deze bebouwingshoogten te zien (bijlage).
Het zicht op de Bataaf vanuit de Vredeseweg en de Jachthuisweg wordt door de bebouwing van de Rikker niet aangetast. Verder is in het ontwerp rekening gehouden
met het zicht op de Bataaf via de groenstructuur van de Rikker. In het schetsontwerp
(bijlage) voor de Rikker V en VI zijn de zichtlijnen aangegeven.

SAB

5

2.2.4

onderhoud groen
Voor zover de gemeente het groen zelf in onderhoud heeft, heeft ze er op toegezien
dat er geen bomen in een straal van 100 meter rond de molen worden aangeplant.
Deze lijn zal in de toekomst worden doorgezet.
Daarnaast ziet de gemeente er op toe dat de zichtlijn op de molen langs de Jachthuisweg, Bataafseweg en de Vredenseweg behouden blijven.
Het opgaande bosje aan de westzijde van de molen, het alternatief plantsoen genoemd, zal in de toekomst worden beheerd als hakhoutbosje.
Periodiek zullen de opgaande bomen worden teruggezet waarbij de stobben opnieuw
weer moeten uitlopen. Door de wijze van beheer blijft de hoogte van de houtopstand
beperkt. Eenzelfde methodiek zal voor de laanbeplanting langs de Jachthuisweg worden toegepast.

2.2.5

ontwikkelingsovereenkomst De Rikker V en VI
Naast de bestuursrechtelijke borging (bestemmingsplannen), zal de molenbiotoop ook
privaatrechtelijk worden gewaarborgd.
In de ontwikkelingsovereenkomst die de gemeente met v.o.f. De Rikker sluit ten behoeve van de ontwikkeling van de Rikker V en VI, worden afspraken vastgelegd ter
bescherming van de molenbiotoop:
V.o.f. de Rikker geeft hierin aan dat ze niet hoger zullen bouwen dan het bestemmingsplan toestaat. De gemeente geeft hierin aan dat zij geen ontheffing van de toegestane bouwhoogte zal verlenen. Bij overtreding van de regels van het bestemmingsplan heeft de gemeente een titel om te handhaven.
In de koopovereenkomsten van de woningen die vallen binnen de molenbiotoop het
verbod op hoogopgaande beplanting opgenomen. Dit verbod geldt ook wanneer de
woning weer wordt verkocht (kettingbeding).
Verder wordt ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte opgenomen hetgeen hiervoor al is aangegeven: binnen de molenbiotoop wordt geen hoogopgaande
beplanting geplant; hoge soorten worden vervangen, gesnoeid etc..
Ook wordt in de ontwikkelingsovereenkomst uitgesproken dat in alle communicatie
rond de ontwikkeling van de Rikker, gewag wordt gemaakt van de molenbiotoop, zodat potentiële kopers van meet af aan op de hoogte zijn van de consequenties hiervan.

2.2.6

communicatie
In de brochures voor de verkoop van de woningen van de Rikker worden niet alleen
de beperkingen, maar juist ook de waarde die de Bataaf als cultuurhistorisch element
met zich mee brengt. De molen hoort bij De Rikker en draagt bij aan de eigen identiteit
van de Rikker.
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Biotooprapport De Bataaf te Winterswijk, nummer137

Biotooprapport: 137
Algemene informatie
Naam: Bataaf
Plaats: Winterswijk
Adres:
Bataafseweg 20
7101 PA Winterswijk
Parameters voor de berekening
Maaiveldhoogte: 38,8 meter t.o.v. NAP
Aantal hoogtemetingen binnen 400 meter: 51701
Stellinghoogte: 3,1 meter
Aantal hoogtemetingen die de biotoopnorm
Lengte van het gevlucht: 25 meter
overschrijden: 560
Resultaten - kaarten
Hoogtemetingen die de biotoopnorm overschrijden
Gestandaardiseerde sectorscores
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Regels bestemmingsplan buitengebied artikel 33.8
vrijwaringszone – molenbiotoop De Bataaf

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
WINTERSWIJK D.D. 12 NOVEMBER 2010
ALGEMENE AANDUIDINGSREGELS
1

ARTIKEL 33. 8 ALGEMENE AANDUIDINGSREGELS

1.1
1.1.1

vrijwaringszone - molenbiotoop De Bataaf
aanduidingomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop De Bataaf’
zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de functie van de molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element.

1.1.2

bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)
mag de bouwhoogte van nieuwe bouwwerken op de in artikel 1.1.1 bedoelde gronden
bedragen:

a

tot 100 m uit de as van de molen, ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone molenbiotoop De Bataaf’, maximaal 4 m;

b

tussen 100 m en 400 m uit de as van de molen: de maximale hoogte zoals die mogelijk is op grond van de onderstaande berekening:
Hx = X/75 + (0,2 x z)
1

voor de molenbiotoop plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop De Bataaf’ is de ingevulde berekening van toepassing: Hx = X/75 + (0,2 x
14,50);

Daarbij zijn de variabelen als volgt gedefinieerd:
Hx = toegestane hoogte van een obstakel op afstand x
X = afstand van het obstakel tot de molen;
een en ander met dien verstande, dat de ingevolge de onderliggende bestemming
maximaal toegestane hoogte niet mag worden overschreden;

1.1.3

uitzondering bestaande bouwwerken
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.1.2 onder a en b geldt dat, voor zover de
bouwhoogte van een bestaand bouwwerk hoger is dan op grond van het bepaalde onder
a of b is toegestaan, de bouwhoogte van het nieuwe bouwwerk dat wordt gebouwd ter
plaatse van het bestaande bouwwerk niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van
het bestaande bouwwerk.

1.1.4

afwijking van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1.1.2 voor
het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen, mits
advies is verkregen van de desbetreffende afdeling van de provincie.

1.1.5

omgevingsvergunning

a

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel
1.1.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1

het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde
in artikel 1.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;

2

het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met
een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 1.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;

3

het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting
met een uitgroeihoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel
1.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;

b
2

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld onder a mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen
blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen als
werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan
worden tegemoet gekomen;

c

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat
advies is verkregen van de beheerder van de molen;

d

Geen omgevingsvergunning zoals bedoeld onder a is nodig voor:
1

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

2

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van
het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.

rapport invloed bouwplan De Rikker op het
windaanbod van molen De Bataaf te Winterswijk, Peutz,
d.d. 8 juni 2010
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1. INLEIDING
In opdracht van SAB Arnhem BV is een theoretische studie verricht met betrekking tot de
invloed van de geplande nieuwbouw 'De Rikker' op de windvang van de nabij de boogde
bouwlocatie gelegen molen 'De Bataaf' te Winterswijk. De nieuwbouw betreft
grondgebonden woningen van 2 bouwlagen en een kap.
In dit rapport wordt kort ingegaan op de molenbiotoop conform het ontwerp
bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk almede op de Gelderse
Molenverordening. Vervolgens wordt nader ingegaan op het windklimaat bij de
betreffende molen en wordt een beoordeling gegeven van het bouwplan in relatie tot de
wind aan- en afvoer van de molen.
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2. SITUATIE
Molen De Bataaf is gesitueerd aan de rand van Winterswijk. De molen heeft de status
van rijksmonument. Vanaf 1958 heeft de molen ingebouwd gestaan tussen
bedrijfsgebouwen. Sinds 2001 wordt de molen gerestaureerd en zijn de bedrijfsgebouwen
gesloopt.
De beoogde bouwlocatie is gesitueerd ten noordwesten van de molen op een afstand
vanaf ca. 110 meter. Momenteel is de locatie onbebouwd.
Teneinde een indruk te krijgen van de situering van de nieuwbouw ten opzichte van de
molen is in figuur 1 een luchtfoto weergegeven met daarin gemonteerd een overzicht van
de geplande nieuwbouw. De bebouwing die gesitueerd is binnen een straal van 400
meter van de molen is bepalend voor de molenbiotoop.

Figuur 1: Luchtfoto met situatie bouwplan De Rikker ten noordwesten van de molen.
(bron luchtfoto: Google Earth pro)
Er zijn voorzover bekend geen grote verschillen in het terreinniveau tussen de molen en
het nieuwbouwplan. Bij de beschouwing van de molenbiotoop is derhalve geen rekening
gehouden met eventueel aanwezige terreinhoogteverschillen.
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3. MOLENBIOTOOP

3.1. Ontwerp bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk
In het ontwerp bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk d.d. 10
maart 2010 is een molenbiotoop opgenomen voor molen De Bataaf:
'32.8 vrijwaringszone - molenbiotoop De Bataaf
32.8.1 aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop De Bataaf'
zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de
bescherming van de functie van de molen als werktuig en zijn waarde als
landschapsbepalend element.
32.8.2 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)
mag de hoogte van nieuwe bouwwerken op de in artikel 32.8.1 bedoelde gronden
bedragen:
a. tot 100 m uit de as van de molen, ter plaatse van de aanduiding
'vrijwaringszone - molenbiotoop De Bataaf', maximaal 4 m;
b. tussen 100 m en 400 m uit de as van de molen: de maximale hoogte zoals die
mogelijk is op grond van de onderstaande berekening:
Hx = X/75 + (0,2 x z)
voor de molenbiotoop ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone molenbiotoop De Bataaf' is de ingevulde berekening van toepassing: Hx = X/75 +
(0,2 x 14,50);
Daarbij zijn de variabelen als volgt gedefinieerd:
Hx = toegestane hoogte van een obstakel op afstand x
X = afstand van het obstakel tot de molen;
een en ander met dien verstande, dat de ingevolge de onderliggende
bestemming maximaal toegestane hoogte niet mag worden overschreden.
32.8.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het
bepaalde in artikel 32.8.2 voor het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de andere
bestemmingen, mits advies is verkregen van de desbetreffende afdeling van de
provincie.
32.8.4 aanlegvergunning

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van
burgemeester en wethouders op de in artikel 32.8.1 bedoelde gronden de
volgende andere-werken uit te voeren:
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1. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het
bepaalde in artikel 32.8.2 is toegestaan voor bouwwerken;
2. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en
apparatuur met een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde
in artikel 32.8.2 is toegestaan voor bouwwerken;
3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van
beplanting met een uitgroeihoogte die hoger is dan op grond van het
bepaalde in artikel 32.8.2 is toegestaan voor bouwwerken;
b. Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het
uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te
verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde
van de molen als landschapsbepalend element en hieraan door het stellen van
voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen;
c. Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van
de beheerder van de molen;
d. Geen aanlegvergunning is nodig voor:
1. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer
betreffen;
2. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het
plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een
voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.'
Aan de hand van de formule uit het ontwerp bestemmingsplan is de maximaal toegestane
bouwhoogte berekend, zie tabel 1. De restrictie van de bouwhoogte geldt voor bebouwing
tot 400 meter afstand van de molen.
Tabel 1: Berekende toegestane obstakelhoogte volgens het ontwerp bestemmingsplan.
Afstand tot molen
0 tot 100 meter
100 meter
150 meter
200 meter
250 meter
300 meter
350 meter
400 meter
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Maximale obstakelhoogte
4,0 meter
4,2 meter
4,9 meter
5,6 meter
6,2 meter
6,9 meter
7,6 meter
8,2 meter
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3.2. Gelderse Molenverordening
Op provinciaal niveau wordt in de Gelderse Molenverordening de maximaal toegestane
obstakelhoogte in de omgeving van een molen beschreven met onderstaande formule.
Formule Molenbiotoop Gelderse Molenverordening:

hx =

x
+ c⋅ z
n

hx=

maximale obstakelhoogte

x=

afstand tussen molen en obstakel

n=

verhoudingsfactor = 50 c.q. 75 (140 voor open, 75 voor ruw, 50 voor gesloten gebied)

c=

constante = 0,2

z=

ashoogte

Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan
de hoogte van de molenbelt. Op grotere afstand wordt de maximale obstakelhoogte
berekend aan de hand van bovenstaande formule.
De formule uit het ontwerp bestemmingsplan komt overeen met die uit de Gelderse
Molenverordening. Voor de berekening van de molenbiotoop volgens de Gelderse
Molenverordening wordt echter uitgegaan van de werkelijke hoogte van de belt en de as
van de molen, waardoor de resultaten van de berekeningen enigszins afwijken ten
opzichte van die volgens het ontwerp bestemmingsplan. De hoogte van de molenbelt
bedraagt conform opgave van de gemeente 3,15 meter (ontwerp bestemmingsplan: 4
meter). De hoogte van de as is opgegeven als 14,95 meter (ontwerp bestemmingsplan:
14,5 meter). Verder wordt voor de bebouwingsdichtheid in het zuidelijke deel van het
plangebied uitgegaan van 'gesloten gebied' (n = 50) in plaats van 'ruw gebied'. Voor het
noordelijke deel van het bouwplan wordt gezien de huidige open ruimte wel uitgegaan
van 'ruw gebied' (1 op 75 regel). Bij een toename van de afstand tot de molen van 50 c.q.
75 meter neemt de toegestane obstakelhoogte met 1 meter toe.
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Tabel 2: Berekende toegestane obstakelhoogte volgens molenbiotoopformule
Afstand tot molen
0 tot 100 meter
100 meter
150 meter
200 meter
250 meter
300 meter
350 meter
400 meter

Maximale obstakelhoogte
'gesloten gebied' (n = 50)
3,15 meter
4,99 meter
5,99 meter
6,99 meter
7,99 meter
8,99 meter
9,99 meter
10,99 meter

Maximale obstakelhoogte
'ruw gebied' (n = 75)
3,15 meter
4,32 meter
4,99 meter
5,66 meter
6,32 meter
6,99 meter
7,66 meter
8,32 meter

Voor de volledigheid wordt nog verwezen naar de Uitvoeringsregeling Gelderse
Molenverordening d.d. 16 november 2007, artikel 4.a. lid 1: ‘In afwijking van het bepaalde
in de artikelen 2 en 3 van deze regeling kan een vergunning als bedoeld in artikel 4,
derde lid, van de Gelderse Molenverordening worden verleend indien het niet verlenen
daarvan niet in een redelijke verhouding staat tot de zwaarwegende belangen die de
aanvrager of derden hebben bij de ontwikkeling van het desbetreffende gebied.’

3.3. Beoordeling molenbiotoop
De molenbiotoop is bepaald volgens het ontwerp bestemmingsplan alsmede volgens de
Gelderse Molenverordening. In Bijlage I, Figuur I.1 is de maximaal toegestane
bouwhoogte grafisch weergegeven.
Het blijkt dat door het hanteren van verschillende parameters bij het vaststellen van de
molenbiotoop verschillen optreden in de maximaal toegestane bouwhoogte. In beide
situaties wordt echter door een groot deel van de geplande bebouwing de maximaal
toegestane bouwhoogte overschreden.
Om een inschatting te maken van wat de overschrijding van de maximale bouwhoogte
voor invloed zal hebben op de draaimogelijkheden van molen De Bataaf wordt in
hoofdstuk 4 nader ingegaan op het lokale windklimaat bij de molen en de mogelijke
invloed van de nieuwbouw hierop.
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Tabel 3: Windstatistiek op de locatie van de molen volgens NPR 6097 (60 m hoogte).

4.2. Beoordeling nieuwbouw op basis van wind aan- en afvoer van de molen
Op basis van de windstatistiek zoals bepaald met de NPR 6097 is het potentiële
windaanbod bij de molen berekend voor de sector corresponderend met de nieuwbouw
binnen een straal van 400 meter van de molen. Hiermee kan inzicht worden gegeven in
de mogelijke invloed van de nieuwbouw op het functioneren van de molen. Het betreft
een beschouwing van de aanstromende wind bij de molen. In de onderhavige situatie
mag gezien de afstand tussen het bouwwerk en de molen, de invloed op de windafvoer
(bij tegenovergestelde windrichting) als verwaarloosbaar beschouwd worden.
De mogelijke belemmering van de aanstromende wind bij de molen ten gevolge van de
geplande nieuwbouw beslaat, tussen de windrichtingen 276° en 318°, een sector van ca.
42° (zie figuur I.1)
Doordat de windstatistiek geldt voor 60 meter hoogte boven de molen, wordt rekening
gehouden met het windsnelheidsverloop met de hoogte. Het verloop wordt afhankelijk
van de terreinruwheid berekend met de zogenaamde logwet. De terreinruwheid is op
basis van gegevens zoals weergegeven in figuur 2 voor de sector overeenkomend met
de nieuwbouw ingeschat op een ruwheidslengte variërend van 0,70 meter bij windrichting
270° (west) tot 0,3 meter bij 330° (noordwest tot noord).
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De grenzen waarbinnen molenbedrijf mogelijk is, van 5 tot 15 m/s op ashoogte van de
molen, komen door het windsnelheidsverloop met de hoogte in deze sector overeen met
een windsnelheidsbereik van ca. 7 tot ca. 21 m/s op 60 meter hoogte (exacte waarde
verschilt per windrichting).
Uitgaande van de windstatistiek bedraagt het windaanbod uit de betreffende sector 10%
van het totale windaanbod. 27% hiervan valt binnen de gestelde grenswaarden. Het gaat
om 239 uren per jaar, dit komt overeen met 2,7% van de tijd. De nieuwbouw heeft ten
opzichte van een onbelemmerde situatie derhalve maximaal ca. 2,7% van de tijd invloed
op de windvang van de molen. De werkelijke invloed, in vergelijking met een
bebouwingssituatie die is toegestaan volgens de molenbiotoop zal in de praktijk ruim
lager uitvallen.
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE
In opdracht van SAB Arnhem BV is een theoretische studie verricht met betrekking tot de
invloed van de geplande nieuwbouw 'De Rikker' op de windvang van de nabij de boogde
bouwlocatie gelegen molen 'De Bataaf' te Winterswijk. De nieuwbouw betreft
grondgebonden woningen van 2 bouwlagen en een kap.
Rondom de molen geldt zowel volgens het ontwerp bestemmingsplan Integrale
herziening buitengebied Winterswijk als volgens de Gelderse Molenverordening een
molenbiotoop. Dat wil zeggen dat de toegestane bouwhoogte in de omgeving van de
molen beperkt wordt in relatie tot de afstand tot de molen. De geplande bebouwing
overschrijdt de molenbiotoop.
Om een inschatting te maken van wat de overschrijding van de maximale bouwhoogte
voor invloed zal hebben op de draaimogelijkheden van molen De Bataaf is een
beschouwing gegeven van het lokale windklimaat bij de molen alsmede de mogelijke
invloed van de nieuwbouw op de draaimogelijkheden van de molen.
Het heersende windklimaat bij de molen is vastgesteld conform de NPR 6097. Met de
bijbehorende door het KNMI ontwikkelde applicatie wordt rekening gehouden met de
aanwezigheid van alle omliggende bebouwing en begroeiing tot 6 km afstand van de
molen. Uit de vastgestelde windstatistiek / windroos blijkt dat het voor molenbedrijf
bruikbare windaanbod bij de molen uit de richting corresponderend met de nieuwbouw
enigszins beperkt is. Rekening houdende met de windsnelheidsgrenzen waarbij de molen
kan functioneren blijkt dat de molen zonder verstoring van bebouwing ca. 2,7% van de
tijd (239 uur per jaar) zou kunnen draaien als de wind uit de richting van de bouwlocatie
komt. De nieuwbouw heeft ten opzichte van een onbelemmerde situatie derhalve
maximaal ca. 2,7% van de tijd invloed op de windvang van de molen. De werkelijke
invloed, in vergelijking met een bebouwingssituatie die is toegestaan volgens de
molenbiotoop zal in de praktijk ruim lager uitvallen.
Concluderend kan worden gesteld dat ondanks een overschrijding van de toegestane
bouwhoogte volgens de molenbiotoop de daadwerkelijke invloed van het bouwplan op
het functioneren van de molen beperkt blijft tot minder dan 2,7% van de tijd.
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BIJLAGE I
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Figuur I.1

dwarsdoorsnede en schetsontwerp De Rikker V (met
bouwhoogten)

schetsontwerp De Rikker V (met zichtlijnen)

