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Visualisaties Windpark Ospeldijk 
 

Om de landschappelijk effecten inzichtelijk te maken landschappelijke inpassing van 

Windpark Ospeldijk zijn diverse visualisaties gemaakt. Vanuit vier standpunten (zie figuur 1)  

zijn visualisaties gemaakt voor zowel de minimale als maximale afmetingen van de 

windturbines binnen de bandbreedte. Deze geven een beeld van de landschappelijke 

inpassing van Windpark Ospeldijk. Daarnaast zijn in de visualisaties ook de windparken die 

in de omgeving van windpark Ospeldijk in ontwikkeling zijn afgebeeld, zodat ook de 

cumulatieve landschappelijk effecten inzichtelijk zijn.  

   

In de visualisaties vanuit standpunt 1 is de meest oostelijke 4e windturbine net niet 

zichtbaar. De bomenrij langs de scheidingsweg links op de foto ontneemt het zicht. Dit 

fotopunt illustreert dat door de aanwezigheid van beplantingsstructuren in de omgeving van 

het windpark, afhankelijk van het standpunt van een waarnemer het windpark soms geheel 

of gedeeltelijk niet waarneembaar zal zijn. De visualisaties vanuit fotostandpunten 2 en 3 

zijn in de kijkrichting genomen waarin zich in de achtergrond ook de windturbines van de 

andere windparken bevinden die in de omgeving worden ontwikkeld (Echgelse Heide en 

verlengde Boerderijweg). De windturbines van die parken zijn door de grotere afstand veel 

kleiner, maar soms nog wel net zichtbaar tussen en vlak boven de bomenrijen. De 

windturbines van windpark Ospeldijk zijn duidelijk boven de groenstructuren zichtbaar.  

In de visualisaties vanuit standpunt 4 is te zien hoe de lijnopstelling waar te nemen zal zijn  

vanaf de Venloseweg. De windturbines bevinden zich op een afstand van circa 500 meter 

parallel aan de Venloseweg. Rijdend op de Venloseweg zal goed waarneembaar zijn dat de 

lijn van windpark de richting van de Venloseweg volgt.  

 

 
Figuur 1: kaart met de vier standpunten en de indicatieve ligging van de windturbines (blauw 

gekleurd).   



 

    2 (5) 

 

Standpunt 1: 

Minimale afmetingen

 
Maximale afmetingen
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Standpunt 2: 

Minimale afmetingen 

 
Maximale afmetingen 
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Standpunt 3: 

Minimale afmetingen 

 
Maximale afmetingen: 
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Standpunt 4: 

Minimale afmetingen 

 
Maximale afmetingen 

 


