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Even voorstellen…
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Opgave: klimaatadaptatie nodig door veranderende omstandigheden



Opgave: biodiversiteit neemt drastisch af



Opgave: landbouw en voedselvoorziening loopt tegen grenzen aan



Opgave: energietransitie kan niet langer uitgesteld



Klimaatakkoord stelt:

• In 2030 komt 70% van alle 
elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen.

• In de Regionale Energie 
Strategie (RES) doen 30 
regio’s een bod, voor de 
bijdrage van zon en wind 
op land. Opgeteld moet dit 
35 TWh zijn.
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Opgave



Voor het gevoel….

1 TWh = of

110 -130 3MW

1100 hectare zonneveld oost/west
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70 – 90 4MW

45 – 50 5,6MW 1500 hectare zonneveld zuid



https://www.youtube.com/watch?v=48YxG-nets4&t=123s



• Onze omgeving verandert, overal gaat 
de schop in de grond om nieuwe 
energie op te wekken

• 40 tot 100 keer meer ruimte nodig 

• Naast energie ook andere opgaven met 
ruimteclaim op dezelfde grond

• Slim en in samenhang doordenken van 
ruimtegebruik zodat we geen 
‘ondoordachte’ dingen doen die gericht 
zijn op de korte termijn

i

beeld: RCE

Uitdaging: ontwikkelen met kwaliteit 
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Schaal en gebiedskenmerken als basis 

beeld: H+N+S Landschapsarchitecten 2019

• Multigebruik als basis voor kwaliteit

• Menselijke perspectief en schaal als uitgangspunt 

• Zoek naar een koppeling met andere gebiedsopgaven 
(natuur, water, landbouw, landschap, routing, etc).

• Gebiedskenmerken en landschap als basis (zoals de 
provincie dat doet) 

• Bouwen van nieuwe landschappen 
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Verschillende soorten en maten: zon
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Bifacial zonnepanelen

Next2Sun (D)
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Zon als een ‘extra gewas’
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Verplaatsbare systemen
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Agrophotovoltaic bifacial
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Toename efficiënt landgebruik
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Verschillende soorten en maten: wind
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Kansen voor nieuw landschap

beeld: H+N+S Landschapsarchitecten 2019
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Energie als onderdeel van een nieuwe structuur 
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Duitsland: Morbach
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Engeland: Babraham Park & Ride (2020) 
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Denemarken: Holmene (2040) 
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beeld: RCE
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