BNSP-LEZING ENERGIE TEKENT HET LANDSCHAP

Op woensdag 14 juni vond de jaarlijkse BNSP-Lezing plaats. Thema was Energietransitie.
De lezing is georganiseerd in samenwerking met NVTL en Pakhuis De Zwijger. Ongeveer 170
deelnemers hebben de lezing bijgewoond waarbij de opkomst uit de drie netwerken min of meer
gelijkelijk was verdeeld. De avond werd gemodereerd door Natasja van den Berg.
Keynote speaker is Dirk Sijmons met een inspirerend en ook wel beangstigend verhaal over ons
fossiel energieverbruik van de afgelopen 500 jaar, waarbij de laatste 100 jaar een ratrace is gebleken
inzake uitputting van fossiele energiebronnen en opwarming van de aarde. Deze is hierbij de grote
verliezer door het tot voor kort ongecontroleerde verbruik van de fossiele energie en de daaraan
verbonden CO2-uitstoot. Met uitputting van grondstoffen en opwarming van de aarde als gevolg
daarvan. Dit gevolg is zodanig ernstig dat investeringen in duurzame hernieuwbare
energievoorziening meer dan noodzakelijk zijn. Niet alleen ten aanzien van de bescherming van de
resterende fossiele energiebronnen maar ook voor het redden van onze leefomgeving, op nationale
en globale schaal. Naast de beelden die zijn verhaal illustreren tonen de zijpanelen van de zaal de
consequentie en de noodzaak tot ingrijpen: het smelten van een enorme ijsmassa (5 x Manhattan in
oppervlak en hoogte).
We hebben ook in Nederland te maken met de nadelige gevolgen van de globale
temperatuurstijging:
•
•
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Hoogwater risico in verband met het smelten van de ijskappen
Urban heat-eilanden binnen stedelijke milieus

•
•
•
•

Stormen en hoosbuien in gebieden waar dit eerder een onbekend fenomeen was
Kostbaar adaptatiebeleid tegen hoogwater
Ondercapaciteit wateropvang in de rivieren en steden
Verdroging, inklinking en verzilting van de bodem

...Om binnen de klimaat-neutrale afspraken te handelen die internationaal zijn afgesproken resteert
slechts 13 jaar om de 2% stijging van de opwarming van de aarde niet te overschrijden…
We hebben in Nederland ook te maken met de uitputting van fossiele brandstofreserves. Met het
huidige verbruik duurt het nog circa 100 jaar voordat ook deze bodem is bereikt. Dus we zijn op zoek
naar andere vormen van elektriciteit, warmtebronnen en brandstofwinning en passen dat ook toe.
Dat betekent dat we energie niet geconcentreerd oogsten (oliebronnen, gasbronnen) maar overal
om ons heen zonnepaneel-landschappen, windmolens, biogas win-systemen, alternatieve installaties
voor brandstofvoorzieningen en geo-warmtebroninstallaties tegen zullen komen. Deze worden
verspreid over het landschap ingezet. Dat levert verzet op bij omwonenden, energietransitie moet
maar ‘not in my backyard’.
Er zijn veel ontwikkelingen binnen de technologie voor het toepassen van klimaatneutrale
hernieuwbare energiesystemen. Deze inzetten vraagt om een enorme ruimtelijke opgave.

Welke impact heeft de toepassing van hernieuwbare energie op ons landschap en dagelijks leven en
hoe kunnen we zorg dragen dat ons landschap deze toepassingen verdraagt. Hoe vertalen we de
noodzaak tot energietransitie in de ruimtelijke opgaven van Nederland en hoe moeten
stedenbouwers, planologen en landschapsarchitecten hun rol opeisen om opschaling van duurzame
energie en de toepassing ervan op een verantwoorde wijze in de meest brede zin van het woord te
implementeren.
Het Nationaal Narratief Rapport dat hierover wordt opgesteld door Dirk Sijmons e.a. gaat hierop in:
wat moet er gebeuren, nationaal, regionaal en lokaal om de noodzakelijke energietransitie werkbaar
en haalbaar te maken.
Eerste conclusie: In 2050 gebruiken we minder energie dan in 2015, dat is bizar, hoe kan dat? De
transitiebonus zorgt hiervoor. Er vindt veel minder “lekverlies” plaats. Denk aan lekverlies bij
olieboringen die plaats vinden, lekkende leidingen en systemen. Deze lekken belasten het
energieverbruik enorm. Bij hernieuwbare energie vindt veel minder lekverlies plaats.
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Tweede conclusie: het maken van een besparingsprogramma. Het gebruik van energie kost 3 x het
opwekken ervan dus als je bespaart in gebruik dan bespaar je ook op de bron. Volgens onderzoek
kan er maximaal 30% op energieverbruik worden bespaard met inachtneming van de normen die wij
als westerse samenleving hanteren om “prettig en comfortabel” te kunnen leven. Dat is alleen al
mogelijk als je kijkt naar ons woonaanbod en de aanpassingen die we daarvoor kunnen verrichten
om lekken van energie te voorkomen. Maar ook door slimme systemen toe te passen waarbij lekrisico niet aanwezig is.
Hoe komen we aan de energie die we moeten opwekken.
Er zijn drie hoofdrolspelers:
• Elektriciteit
• Warmte
• Brandstof
Elektriciteit
Windmolens: met 25.000 windturbines in de Noordzee kunnen we elektriciteit opwekken voor alle
Noordzeelanden. Voor het Nederlandse deel van de Noordzee houdt dit een grote investering in
offshore windenergie in. Dan blijft er nog steeds een enorm land gebonden opgave bestaan zowel
voor elektriciteit maar ook voor warmte en brandstof.
De aanleg van windlandschappen is gaande, niet alleen op het platteland maar ook in de vorm van
windbossen. Deze landschappen zijn te maken en hier ligt een opgave voor de ontwerper.
Zonne-landschappen: maak gebruik van bestaande infrastructuur, langs snelwegen, op
overkappingen van het spoor, op daken van zowel huizen als andersoortige gebouwen. Maar ook
energie-landbouw is een nieuwe vorm van grondgebruik: zonne-akkers.
Biomassa voor verwerking tot brandstofvoorziening op grote schaal wordt daarin niet meegenomen
omdat dit om een zodanig groot oppervlaktegebruik vraagt dat dit in Nederland niet haalbaar is.
Warmte is de nieuwe hoofdrolspeler.
Het uitfaseren van ons aardgas is een majeure opgave. Er zijn drie transitiepaden:
• Warmte uit water en lucht onttrekken
• Collectieve systemen gevoed door geothermie en restwarmte uit de industrie
• Groen Gas afkomstig van agrarische gebieden door o.a. mestvergisters
Van energiestromen naast elkaar gaan we naar energiestromen die met elkaar worden gebruikt.
De ontwerper
We staan voor een enorme opgave met grote ruimtelijke gevolgen waarbij de inzet van ontwerpers
meer dan noodzakelijk is om de gevolgen van de transitie in te bedden in ons landschap.
Grote windturbines kunnen we niet verbergen of ergens zomaar neerzetten. Ontwerpend onderzoek
is noodzakelijk maar of er echte ontwerpopdrachten uitkomen, dat is nu nog een dilemma. Er is ook
een dilemma tussen techniek en ontwerp. De techniek heeft een vast omkaderde opdracht en houdt
nog te weinig rekening met de implementatie in, en effecten op de ruimte. Ontwerpers zijn
subjectief, maak daar je sterkte van, maak er gebruik van. Ontwerpers kunnen de sectorale
energievoorzieningen uit hun isolement halen. Verbindt de energietransitie met andere opgaven. Ga
dicht op de techniek zitten om in dialoog tot de juiste ontwerpopgave te komen.
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Binnen de planvormingen tot nu toe komen de woorden ruimte en landschap nauwelijks voor. De
ruimte is echter het toernooiveld waarop de energietransitie wordt gewonnen of verloren. En de
ruimte…, dat is ons vakgebied. Ontwerpers zijn in staat om de specifieke kenmerken van steden en
landschappen te herkennen, dus maak daar gebruik van om de verbindingen met andere sectoren te
maken. Er moeten koppelingen worden gemaakt met andere opgaven en transities. Ontwerp het
ontvangende landschap. Dat is de belangrijkste boodschap.
Wat is er verder nodig:
• We moeten de onzichtbare hand van de markt groene handschoenen aantrekken. Hier ligt
een taak van de overheid om samen met de Europese bondgenoten een CO2 belasting in te
zetten.
• Houd vast aan lange termijn doelen
• Stimuleer bottom-up initiatieven
• De energietransitie kan een bron van grote sociale ongelijkheid worden. Vooral in het kader
van wooninvesteringen. Om energieneutraliteit te bereiken wordt er ook veel gevraagd aan
burgers. Hoe kan je dat voorkomen?
• Geef de transitie ruimte en tijd zodat iedereen bewust mee kan doen.
Voor de warmtetransitie geldt een andere aanpak. Zorg dat de bedrijven die hebben geïnvesteerd in
fossiele energie bereid zijn om hun netwerk te transformeren voor warmteoverslag en transport en
zorg voor samenwerkingsverbanden tussen grote en kleine initiatieven.
De grootste opgave voor de ontwerper: maak van de energielandschappen publieke ruimte met een
grote kwaliteit, dat is ons vak.
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Na de lezing van Dirk Sijmons volgen drie praktijkgerichte pitches met voorbeelden die zich
verhouden tot de energietransitie toegepast op regionale schaal.

Taco Kuijers | Posad.
Energietransitie in de metropool Amsterdam
Samen met andere bureaus is een verkenning gemaakt wat de opgave inhoudt ten aanzien van
energietransitie in de Metropool en welke implicaties daaraan verbonden zijn. De opgave in de
Metropool is enorm.
Er wordt voor 5% hernieuwbare energie opgewekt in Amsterdam. Ons landschap gaat veranderen,
dan moet je ook de consequenties onder ogen durven te zien. Er zijn grootschalige consequenties
maar ook kleinschalige wijk gebonden consequenties in de toepassing van energietransitie in de
Metropool. Het Markermeer vol met windturbines is een grootschalige inpassing naast zonne-akkers
en windmolens in de hoogst gewaardeerde landelijke gebieden rondom de Metropool. Ruimte voor
opslag, transport en toepassing van bv. geothermie vraagt ook om ruimtelijke toepassingen. Dan nog
is extra hulp nodig van wind of zee om de energietransitie in de metropool toe te passen.
Hoe pas je een indexering toe: De stedelijke regio’s zijn ingedeeld in buurten. Per buurt kan je nagaan
welke transities nodig en mogelijk zijn om de energietransitie toe te passen bv aansluiten op een
reeds bestaand geothermisch warmtenet, extra investering in isolatie, verdichting en zo gebruik
maken van collectieve voorzieningen zijn slechts enkele voorbeelden.
Dirk: Als je nog preciezer gaat kijken dan zie je enorme verschillen in mogelijkheden van stedelijke
buurten om verschillende wijken aan te laten haken op stadsverwarming 2.0. Je krijgt te
gefragmenteerde en te kleine oplossingen om effectief te zijn. Dat is nog een best probleem om te
tackelen.
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Guido van Loenen, Rho Adviseurs:
Energietransitie in regio Zutphen
Guido pitcht over Ruimte en Energie in Zutphen en omgeving.
Hier ligt een grote opgave met een landelijke strekking: een regiostedendriehoek waar
energietransitie moet gaan plaatsvinden, wat heb je nodig en waar ga je heen.
Hoe zet je energievoorziening op in de regio en waar laat je het landen. Hoe kan je regionale
strategie in een gebiedsaanpak laten landen. In de Mast in Zutphen liggen enorme kansen, een deels
verlaten industriegebied met een warmteoverschot vanuit een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een
plan tot herstructurering voor een goede warmteverdeling die naar de binnenstad van Zutphen leidt
is een enorme kans om uit te werken.
Je hebt een landschap wat zijn bestemming heeft verloren waardoor je nieuwe landschappen kan
plannen met de opgave van energietransitie als leidraad. We zijn gewend om over eindbeelden te
spreken, laten we proberen om ook hier in transitiebeelden te spreken. Het opvolgen van het
landschap in deze transitie is belangrijk. Probeer combinaties te maken om nieuwe combinaties toe
te passen.
Vertaling: hoe kan je eraan werken om landschap en energietransitie aantrekkelijk te maken voor de
gebruikers ervan binnen de opgave die wordt gesteld. Dan moet je aan de slag met het
bedrijventerrein en de daar aanwezige restwarmte verbinden en uitwisselen met de omgeving. Hoe
geef je dat vorm. Vertaal het in een icoon (Dutch design) met koppelingen en nieuwe structuren in de
stad en het omringende landschap. Laat zien wat energietransitie inhoudt en hoe je het kwalitatief
toe kunt passen. Het landschap verandert dan maar als dat een positieve en innovatieve verandering
met zich meeneemt, vormt dat dan een probleem? Zie de ingrepen als transitie, windmolens maken
wellicht plaats voor nieuwe innovatieve producten die de opgave dienen. Denk niet in eindstations.
Dirk: windmolens zullen blijven, dus daar moet je rekening mee blijven houden. Innovaties gaan
gebeuren binnen de wetten van de natuurkunde. Windturbines bijvoorbeeld blijven ook
natuurkundig nodig. Ze zijn zo groot en hoog omdat dit noodzakelijk is om de windkracht en snelheid op te vangen en om te zetten in groene stroom.
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Mariëlle Kok, Kruit | Kok Landschapsarchitecten
Energietransitie in landelijk gebied
Brabant kent veel oude energielandschappen. Er is ook veel denkkracht in innovatie en
ondernemerschap in deze provincie. Veel particulieren beginnen met energietransitie vanuit een
economisch perspectief en worden nu pas opgevolgd door overheden. Zo is er een landgoed dat nu
zijn gronden verpacht aan windmolenleveranciers en uit de opbrengst ervan het landgoed in stand
houdt. Erfgoed blijft bewaard en transitie vindt plaats.
Windenergie en geothermie passen niet binnen het stedelijk gebied. Hoe zorg je ervoor dat het
omringende landschap wil investeren in energie in de stad. Men moet werken met gebiedseigen
kenmerken. Er zijn in Brabant veel horsten en slenken die zich lenen voor energietransitie-ingrepen
inzake geo-thermiek maar wie helpt dan bij de aanleg van het benodigde netwerk.
Brabant staat bekend om zijn enorme varkensstallen waar een groot mestoverschot aanwezig is. De
mestvergisting biedt weer energiebronnen voor de stedelijke milieus waar 6.000 huishoudens
gebruik van kunnen maken. Daarnaast levert de mest mineralen voor ASML. Zo ontstaan energieverdienmodellen voor de landelijke omgeving door middel van innovatie. De landelijke structuur van
Brabant (boerderijen, stallen etc.) blijft behouden. Aan de overheid wordt dan wel gevraagd om een
smart-grit te regelen zodat de overdrachten van deze alternatieve energiestromen ook daadwerkelijk
tot stand kunnen komen. Juist door samenwerking te bevorderen met de lokale gemeenschappen
ontstaan succesvolle projecten waarbij een win-winsituatie aanwezig is of zou moeten zijn. Dan is het
niet meer wij- zij maar wij-wij.
De overheid moet wel de kaders en randvoorwaarden scheppen zodat deze initiatieven tot bloei
kunnen komen.
Reacties:
Rol van ontwerpers: slim stapelen. Bv Zuid-Frankrijk. Men wil het agrarische cultuurlandschap
behouden, elektriciteitsbedrijven investeren in stallen en windenergie. 2/3 van de opbrengst is voor
het elektriciteitsbedrijf, 1/3 is voor de boer. Zo ontstaat een verdienmodel om het landschap met
specifieke elementen in stand te houden terwijl er sprake is van een win-winsituatie.
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Experts:

Jaap Lodders, gedeputeerde Provincie Flevoland.
Ten aanzien van energieopwekking is Flevoland reeds voor 50% zelfvoorzienend in zijn
electriciteitnetwerk. De energietransitie in Flevoland is vooral gericht op elektriciteit. Er bevinden
zich geen zware industrieën in het gebied en het landschap is overwegend agrarisch van karakter.
De energietransitie in Flevoland is een van de belangrijkste opgaven en wordt samen met het Rijk en
de Gemeentes tot uitvoering gebracht. De Provincie heeft een verbindende rol.
Er zijn enorm veel windmolens in Flevoland, vooral in Zuidelijk Flevoland. Deze zijn in eerste instantie
op eigen initiatief door agrariërs, geïnstalleerd, mede vanuit een winstoogmerk. Het is Bottom Up
ontstaan bij de boerengemeenschap. Gevolg was dat vooral in Zuidelijk Flevoland een wildgroei aan
windmolens werd geconstateerd. De Provincie: ziet het als haar taak om deze verrommeling aan te
pakken. De Provincie saneert nu de aanwezige 120 windmolens en plaatst 90 windmolens met een
dubbel rendement. Deze nieuwe molens, zijn geïntegreerd in het landschap, langs de
landschappelijke lijnen die zo kenmerkend zijn voor de polder. De Provincie heeft stedenbouwers en
landschapsarchitecten geconsulteerd om deze herstructurering te ontwerpen.
Naast windmolens zijn er nu ook veel aanvragen voor zonneparken. De zoektocht is nu: welke
gronden zijn daarvoor geschikt. De Provincie wil de zonneparken ook combineren met windenergie.
Flevoland heeft weinig warmtebronnen vanwege de afwezigheid van zware industrie. We redden het
niet alleen met zon en wind. De provincie ziet het als taak en plicht om andere vormen van energie
op te wekken bv door middel van diepe geothermie. Er is nu ook een discussie gaande over de
mogelijkheden die het IJsselmeer biedt inzake energievoorziening en opslag van overcapaciteit.

( bron IPO)

8

Leonie van den Beuken, Ruimte en Milieu Amsterdamse Havens
De Haven is van oudsher gestoeld op superfossiele energie zowel voor de regio als ver daarbuiten. De
Haven zoekt naar hernieuwbare en duurzame energieopwekking om de energiehuishouding
binnenshuis te regelen. Dat vereist een andersoortige opslag en distributie, kortom De Havens van
Amsterdam investeren in hernieuwbaar. Welke rol kan de haven spelen in het voorzien van warmte
naar de stad, wat slaan we op en hoe krijgen we het weg, dat zijn de spelende vragen waarbij
distributie een hoofdvraag is. Hoe kunnen plekken bovengronds worden gereserveerd om de
distributie ondergronds te blijven trekken. De ruimte is schaars, sommige zaken gaan concurreren
om de plek en zullen tot keuzes dwingen.
De ruimteconcurrentie gaat “een ding” worden. Sommige manieren van opwekking laten zich soms
combineren. Kan je ruimtegebruik nog anders opzetten. Maximalisatie van gemengd grondgebruik is
nu de opgave.
Reactie: De ruimtelijke impact van de transitie raakt aan alle andere opgaven. Om dat bij elkaar te
brengen is een enorme ontwerpopgave. Meerdere partijen zijn nodig om integraal en in
samenwerking zaken voor elkaar te brengen.

Dick Takkebos, Directeur Warmtestad
Met weinig kosten en goede organisaties en duidelijke communicatie is de verwezenlijking van de
energietransitie mogelijk. Het waterbedrijf en de Gemeente Groningen zijn een samenwerking
aangegaan om duurzame warmte in Groningen te brengen, met als taakstelling; in een bestaande
stedelijke omgeving verduurzamen en CO2 neutraal handelen.
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De energietransitie-opgave is ook infrastructureel. De ruimte in de ondergrond is een wereld op zich,
en een belangrijke opgave om mee te nemen in de energietransitie. Hoge verwachtingen worden
hier gekoppeld aan slimme technologische ontwikkelingen.
Planning van de ondergrond is zeer belangrijk. Er is ieder jaar een congres over bodem en
ondergrond waaraan een hele aparte wereld van professionals deelneemt. Verbind de werelden die
zich met de transitie bezighouden om tot resultaten te komen.
Koppel de energievormen aan elkaar en maak het inzichtelijk. Als beroepsgroep moet je oppassen
dat je mensen niet bang maakt voor de immensiteit van de opgave. Werf daarmee, plaats jezelf niet
uit de verbinding en communiceer. De regionale uitwerking is de hoopvolle bottom-up om de
energietransitie-opgave te doen slagen.

Vera Pieterman, Ministerie van EZ, plaatsvervangend directeur Energie en Omgeving
Ruimte is DE opgave van de energietransitie. Het ruimtelijk ontwerp is noodzakelijk en wezenlijk. We
zijn bezig met angst en hoop. Als je met ontwerpers praat kan er heel veel en die bieden de hoop op
een goede inpassing met respect voor het landschap. In plaats van ‘probleemdenken’ vindt dan het
kansenrijk denken plaats. We staan aan het begin van een ingewikkeld proces. Wat ruimtelijke
ontwerpers doen is de noodzakelijke derde dimensie toevoegen. De Energiewereld en Ruimtelijke
wereld beginnen elkaar te vinden. De energiesector is in zichzelf opgesloten, het is lastig om de
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verbinding te leggen en te blijven leggen. Daar ligt dus de eerste opgave, verbindt de werelden. We
hebben ontwerpstudies nodig die die informatie geven om keuzes te kunnen maken.
Ruimte als essentieel gegeven is geland. De opgave wordt makkelijker, groter en regionale opgaven
zullen uiteindelijk leidend zijn voor de energietransitie op landelijk niveau. Per regio heb je
ontwerpers nodig. Daar wordt de landelijke besluitvorming op gebaseerd.

Ton van Dortmunt en Erik Norren, NUON
De opgave en randvoorwaarden worden vastgesteld door de overheid. Daarmee liggen de NUONkaders vast. Er is wel meer samenwerking met lokale corporaties die vervolgens door
stedenbouwkundig bureau de inpassing van bijvoorbeeld windmolens laten ontwerpen. We
beginnen linken te leggen met landschappen en gebieden maar vooral met bewoners. NUON snapt
dat er een ontwerpopgave ligt maar heeft zich ook aan de kaders te houden die worden opgelegd.
Nu is de werkwijze als volgt: de opgave is gesteld, er zijn een paar opties, daaruit mogen bewoners |
betrokkenen kiezen.
NUON is afhankelijk van politieke besluitvorming en vergunningverlening. NUON zou liever met een
ontwerp op pad gaan om daarop besluitvorming te laten plaats vinden. Dan zou ook de
beroepsgroep veel duidelijker in beeld komen. Maar zo werkt het nu nog niet.

Reacties:
Betrek mensen vanaf het eerste begin maar laat ze niet geheel besluiten, zij zijn niet de experts,
neem ze wel mee.
Zorg voor een actieve rol, ook bij de energiebedrijven. De ruimtelijke wereld mag ook meer richting
energiesector gaan opereren. Alle belemmeringen zijn op een rij gezet. Als je die over elkaar legt dan
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krijg je een Landscape from Hell. Als we met zijn allen een transitie willen dan zal een heftig gesprek
over de belemmeringen gevoerd moeten gaan voeren.
Vanuit taakstellingen die worden opgelegd moet je ontwerpend bekijken hoe je kan ontwerpen om
rekening houdend met die taakstellingen, tot een kwalitatief ontwerp te komen die recht doet aan
het landschap. Je krijgt een programma mee voor je gebied. We moeten nu doorpakken, we willen
regie. Per regio maak je een totaalstrategie ten aanzien van energie. De regio kijkt wat er kan, de
Rijksoverheid stelt de kaders.
Slot:
We staan nog steeds aan het begin van een grote opgave. De vakgroepen kunnen zich meer
informeren bij de nieuwe techniekbranche en de leveranciers van energie om op zodanige wijze een
nieuw veld te verkennen binnen de ontwerpwereld. De sectorale werkwijze van alle betrokkenen zal
moeten worden opgeheven om tot daadwerkelijke energietransitie en de implementatie ervan in het
landschap te komen.
Kijk hier de lezing, de pitchers en de reacties van de experts terug via de life-stream van Pakhuis De
Zwijger.

De BNSP dankt Pakhuis De Zwijger, met name Jan Heijns en Jan van ’t Hek, en NVTL voor de
samenwerking in dit project naast uiteraard Dirk Sijmons, Taco Kuijers, Guido van Loenen, Mariëlle
Kok voor hun inspirerende presentaties. Veel dank aan de experts op “de eerste rij” voor hun
waardevolle reflecties: Jaap Lodders, Leonie van Beuken, Dick Takkebos, Vera Pieterman, Ton van
Dortmont en Erik van Norren.
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