
ENERGIE
in het landschap van 2050



Urgentie

“Aantal windturbines in Nederland in 2018 is 
gelijk gebleven!”



Schaal en snelheid transitie

advies AtelierOverijssel 2018

Eurostat: energiedoelen 2020



Schaal en snelheid transitie

aandeel duurzame 
energiebronnen



Vier scenario’s
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Veel of weinig (productielandscap)

• 2.700 ha zonnevelden 
• ca 5.000 voetbalvelden aan zonne-energie (nu ca. 250 voetbalverenigingen)

• 376 windmolens = 9.350 ha met wind of
• 87.418 ha biomassa

• Totaal Overijssel 332.700 ha 
• 30% wordt energielandschap (in scenario productielandschap)



Wat in nu de kwaliteitsopgave voor 
Overijssel?





Schaal



Schaal

Groot? Klein?

Endona, Heeten OverijsselSolar Park Scaldia, Vlissingen (omroep Zeeland)

3,5 ha
7.750 panelen = 
600 huishoudens

38 ha
140.000 panelen = 

14.000 huishoudens



Welke ambitie heeft Overijssel?



• Referentiebeelden impact landschap (positief evt. negatief)

Zonnepark in China (Pinterest)Westmill Solar Cooperative

Zonne-eiland Noorderplassen, Almere



Inhoudelijke ambitie

• Natuurwaarden
• Watersysteem/ waterberging / waterzuivering
• Agrarisch gebruik
• Recreatieve route
• Historisch erfgoed of geomorfologie
• Vormgeving 21e eeuw (landschapsarchitectuur)

• Of natuur + water + recreatieve route + cultuurhistorie + vormgeving







DutchBlue - ontwerp zonnepark (Blauwe Kamer)





Samenleving

Wat willen de mensen in 
Overijssel? 
(als we het niet over hun 
achtertuin hebben)



Ontwerpers nodig!               Energie ontwerponderzoek 2019

waar wel of niet?

rol overheid, rol markt?

meekoppelkansen?

energie netwerk?

geven we trots vorm?

groot of klein?



Geïnteresseerd?

MELD JE BIJ ONS!



Stelling (1) waar heeft Overijssel nu behoefte aan?

Meedenken met de markt of 
vooruitdenken vanuit een landschapsblik



Stelling (2)

Veel & kleinschalig 
of 

enkele grootschalig?



Stelling (3)

Optimaal efficiënt en veilig 
of 

Optimaal ambitie met 
meekoppelingen?



Stelling (4)

Alleen met draagvlak? 
of 

Is draagvlak niet doorslaggevend?



Stelling (5)

Huidige techniek is tijdelijk. 

Landschapsingreep dus ook. 

Ontwerpkwaliteit is daarom minder belangrijk.


