De hieronder genoemde locaties en hoeveelheden
zijn in dit stadium een theoretische exercitie. Er wordt
geen rekening gehouden met beleidsrestricties, draagvlak
en andere beperkingen. Ze doen dus geen enkele uitspraak
over de wenselijkheid of mogelijkheid van daadwerkelijke realisatie.

Toetsingscriteria voorlopige denkrichting Vitaal Landschap
Bijdrage aan de Opgave
Algemeen
− Wind is grootschalig ingezet geconcentreerd langs de oostelijke randen van de regio, waarbij
ook locaties in het bos zijn voorzien.
− Zon wordt verspreid over de regio, zowel adaptief passend in het kleinschalige landschap als
meer grootschalig in de grootschalige landschappen.
− Grootschalige zonnevelden ten westen van Nijkerk zijn mogelijk kansrijk i.c.m. vernatting
veenweidegebieden(versterking landschap en biodiversiteit).
Opwek uit zon op land (veld)
− Per landschapstype is een schatting gedaan voor het aantal TWh dat potentieel
geproduceerd kan worden met zon op basis van het aantal hectare gras- en akkerland binnen
dit landschapstype.
− Per landschapstype is een % bepaald wat potentieel gebruikt kan worden voor zonnevelden.
− Op een deel van de percelen gelden harde beperkingen voor zonnevelden. Dit zijn het Natuur
Netwerk Nederland, nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, het Gelders Natuur Netwerk en
ganzenrust- en weidevogel gebied. In onderstaande tabel is aangeven welk deel van de
potentiele ruimte voor zonnevelden overlapt met deze gebieden. Hieruit blijkt dat er weinig
beperkingen gelden in het Kampen- en Broek- en Heideontginningenlandschap. Het
toepassen van zonnevelden in Polderlandschap en de Uiterwaarden is volgens de geldende
beleidsrestricties nagenoeg niet mogelijk.
− In totaal kan binnen deze denkrichting 1,62 TWh/jaar potentieel opgewekt worden, waarvan
1,31 TWh/jaar wanneer rekening wordt gehouden met harde belemmeringen.
landschap
hectare hectare (harde belemmering) % opp harde belemmering % ruimte voor zon (veld) TWh/j zon
TWh/j zon zonder beperking
Kampen
5900
145
2%
8%
0,5758
0,5617
Broek- en heideontginning
7119
101
1%
5%
0,4343
0,4281
Slagenlandschap
4133
828
20%
8%
0,4034
0,3226
Polderlandschap
1410
1356
96%
10%
0,1720
0,0066
Rivierenland
554
553
100%
5%
0,0338
0,0001
Rivierenland - op water
79
79
100%
5%
0,0048
1,6241
1,3190

Opwek uit wind op land:
− De bosrand (van boven Ede tot onder Putten) heeft een lengte van ca. 36 km. Als er groepjes
van 3 windmolens worden geplaatst (2x600 meter tussenruimte) met 5 km tussenruimte
betekent dit dat er 36/6,2= 5,8 groepjes = 17 windturbines mogelijk zouden zijn.
− Langs de N233 tussen Rhenen en Veenendaal (lengte ca. 3km) zouden in potentie 3000/600
= 5 windmolens passen.
− In totaal zal binnen deze denkrichting ruimte zijn voor 22 windturbines, wat neerkomt op 0,33
TWh. Dit is een grove schatting zonder rekening te houden met mogelijke restricties voor het
plaatsen van windturbines. Zie onder het criterium ‘aansluiting bij beleidskaders’ voor een
verdere verdieping van de beleidsrestricties voor wind binnen deze denkrichting.
Realiseerbaarheid
Algemeen
− Kleinschalige, zonprojecten ontberen het voordeel van schaalgrootte qua constructie
werkzaamheden en aansluiting op het net.
− Door de spreiding van locaties van energieproductie ontstaat afhankelijkheid van
medewerking van meerdere grondeigenaren.
Netcapaciteit
− In het grootste deel van de regio is Liander de netbeheerder. Binnen de regio zijn door
Liander geen gebieden aangemerkt waar momenteel geen capaciteit beschikbaar is op het
net.
− In het Utrechtse deel is Stedin de netbeheerder. Binnen de gemeente Renswoude, het
overgrote deel van het grondgebied van de gemeente Veenendaal en het westelijk deel van
Rhenen is een beperkte netcapaciteit. Dit betekent dat er beperkte ruimte is voor nieuwe

aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen met een vermogen groter dan 1,75
MVA. Dat heeft mogelijkerwijs effect op de hoeveelheid duurzame energie die voor 2030 in dit
gebied potentieel kan worden gerealiseerd.
Draagvlak & Participatie
− Met name de productie van windenergie genereert een inkomstenstroom voor bijvoorbeeld de
intensieve veehouderij om de overstap naar extensievere methodes mede te bekostigen. Er
ontstaat op die manier een positieve impact op landschap(sherstel) en de natuur.
Aansluiting bij Beleidskaders
− De energieopwek is dicht bij natuurgebieden, de Grebbelinie en agrarisch gebieden
gesitueerd. Afstemming en compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk.
− Herinvesteringen in de ruimtelijke herkenbaarheid van de landschapstypologieën worden
mogelijk gemaakt door opbrengsten uit de energieproductie en het in te stellen energielandschapsfonds.
− Geldende beleidsrestricties voor wind
• de zoekgebieden voor wind in het bosgebied bevinden zich binnen het Gelders
Natuur Netwerk
− Geldende beleidsrestricties zon (hierbij gaat het om kleinschalig inpassen van zon binnen
agrarische kavels of een combinatie met natuurontwikkeling
• het Polderlandschap in het noorden van de gemeente Nijkerk is aangemerkt als
weidevogelgebied, ganzenrustgebied of Gelders Natuur Netwerk. Dit zijn allemaal
harde restricties voor zonnevelden.
• het Slagenlandschap op de grens met Rhenen en Wageningen is onderdeel van het
Natuur Netwerk Nederland (dit is tevens het inundatie gebied van de voormalige
Grebbelinie). Het Natuur Netwerk Nederland wordt gehanteerd als harde restrictie
voor zonnevelden.
• Ook het Landgoederenlandschap in Barneveld is onderdeel van het Natuur Netwerk
Nederland.
Ruimtegebruik en Ruimtelijke Kwaliteit
− In deze denkrichting wordt ernaar gestreefd de identiteit en biodiversiteit van het landschap te
versterken. Bijvoorbeeld door verdwenen houtwallen en singels deels terug te brengen en het
stroomgebied van de beken te revitaliseren.
− Verbetering van de landschapsvitaliteit heef ook zijn effect op de versterking van de
biodiversiteit.
− Over de hele regio in de verschillende landschapstypen worden energie-elementen ingezet.
− Zonnevelden accentueren de locaties van inundatiegebieden van de Grebbelinie. Dat
benadrukt de historische kwaliteiten van het landschap.
− Het plaatsen van windturbines in of nabij de Veluwezoom vraagt om nadere uitwerking qua
effecten op de Natura 2000 gebieden, de mens, landschap en natuur.
Toekomstvastheid en Continuïteit
− Er wordt ingezet op verspreide, kleinschalige en grootschalige, tijdelijke zonprojecten.
− Over de tijd heen kan het landschap vrijkomen voor nieuwe initiatieven en technieken.

De hieronder genoemde locaties en hoeveelheden
zijn in dit stadium een theoretische exercitie. Er wordt
geen rekening gehouden met beleidsrestricties, draagvlak
en andere beperkingen. Ze doen dus geen enkele uitspraak
over de wenselijkheid of mogelijkheid van daadwerkelijke realisatie.

Toetsingscriteria voorlopige denkrichting Alles langs de
infrastructuur
Bijdrage aan de Opgave
Algemeen
− De volledige lengte van de oost-west gesitueerde infrastructuurlijnen worden gebruikt als
zoeklocaties grootschalige energieproductie.
− Ook de A-30, noord-zuid is aan deze denkrichting toegevoegd.
− De versterking van de robuustheid van de landschappelijke onderlegger: het
veenweidegebied, maakt hier in de vorm van vernatting onderdeel van uit
− We kiezen voor een aantal beperkte locaties, maar wel met aanzienlijke energieopwek per
locatie.
Opwek uit wind op land
− A12 lengte: 17 km / 600m = 28 windturbines:
• Als rekening wordt gehouden met de harde belemmering Gelders Natuur Netwerk
(binnen bosgebied) is dit 8km = 13 windturbines.
− A30 lengte: 16 km / 600 = 26 windturbines.
− A1 lengte: 19 km / 600m = 31 windturbines:
• Als rekening wordt gehouden met de harde belemmering Gelders Natuur Netwerk
(binnen bosgebied) 15 km = 25 windturbines.
− In totaal komt dit neer op 1,26 TWh (85 windturbines) of 0,56 TWh (38 windturbines) wanneer
alleen de A12 en A1 worden meegenomen.
− Daarnaast gelden er beperkingen m.b.t. veiligheid en geluid rondom woningen, (beperkt)
kwetsbare gebouwen en een veiligheidsafstand t.o.v. de weg, hier zal nader naar gekeken
moeten worden.
Opwek uit zon op land (veld)
− Lengte hoofdinfrastructuur buiten bosgebied: A1 – 15km, A12 – 8 km, A30 – 16 km. Als wordt
uitgegaan van een strook van 50m aan weerszijden voor zonnepanelen komt dit neer op 0,47
TWh.
Concentreren van opwek
− Onderdeel van deze denkrichting vormt een geconcentreerde locatie waarbinnen zo veel
mogelijk energieopwek van zon en wind van de regio op 1 plek wordt geconcentreerd. Dit
vervult dan een belangrijk deel van de gehele opgave in de vorm van een nieuw
geconcentreerd energielandschap. In deze denkrichting is daarvoor gekeken naar het
Polderlandschap ten westen van Nijkerk:
• In totaal zal volgens de landelijke doelstelling 0,3-0,7 TWh opgewekt moeten worden
in de regio, dit komt neer op 240-485 ha zon én 20-50 windturbines. Dit betekent 1734% van het Polderlandschap inzetten voor zon en 42-100% (600-1400 ha.) van het
Polderlandschap voor wind.
Realiseerbaarheid
Algemeen
− Er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuurlijnen en windopstellingen. Dat maakt
het technisch eenvoudiger uitvoerbaar.
− Deze denkrichting sluit vaak goed aan op de aanwezige ondergrondse infrastructuur. De
positionering van energieopwek in relatie met ondergrond en eigendomsrechten dient nader
te worden bepaald.
− Nader onderzocht dient te worden of opwek van windenergie in de Foodvalley het gewenste
rendement oplevert i.v.m. de aanwezige windstromen.
− Aanwezigheid van bebouwingen nabij de gewenste opstellingen kan tot (beleids-)conflicten
leiden.
Netcapaciteit
− In het grootste deel van het gebied is Liander de netbeheerder. Binnen de regio zijn door
Liander geen gebieden aangemerkt waar er geen capaciteit beschikbaar is op het net.

Draagvlak & Participatie
− Deze denkrichting vereist een vertaalslag vanuit deels de overheidsgronden naar de
participatievormen die bij een coöperatieve energieproductie een rol kunnen spelen.
− Indien windmolens gesitueerd worden op overheidsgronden dan speelt de overheid een rol in
de participatie.
− Aandacht voor coöperatieve oplossingen, deze coöperaties moeten de mogelijkheid krijgen
om te kunnen investeren in het gebied.
− ‘Lost landscapes’ (lege ruimte tussen of nabij infrastructuur) krijgen een nieuwe identiteit en
functie.
− Bewoners in de geprojecteerde deelgebieden dienen gecompenseerd te worden bij
‘schade/overlast.
Aansluiting bij Beleidskaders
− Bufferzones naast de snelwegen, spoorwegen spelen een grote rol in deze denkrichting.
Mogelijke verruimingen van veiligheidsnormeringen vereist een lang traject (>10 jaar) aan
beleidsdiscussie.
− De windmolens worden gekoppeld aan de veiligheidsnormeringen in relatie tot afstanden met
infrastructurele lijnen.
− Beleidskaders kunnen tot verkleining van de mogelijkheden voor plaatsing van zon en wind
leiden.
− Geldende beleidsrestricties wind:
• het gebied rondom de snelwegen overlapt voor het grootste gedeelte met de
veiligheidszone rondom kwetsbare gebouwen van 241 meter en ligt binnen de
geluidszone van 300 meter van losse woonbebouwing.
• De A12 en de A1 liggen voor een deel binnen het Gelders Natuur Netwerk
(bosgebied).
• Industriegebieden en bedrijventerreinen overlappen met de geluidszone vanaf
bebouwing of liggen in de nabijheid van kwetsbare gebouwen.
− Geldende beleidsrestricties zon:
• er gelden buiten het bosgebied nagenoeg geen beperkingen voor zon langs de
snelwegen, op industrieterreinen of parkeerplaatsen naast stations
Ruimtegebruik en Ruimtelijke Kwaliteit
− Aansluiting bij de oost-west gelegen en noord-zuid hoofdinfrastructuur.
− Hoofdoriëntatie in eerste instantie in samenhang met de regionale oost-west gesitueerde
landschappelijke hoofdstructuur.
− De concentratie van de windmolens en de te verwachten opbrengsten leveren een bijdrage
aan de biodiversiteit en herstel van de landschappelijke beleving in het gehele gebied.
− De noord-zuid opstelling van windturbines kan de ruimtelijke beleving en kwaliteit van de
Foodvalley als geheel aantasten.
Toekomstvastheid en Continuïteit
− Energie opwek is op reeds bereikbare locaties geconcentreerd.
− Hierdoor blijft ruimte beschikbaar elders in de regio voor het inpassen van mogelijk
innovatieve oplossingen op termijn.

De hieronder genoemde locaties en hoeveelheden
zijn in dit stadium een theoretische exercitie. Er wordt
geen rekening gehouden met beleidsrestricties, draagvlak
en andere beperkingen. Ze doen dus geen enkele uitspraak
over de wenselijkheid of mogelijkheid van daadwerkelijke realisatie.

Toetsingscriteria voorlopige denkrichting Vitaal agrarisch
Bijdrage aan de Opgave
Algemeen
− Er wordt ingezet op een structurele toekomstvaste verbetering van de agrarische sector.
Kringlooplandbouw maakt hier onderdeel van uit en wordt fasegewijs ingevoerd.
− Op een groot oppervlak, verdeeld over de hele regio zetten we gedeeltelijk op windproductie
en op zonnevelden in.
− Grootschalige wind opwek vindt vooral plaats langs de randen van de Veluwezoom.
− Voedselproductie kan gecombineerd worden met de verspreid staande locaties van
windturbines.
− Er vindt een grote vermindering van de uitstoot van broeikasgassen plaats, versterking van
de biodiversiteit omdat in deze denkrichting de verduurzaming van de landbouw is
inbegrepen. Op het kaartbeeld zijn daarvoor 4 verkennende concepten beschreven.
Opwek uit zon op land (veld):
− Per landschapstype is een schatting gedaan voor het aantal TWh dat potentieel
geproduceerd kan worden met zon op basis van het aantal hectare gras- en akkerland binnen
dit landschapstype.
− Per landschapstype is een % bepaald wat potentieel gebruikt kan worden voor zonnevelden.
− Op een deel van de percelen gelden harde beperkingen voor zonnevelden. Dit zijn het Natuur
Netwerk Nederland, nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, het Gelders Natuur Netwerk en
ganzenrust- en weidevogel gebied. In onderstaande tabel is aangeven welk deel van de
potentiele ruimte voor zonnevelden overlapt met deze gebieden. Hieruit blijkt dat er weinig
beperkingen gelden in het Kampen- en Broek- en Heideontginningenlandschap. Het
toepassen van zonnevelden in Polderlandschap en de Uiterwaarden is volgens de geldende
beleidsrestricties nagenoeg niet mogelijk.
− In totaal kan binnen deze denkrichting 1,62 TWh/jaar potentieel opgewekt worden, waarvan
1,31 TWh/jaar wanneer rekening wordt gehouden met harde belemmeringen.
landschap
hectare hectare (harde belemmering) % opp harde belemmering % ruimte voor zon (veld) TWh/j zon
TWh/j zon zonder beperking
Kampen
5900
145
2%
8%
0,5758
0,5617
Broek- en heideontginning
7119
101
1%
5%
0,4343
0,4281
Slagenlandschap
4133
828
20%
8%
0,4034
0,3226
Polderlandschap
1410
1356
96%
10%
0,1720
0,0066
Rivierenland
554
553
100%
5%
0,0338
0,0001
Rivierenland - op water
79
79
100%
5%
0,0048
1,6241
1,3190

Opwek uit wind op land:
− De bosrand (van boven Ede tot onder Putten) heeft een lengte van ca. 36 km. Als er groepjes
van 3 windmolens worden geplaatst (2x600 meter tussenruimte) met 5 km tussenruimte
betekent dit dat er 36/6,2= 5,8 groepjes = 17 windturbines mogelijk zouden zijn.
− Langs de N233 tussen Rhenen en Veenendaal (lengte ca. 3km) zouden in potentie 3000/600
= 5 windmolens passen.
− In totaal zal binnen deze denkrichting ruimte zijn voor 22 windturbines, wat neerkomt op 0,33
TWh. Dit is een grove schatting zonder rekening te houden met mogelijke restricties voor het
plaatsen van windturbines. Zie onder het criterium ‘aansluiting bij beleidskaders’ voor een
verdere verdieping van de beleidsrestricties voor wind binnen deze denkrichting.

Realiseerbaarheid
Algemeen
− Deze denkrichting is dienstbaar aan andere opgaven in de transitie van de landbouw
(vermindering uitstoot zoals stikstof, broeikasgassen).
− Deze denkrichting streeft naar een model van extensievere kringlooplandbouw, inclusief
minder wateronttrekking aan de bodem en de beken.
− Deze denkrichting draagt bij aan robuust klimaatadaptatief systeem, zoals beekdalherstel,
opname vocht in bodem.

−

Bouwstenen binnen deze denkrichting bieden de mogelijkheid om de combinatie van
voedselproductie en energie (zgn. foodnexus) te testen / experimenteren.

Netcapaciteit
− In het grootste deel van de regio is Liander de netbeheerder. Binnen de regio zijn door
Liander geen gebieden aangemerkt waar momenteel geen capaciteit beschikbaar is op het
net.
− In het Utrechtse deel is Stedin de netbeheerder. Binnen de gemeente Renswoude, het
overgrote deel van het grondgebied van de gemeente Veenendaal en het westelijk deel van
Rhenen is een beperkte netcapaciteit. Dit betekent dat er beperkte ruimte is voor nieuwe
aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen met een vermogen groter dan 1,75
MVA. Dat heeft mogelijkerwijs effect op de hoeveelheid duurzame energie die voor 2030 in dit
gebied potentieel kan worden gerealiseerd.
Draagvlak & Participatie:
− Deze denkrichting heeft voornamelijk impact op een specifieke stakeholdergroep, de
agrariërs, waar zon- en wind opwek voor een nieuwe inkomstenbron kan zorgen.
− Er ontstaan kansen voor nieuwe typen van bedrijfsvoeringen die flinke milieuwinst kunnen
opleveren.
− Er zijn brede mogelijkheden voor (coöperatieve) participatie aan de energieopwek, maar een
valkuil is dat realisatie op te individuele schaal gaat plaatsvinden. Een coöperatieve aanpak,
ook met omwonenden, wordt als belangrijk gezien voor draagvlak.
− Lonkende toekomstperspectieven kunnen een bijdrage leveren aan de toekomstvastheid van
de agrariërs en zijn opvolgers.
Aansluiting bij Beleidskaders
− Sluit goed aan bij de beleidskaders die nu actueel zijn:
• oplossing voor stikstofproblematiek;
• terugdringen afname biodiversiteit;
• streekeigen water vasthouden;
• Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), door opkoop en sloop;
• kringlooplandbouw: natuur inclusieve landbouw;
• bijdrage aan klimaatadaptatie van bodem en landschap;
− Maatregelen binnen deze denkrichting zijn kleinschalig en zijn gelegen op landbouwgronden.
Hier gelden over het algemeen minder beleidsrestricties.
− Herinvesteringen in de ruimtelijke herkenbaarheid van de landschapstypen worden mogelijk
gemaakt door opbrengsten uit de energieproductie.
− Geldende beleidsrestricties zon (hierbij gaat het om grootschaliger inpassen van zon binnen
agrarische kavels):
• het Polderlandschap in het noorden van de gemeente Nijkerk is aangemerkt als
weidevogelgebied, ganzenrustgebied of Gelders Natuur Netwerk. Dit zijn allemaal
harde restricties voor zonnevelden.
• het Slagenlandschap op de grens met Rhenen en Wageningen is onderdeel van het
Natuur Netwerk Nederland (dit is tevens het inundatie gebied van de voormalige
Grebbelinie). Het Natuur Netwerk Nederland wordt gehanteerd als harde restrictie
voor zonnevelden.
• Ook het Landgoederenlandschap in Barneveld is onderdeel van het Natuur Netwerk
Nederland.
− Geldende beleidsrestricties voor wind:
• het gebied langs de bosrand overlapt voor een groot deel met de veiligheidszone
rondom kwetsbare gebouwen van 241 meter. Daarnaast ligt deze zone over de hele
linie binnen de geluidszone van 300 meter vanaf losse woonbebouwing.

Ruimtegebruik en Ruimtelijke Kwaliteit
− Extensiveren op de enken biedt kansen voor landschapsherstel (houtwal, oevers),
bodemverbetering en het versterken van de landschappelijke identiteit.
− Minder stikstofuitstoot richting de bossen van de Veluwezoom.

−
−
−

Intensiveren op de jonge ontginningen biedt kansen voor het ontwikkelen van nieuw
landschap met eigen identiteit.
Innovaties langs de kennis-as passen in de gebiedsidentiteit.
Op een nieuwe manier teruggrijpen op oude principes, bijvoorbeeld vernieuwd
potstalsysteem.

Toekomstvastheid en Continuïteit
− Deze denkrichting sluit aan op toekomst van de regio als Foodvalley 2.0
− Landbouwbeleid wordt toekomstvast en natuurinclusiever gemaakt.
− Veiligstellen van de zoetwaterbel onder Veluwemassief.

Voorbeeld uitwerking in landschapstegels
Naast de kaartbeelden van de voorlopige denkrichtingen worden in het verdere proces ook
landschapstegels opgesteld. Daarvan zijn, naast een overzicht en beschrijving van de verschillende
landschapstypen, onderstaand 2 voorbeelden voor bos en engen toegevoegd. Deze tegels zijn
uitsneden van de verschillende landschapstypen waaruit de Foodvalley bestaat. Elk landschapstype
heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten.
Omdat we nog geen exacte locaties of gebieden toewijzen, zijn deze landschapstegels samen met de
voorlopige kaartbeelden een extra hulpmiddel om visueel grip te krijgen op kansen, aandachtspunten
en randvoorwaarden voor de opwekking van duurzame energie in het landschap. Het biedt de
mogelijkheid om de vastgestelde toetsingscriteria beter te kunnen beoordelen en dieper op het
landschap in te zoomen, zonder een daadwerkelijke locatie aan te wijzen.

