
RES Foodvalley, atelier #4
Vitaal Landschap

INPASSEN 
behoud karakter

TRANSFORMEREN  
nieuwe identiteit

Energieproductie

AANPASSEN 
versterken karakter

Bestaande landschapstypologie

Kleinschalige infrastructuur (kleinschallige zonneparken, 
kleine individueel windmolens)

• minimale impact op het landschap: acupunctuur/puntgewijze implementatie.
• behoud schaal van het landschap: volgen van verkaveling.
• behoud openheid van het landschap: gebruik bestaande vegetatie. 
• landschappelijke hoofdstructuur van het landschap (dijken, lijnen, ..) vrijhouden.

Grootschalige infrastructuur (windmolen laan, lange rijen van zonnepanelen, 
windgrid, zonneakkers)

• gebruik landschappelijke hoofdstructuur (dijk, lijnen, ...) om bij 
    te dragen aan grotere structuren.
• creeer synergie met functies zoals recreatie en agricultuur. 
• behoud schaal van het landschap: volg verkavelingsprincipe. 
• behoud bestaande openheid en dichtheid van het landschap: gebruik bestaande vegetatie.

Grootschalige intensieve infrastructuur (windmolen laan, lang rijen van 
windmolen, grootschalige zonnevelden)

• niet mogelijk in kleinschalig landschap, mozaiek landscape.
• introduceren van nieuwe structuren. 
• ntroduceren van nieuwe landschappen.
• creeer synergie met andere functies.
• nieuwe gebiedsidentiteit
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Hieronder  z i jn  de karakter ist ieken en kwal i te i ten 
van de verschi l lende landschapstypen weergeven.
Deze ui tgangspunten helpen om de impact  van 
energietransit ie  te  kunnen bepalen en om keuzes ten 
aanzien van de locat ie  en het  ontwerp te  maken. 
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Windmolens langs 
infrastructuur

Zonnevelden op kruis-
punt

Stedelijke groene-blauwe buffer met 
drijvende zonne-panelen op waterberging

Windbos langs weg:
• benadrukken van oost-westrichting (richting van 

de rivieren) en niet noord-zuid

Zonne-park bij industrieterrein + windmolens langs 
infra / rand met bedrijventerrein

Infra als energiecorridor met zon-
nevelden tussen de (bestaande) 
infralijnen + windmolens

carpool- en parkeerplaatsen met zonnedaken 
(en tegelijkertijd koele parkeerplaats)

Zonnevelden op 
geluidswallen

Klimaatdijk: nieuwe landschappelijk 
structuur met “energie-folies” Drijvende zonnepanelen Extensieve zonnevelden in uiterwaard 

natuurgebieden 

Steenfabriek:
• wind in de maat vd pijp 40 m
• zon 2ha op dak, ingepast

Recreatie infrastructuur in combinatie met 
drijvende zonnepanelen

Natuurontwikkeling voor 
waterbescherming met 
zonnevelden (stuwwal)

Windmolens in bestaande bos (natuur)parkeerplaatsen met zonnedak in recre-
atief gebied

herontwikkeling militair 
gebied

Voedselbos icm wind:
• Randen van Veluwe bij stedelijke gebieden uit-

breiden met voedselbossenvoortbouwend op de 
hoge biodiversiteit van de bosranden

• financieren dmv molens

Energie-landgoed:
• Beheer landgoederen is kostbaar, vaak in beheer 

van stichtingen
• energiemaatregelen bieden financiele mogelijk-

heden voor extra inkomsten

Enclaves met intensief agrarisch gebruik extensiveren 
icm energie:
• Intensieve agrarische gebruik stoot N uit, negatief 

effect op aangrenzende natuur
• ruimte voor zon in combi met natuurlijke vege-

tatie/ kruiden

Zonne-erven
• Combineren met EU 
subsidie voor biodiversiteit. 
• Zonnevelden bieden extra financieel setje voor 
boer om delen van intensief beheer naar extensief 
beheer i.c.m zonne energie

Zonne-kavels

Biomassa en windmolenZonnepark met: 
• veeteelt (schapen/kippen)
• fruitteelt (frambozenteelt)

(natuur) bufferzone:
• tegen gaan verdroging en stikstofdepositie i.c.m. 

extensief zon en natuur
• omvorming agrarisch bedrijven en VAB’s

Zonnepark langs beken in combinatie met water-
berging + landschapsherstel 

Nieuwe bosproductie:
• CO2 vastlegging i.c.m. wind/ waterberging/ natuur/ recre-

atie/ biomassa
• verbetering landbouwstructuur

Voedselbos i.c.m. wind

Wind-zonnecluster gekoppeld aan bedrijven-
terreien

Tijdelijke rondreizende bouwsteen van zonnepanelen 
die
landschapskwaliteiten toevoegt/ achterlaat:
• Juridisch vastleggen dat die tijdelijk is
• Combineren met EU subsidie voor biodiversiteit
• RES bied extra financieel zetje

landmark ‘World Food Centre’. In de vorm van een patroon van 
voedselbossen met wind en afzonderlijke zonnevelden, als ‘bla-
deren aan een boom’.  

Grebbelinie: in innundatiegebied zonnevelden als 
‘verbeelding’ van water

Windturbines langs de randen van de 
engen / flanken Veluwemassief/Utrechtse 
Heuvelrug omarmen de Gelderse Vallei

Baten uit grootschalige 
energieopwekking kan geinvesteerd 
worden in gebiedsontwikkeling 
elders

Per eng moet worden beoordeeld 
of er een transformatie, inpassing of 
aanpassingsstrategie kan worden 
aangehouden.

De eng bij Wageningen is een 
uitloopgebied en waardevol. 
Hier enkel kleinschalig inpassen.

In de regio rondom Voorthuizen is 
veel recreatie. Dit gebied kan extra 
aantrekkelijk worden gemaakt met de 
baten uit energieopwekking.

Beekherstel en 
energieopwekking met 
waterrad?

Houtwallen aan weerzijde van het fietspad blokkeren 
het zicht op grootschalige zonnevelden en herstelt het 
kampenlandschap

Zonnepanelen boven velden 
met kippen.

Zonnevelden binnen de kamers van de 
heideontginningen. Baten grootschalige zonnevelden 
komt ten goede aan gebiedsontwikkeling elders.

Stikstofproblematiek+
VAP = terugbrengen kleinschalige heidegebieden 
in het Kampenlandschap

Versterken heidecorridors op de Veluwe

Ten oosten van de Grebbelinie kunnen de 
innudatievelden beleefbaar worden gemaakt met 
zonnevelden. Verdwenen houtwallen kunnen worden 
hersteld.

Windturbines langs de dijk van de Veluwemeren.

Zonnevelden in de rivierarmen

‘‘De energietransitie is een kans 
om het verdwenen landschap te 
activeren en daarmee de flora, 
fauna en recreatie te vervorderen.’’

kleinschalig grootschalig

Gebruik de hoogte van 
het Veluwemassief voor 
waterretentie. Tijdens 
piekmomenten kan de 
energieopwekking worden 
ingezet om Rijnwater 
omhoog te pompen. Zo 
worden de zoetwaterbuffer 
en beken in de Gelderse 
Vallei gevoed.

Bio
dynamische energie-agrariers

Landbouw in symbiose met d
e natu

ur


