
Toelichting ruimtelijke denkrichtingen  

In het proces naar een concept-RES voor Regio Foodvalley zijn drie denkrichtingen samenhangende, ruimtelijke 
uitgewerkt. Daarmee is verkend hoe grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in Foodvalley zou kunnen 
passen. Maar ook hoe je daarin kan aansluiten op actuele gebiedsopgaven. Dit heeft de gesprekken over 
aandachtspunten en randvoorwaarden ondersteund. De kaartbeelden zijn langs de toetsingscriteria van het 
Stakeholderoverleg gehouden. Zo is bepaald welke onderdelen van de drie denkrichtingen waardevol zijn in een 
meer samenhangende strategie voor een concept-RES. 

Denkrichting: ‘Vitaal landschap’ 
De denkrichting ‘Vitaal Landschap’ biedt een integraal toekomstperspectief voor de koppeling tussen de 
energietransitie én versterking van de vitaliteit van het landschap van de Foodvalley. De opbrengsten van zon en 
wind worden aangewend voor gebiedsopgaven zoals: verbetering van de recreatieve infrastructuur, herstel van 
kleinschalige heidegebieden, herstel robuuste natuurverbindingen, terugdringen van de stikstofuitstoot, vernatting 
van veenweidegebieden en versterken van de historische context van de Grebbelinie. De maat van het landschap 
is bepalend voor de maat van duurzame opwek. Zo laat Vitaal landschap een verspreide ligging van zonnevelden 
zien langs vooral het beken systeem. Kansrijke gebieden voor grootschalige opwek bevinden zich ten westen van 
Nijkerk. Het koppelt zonnevelden aan landbouwgronden langs de beek waarbij extensievere vormen van 
landbouw de biodiversiteit kan versterken door slimme combinaties van landbouw, natuurontwikkeling en 
beekherstel te ontwikkelen. Zoals de versterking van de klimaatadaptieve zoetwaterbuffer onder het 
Veluwemassief. Zoekgebieden voor clustering van windturbines komen voor aan de oostflank van de Foodvalley, 
nabij de Veluwezoom. Hiermee kan tevens nader verkend worden of de opbrengsten uit grootschalige opwek 
inzetbaar is voor een meer extensievere vorm van kringlooplandbouw van de intensieve veehouderij.  

Toelichting denkrichting ‘Alles langs de infrastructuur’ 
De denkrichting ‘Alles langs de Infra’ weerspiegelt een slim ruimtegebruik door het benutten van bestaande 
bufferzones langs de 3 rijkswegen A-1, A-12, en A-30, spoor en langs de uiterwaarden van de Neder-Rijn. De 
denkrichting zet bovendien op enkele grotere concentratiegebieden voor duurzame opwek. Hierdoor blijft het 
grootste deel van de Foodvalley vrij van zonnevelden en windturbines. In een energielandschap ten westen van 
Nijkerk vindt in deze denkrichting grootschalige opwek via zonnevelden plaats. De energiebouwsteen zet tevens 
in op vernatting van het nabij gelegen veenweidegebied en maakt dit robuust en klimaatadaptief. Ook de oksel 
van de N781 en A-12 wordt als kansrijk gebied genoemd. Het ‘energie-gebiedsfonds’ ondersteunt 
gebiedsprojecten, bijvoorbeeld de aanplant van lanen en houtwallen, beekherstel, versterking van de recreatieve 
infrastructuur en verbetering van de biodiversiteit. Het gebiedsfonds versterkt de vitaliteit van Foodvalley en 
draagt bij een robuustere landschapsstructuur.  

Toelichting denkrichting ‘Vitaal agrarisch’ 
De denkrichting ‘Vitaal agrarisch’ heeft als uitgangspunt dat de energietransitie van zon en wind onderdeel kan 
worden van de toekomstige bedrijfsvoering van de agrariërs die werkzaam zijn in Regio Foodvalley. De stip op de 
horizon is dat de agrariërs en hun opvolgers een duurzaam agrarisch toekomst perspectief te bieden. Inzet is om 
zonnevelden en windmolens op zorgvuldig geselecteerde gronden als nieuw verdienmodel, een koppelkans, te 
laten bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van de boer én aan het milieu: de bodem, de natuur, 
biodiversiteit en het klimaat. Kringlooplandbouw wordt hierin steeds belangrijker. Ook verregaande specialisatie 
van agrarische bedrijven zoals natuurboeren en high tech ‘footloose’ landbouw kan hierbij aan betekenis winnen 
in de Foodvalley. Ruimtelijk stelt deze denkrichting voor om aan de oostzijde van Foodvalley, nabij de 
Veluwezoom, een afwisseling van zonnevelden en windturbines in het agrarisch kampenlandschap in te passen. 
De windturbines staan dan gesitueerd nabij de ‘rand’ van de Veluwezoom. In het overige deel van de Foodvalley 
liggen de zonnevelden verspreid en ingepast m.b.v. de karakteristieke landschapselementen, behoudens op 
enkele plekken, waar een wat grotere concentratie van zonnevelden wordt voorgesteld.  








