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LANDBOUW EN ENERGIE

ent Peters is landschapsarchitect bij Posad Spatial Strategies. Als landschapsarchitect met een affiniteit voor ontwerpend onder-

ligt zijn kracht bij het werken aan complexe vraagstukken. Bij Posad werkte hij aan een grote verscheidenheid aan projecten op

chillende schaalniveaus waar hij nooit de landschappelijke beleving en ervaring uit het oog verliest.
technisch complexe opgaven als de energietransitie en infrastructuurprojecten integraal te benaderen beschikt hij over vaar-

eden om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Zoals bij het project Solarroute A37, waar het verbeteren van de landschappelijke

Maart 2020

ing en het zorgvuldig inpassen van de opwekking van zonne-energie in de snelwegomgeving hand in hand gaan. Of zoals de

acht voor het Kadelint in Oostende, waar de haven als infrastructurele barrière een betere landschappelijke inbedding krijgt

er zijn belangrijke economische potentie voor de stad te verliezen.

naast is hij betrokken geweest als ruimtelijk onderzoeker bij het klimaat-akkoord en heeft hij ervaring in het begeleiden van ate-

essie, specifiek op het gebied van de energietransitie. Naast dit beschikt hij ook over de kwaliteit om onderzoeksresultaten helder

rbeelden.
Ervaring in multidisciplinaire teams en uitvoeringsgerichte projecten
Ruime ervaring met de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie
Kennis van het landschap en gebiedsvormende (natuurlijke) processen
Ervaring met het ontwerpen en herstructureren van straten en straatprofielen

EIDING
- 2016

Wageningen University of Research, Msc. Landscape Architecture

- 2014

Delft University of Technology, Landscape Architecture

-2013

Wageningen University of Research, Bsc. Landscape Architecture

2 - 2008

Ds. Pierson College, ‘s-Hertogenbosch

K
Generation Energy, Landschapsarchitect

f 2016

Posad Spatial Strategies, Landschapsarchitect

Generation.Energy
Bright
FABRICations
PosadMaxwan
Van Paridon x De Groot

- 2016

wUrck architectuur stedenbouw en landschap, freelance landschapsarchitect

- 2015

VVE Hertog-Janstraat ‘s-Hertogenbosch, freelance landschapsarchitect

- 2014

wUrck architectuur stedenbouw en landschap, stage
Phd Research Wiebke Klemm (WUR), onderzoeksassistent

RSEN
Nationale Archiprix 2018: project Recycling energy landscape: The natural gas production landscape of Groningen
Spreker AAG Annual meeting congres New Orleans
Masterclass Moore Landscapes Technical Universirt Munich

The Cloud Collective
Bright is een bureau voor ontwerpend onderzoek
gevestigd in de voormalige havengebieden van
Amsterdam Noord. Deze omgeving laat ons
dagelijks ervaren wat de transformatie van oude

Verkennen van transitieopgaven
• Verkenning ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord
voor de gebouwde omgeving in Nederland. 2018,
voor Ministerie van BZK en EZK.

Impressie van drijvende zonnepanelen
in combinatie met peilverhoging en
natuurontwikkeling (bron: water en
landgebruik in het Groene Hart, buro
Sant en Co / FABRICations. 2019)

2

LANDBOUW EN ENERGIE

Inhoudsopgave
0.

Introductie				

1.
1.1
1.2

Ruimtelijke Structuur
Landbouw en PV in het Ruimtelijk Krachtenveld
Landbouw en PV in transitiegebieden

2.
2.1
2.2
2.3

Inpassing in het bedrijf
Inpassing van Zonneparken
Combinatiemogelijkheden
Integratie van PV op Bedrijfsniveau

3.

Structuurbeeld

Bevindingen

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE NOORD-HOLLAND 3

De basisregistratie
percelen (BRP) bevat
een overzicht van de
gewassen die in een
bepaald jaar geteeld
worden. Verschillende
landschappelijke
eenheden zijn af te
lezen uit de typen gewassen die er groeien:
voornamelijk grasland
in veengebieden,
gemengde akkerbouw
op kleigronden en
bollenteelt in de
binnenduinrand.

GEWASGROEPEN
Grasland
Groenten
Granen
Aardappelen
Fruit
Bloemen
Mais

Introductie
Een groot deel van duurzame
energieopwekking gaat terecht komen
het buitengebied, en dan vooral in
landbouwgebieden. Voor de RESsen gaat het voornamelijk over het
plaatsen van zonnepanelen (PV) en
windturbines. Er is veel debat over de
impact van deze ontwikkeling, zowel
over de ruimtelijke beleving als meer
technisch- en economische zaken als
landbouwproductie. Er is bovendien
nog veel onduidelijk over de effecten
van het plaatsen van zonnepanelen op
de bodemgesteldheid, en vooral of- en
hoe deze effecten zijn te verminderen.
Het plaatsen van zonne-panelen en
windturbines heeft een aantal effecten
op het landbouwsysteem:
• De visuele impact van windmolens
en zonnepanelen in algemene zin
en voor omwonenden, waarbij voor
omwonenden ook andere effecten
(slagschaduw, geluidsoverlast)
meespelen
• De concurrentie van zonne-energie
met voedselproductie
• Concurrentie tussen energieondernemers en opschalende
agrariërs bij het overnemen van
vrijkomende bedrijfsgronden
• Impact van zonnepanelen op de
bodemkwaliteit op lange termijn
Er liggen ook kansen om te profiteren
van energieopwekking of voor het
verminderen van de negatieve
effecten van energieopwekking in
landbouwgebied:
• Energieopwekking kan een
economisch perspectief bieden
voor agrariërs in gebieden met
verminderde landbouwopbrengsten
als gevolg van droogte, verzilting en
waterpeilverhoging
• Energieopwekking –zowel wind
als zon- en landbouw kunnen
gecombineerd worden (meervoudig
ruimtegebruik)
• Energieopwekking kan – mits
zorgvuldig en juist geplaatst
– een positief effect hebben

•

op biodiversiteit in sommige
landbouwgebieden
Energieopwekking kan – mits
zorgvuldig en juist geplaatst - als
buffer fungeren tussen landbouwen natuurgebieden

Onderzoeksvragen: focus op zonne-energie
De combinatie van windenergie en
landbouw is al decennia gebruikelijk.
Voor wat betreft voedselproductie
zitten windturbines en landbouw elkaar
nauwelijks in de weg, waardoor voor
afwegingen mbt. energieopwekking
door windturbines vooral andere
factoren (veiligheid, overlast voor
omwonenden) een rol spelen. Vanwege
het grote formaat van windturbines
overstijgt de ruimtelijke impact die van
de landbouw alleen. Daarom dient de
ruimtelijke impact en inpassing hiervan
op een meer integraal schaalniveau
bekeken te worden dan binnen de
landbouwsector zelf.
De opwekking van elektriciteit via
zonne-energie is de laatste jaren enorm
in opkomst. Dit roept ruimtelijk veel
vragen op. Tijdens de ateliers kwamen
hierover een aantal onderzoeksvragen
bovendrijven die in dit katern
behandeld worden:
1. Wat zijn op provinciaal niveau
aanleidingen om te kiezen voor
grootschalige zonneparken?
• Zonneparken als buffer voor
natuurgebieden
• Zonneparken in gebieden met
lagere landbouwproductie
• Zonneparken in relatie tot
stedelijke- en agrarische
invloedssferen
2. Wat zijn inpassingsmogelijkheden
voor zonneparken in de
verschillende ruimtelijke
gebiedstypes?
3. Is (in verschillende agrarische
bedrijfstypes) zonne-energie te
combineren met voedselproductie?
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DEEL I: Ruimtelijke structuur
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RUIMTELIJKE STRUCTUUR

1.1 Landbouw en PV in het ruimtelijk krachtenveld

De hiernaast
beschreven principes
zijn als concept geformuleerd in de 'FLAG'
(Flexibele Agrarische
Gebieden) studie
van Wageningen UR.
Deze is input geweest
voor de provinciale
structuurvisie.
Het bijbehorende
rapport stamt uit
2007, maar de
ruimtelijke principes
en het economisch
krachtenveld onder
de aannames gelden
anno 2020 nog altijd.

Er zijn op provinciaal niveau verschillende
aanleidingen om in bepaalde delen van
het buitengebied te kiezen voor inpassing
van zonne-energie.
Economie kan een aanleiding zijn.
Landbouwgebieden in Noord-Holland
verschillen van productiviteit. Zo is de
bloembollenproductie en de akkerbouw
in de kop van Noord Holland hoog
productief en daarom zou bij het plaatsen
van zonnepanelen opbrengstverlies
relatief groter zijn.
Als je kijkt naar de stedelijke druk,
bijvoorbeeld door een inventarisatie
van bouwplannen, is te zien dat de
verstedelijking zich manifesteert rond
Amsterdam en in een gekromde band

Woningbouwplannen
in Noord-Holland
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van Nieuw-Vennep via Haarlem en
Beverwijk richting Alkmaar en Enkhuizen.
Landbouw, energieopwekking en stad
beconcurreren elkaar hier, maar kunnen
elkaar ook versterken. Zie hiervoor het
katern 'Energie en stad'. Ten oosten van
deze band is een gebied waar lagere
dynamiek is met veel cultuurhistorische
waarde.
In Noord-Holland kan op deze manier
voor de landbouw onderscheid
worden gemaakt in drie gebiedstypen
met verschillende prioriteiten voor
ruimteclaims van verschillende functies.
1. Ruimte voor de landbouw
In deze gebieden, in de kop van NoordHolland, heeft de productiegerichte
landbouw prioriteit boven andere
ruimteclaims. Er zijn echter grote
verschillen tussen verschillende
landbouwtypen. Voor akkerbouw
geldt dat deze gebieden nog altijd veel
economisch potentieel hebben. Daarom
zou het zonde zijn als deze grond
verloren gaat aan andere functies en
zijn grootschalige zonneparken daarom
in deze gebieden niet waarschijnlijk,
windmolens kunnen hier wel een plek
hebben door het vaak grootschalige
karakter van het landschap. In de
innovatieve regio in West-Friesland,
zijn wel grote kansen voor nieuwe
toepassingen, waarbij combinaties
worden verkend met landbouw en
energieopwekking. Hier kunnen nieuwe
productieve landschappen ontstaan.
De bollenteelt is een uitdaging op
zich, waar watervraag en chemische
bestrijdingsmiddelen een probleem zijn.
Hier kan energieopwekking aangepakt
worden in combinatie met deze specifieke
uitdagingen.

2. Zorgvuldige inpassing en combinaties
In de gebieden waar het landschap
kwetsbaar is, gelden naast het belang
van de intensieve landbouw ook andere
maatschappelijke doelen op het gebied
van landschap, natuur, cultuurhistorie
en aardkundige waarden. Deze
maatschappelijke doelen kunnen voor
meekoppelkansen voor de inpassing
van zonne-energie zorgen, bijvoorbeeld
in relatie tot biodiversiteit. Deze
meekoppelkansen zullen in dit katern
verder worden besproken. Ook dient
hier extra zorgvuldig gekeken te worden
naar ruimtelijke inpassing en het mogelijk
verminderen van de ruimtelijke impact.
3. Stadsgerichte landbouw
In de gebieden rond de grote steden staat
de landbouw enerzijds onder druk door
stedelijke ruimteclaims, maar anderzijds
zijn er juist kansen door de nabijheid van
de stad. Zo kan tussen de recreatieve
diensten die deze gebieden leveren
zonne-energie worden ingepast. Ook
kan hier gedacht worden aan collectieve
ontwikkelvormen.
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1.2 Landbouw en PV in transitiegebieden

Naast de ruimtelijkeordeningsvraagstukken, vinden er
een aantal min of meer autonome
processen plaats met als resultaat dat
landbouw op termijn minder of niet meer
rendabel kan zijn. Meerdere gevolgen
van klimaatverandering, zorgen er
voor dat landbouwproductie afneemt.
Maatregelen om CO2eq uitstoot en
stikstofuitstoot te verminderen maken
agrarische productie duurder of verlagen
deze.
We hebben enkele van deze processen in
kaart gebracht: bodemdaling, verzilting en
Natura2000 gebieden met bijbehorende
stikstofgevoeligheid.
Verder onderzoek is nodig om de
economische schade en overige impact
te berekenen van deze transities. Over
het algemeen kan in gebieden waar deze
problemen voorkomen, gekozen kan
worden voor een sterkere transformatie.
Bijvoorbeeld peilverhoging en
natuurinclusieve landbouw in combinatie
met energieopwekking. In deel 2 van
dit katern worden hier meerdere
mogelijkheden voor gegeven.
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Overigens willen we ter afweging
meegeven dat het toepassen van
energieopwekking in transitiegebieden
vanuit ruimtelijk perspectief niet
altijd het meest wenselijke beeld
oplevert. Het risico bestaat dat deze
vorm van 'negatieve planning' leidt
tot een stapeling van ontwenselijke
ontwikkelingen in deze landschappen,
waardoor ruimtelijke kwaliteit op de
achtergrond raakt. Het is daarom van
belang energieopwekking in dit soort
gebieden altijd te combineren met
ruimtelijke en functionele verbeteringen,
bijvoorbeeld in combinatie met
natuurontwikkeling, recreatie en nieuwe
vormen van landbouw.
Een belangrijke notie is dat in deze
transitiegebieden ook voor andere
oplossingen gekozen kan worden,
zoals natuurinclusieve landbouw. Het
verplaatsen van onwenselijk geachte
ontwikkelingen naar probleemgebieden
kan tot stapeling van problemen leiden.

Bodemdaling/peilverhoging
veenweidegebied
Een mogelijke aanleiding om te
kiezen voor zonne-energie in
landbouwgebieden zijn huidige of
toekomstige veranderingen in de bodem
die de landbouw moeilijker maken.
Voorbeelden hiervan zijn bodemdaling
en verzilting. Om bodemdaling en de
samenhangende oxidatie van het veen
te voorkomen kunnen de provincie en
het waterschap kiezen voor verhoging
van het grondwaterpeil. Hierdoor wordt
veehouderij op deze gebieden lastiger.
De kaart hiernaast geeft aan waar
bodemdaling het snelst gaat: in
de veengebieden ten noorden van
Amsterdam. De vraag is echter in
hoeverre dit type landschap ruimtelijk
laadvermogen heeft voor zonneenergieopwekking.

BODEMDALING
Bodemdaling tot 2050 (cm)

0 200
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Landbouw en verzilting
Verzilting is een toenemend probleem in
landbouwgebieden in West-Nederland.
Door ontwatering, bodemdaling en
zeespiegelstijging komt steeds meer zout
grondwater naar boven. Voornamelijk
akkerbouwgewassen (aardappels in
mindere mate) en bolgewassen zijn
kwetsbaar. Juist in de droogmakerijen
en aanlandingen waar de verzilting sterk
is worden deze gewassen veel geteelt.
Zoet water om de verzilting tegen te gaan
wordt van ver aangevoerd.
Dit probleem heeft een grote impact op
de landbouw omdat dit juist de gebieden
zijn die momenteel zeer productief zijn.
Door deze ontwikkeling wordt het
sneller aantrekkelijk om te zoeken
naar een integrale aanpak waarbij
energieopwekking, waterbeheer en
de transitie van de landbouw samen
gaan. In de meest verzilte gebieden kan
gekozen worden voor een transformatie
naar energieopwekking met duurzaam
waterbeheer en bijvoorbeeld
waterberging. Dit kan een positief effect
hebben op de omgeving.

VERZILTING
Zoutgehalte grondwater
Zoutgevoelige gewassen
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Veehouderij in PAS buffer Natura 2000
Een andere manier om zonne-energie
in landbouwgebieden in te zetten is als
buffer tussen lanbouw en natuurgebieden
om de uitstoot van de landbouw in
natuurgebieden te voorkomen. Een
voorbeeld hiervan is de stikstofuitstoot
van de landbouw/veehouderij. De
veehouderij binnen 3 km van een Natura
2000 gebied wordt zal waarschijnlijk
maatregelen moeten nemen om de
stikstofuitstoot terug te brengen.
Zonneparken kunnen hier voor een
buffer zorgen tussen landbouw en
natuur. Op de kaart hiernaast is te zien
hoeveel weilanden -waarvan een deel
overigens al in agrarisch natuurbeheer
is - en welke andere landbouw er in het
3 km buffergebied rondom Natura 2000
gebieden in Noord-Holland zich bevinden.
Over de effecten van het afketsen
van het Programma Aanpak Stikstof is
overigens nog veel onbekend. Ook zijn
niet alle natura2000 gebieden even
gevoelig voor stikstof. Hier nu beleid op
maken is daarom vooralsnog speculatief.
Tegelijkertijd is deze denkrichting vanuit
economische- en natuurwaarde ook los
van de PAS-problematiek relevant, zeker
in de veenweidegebieden.

STIKSTOFDEPOSITIE
Natura2000 gebieden
3km buffer
4km buffer
Weilanden <3km van
natura2000
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DEEL II: Inpassing in het bedrijf
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2.1. Inpassing van Zonneparken

Ruimtelijke integratie van PV
Wanneer ingezoomd wordt tot
bedrijfsniveau, kan op verschillende
manieren gezocht worden naar de
toepassing van zonne-energie. Grossomodo gaat het over twee toepassingen:
op daken en op weilanden.
De inpassing van PV op weilanden kan
echter op verschillende manieren - er is
veel meer mogelijk dan grootschalige
zonneparken. In onderstaand overzicht
staat het spectrum verbeeld in vier
categorieën:
1. Monofunctionele kleinschalige PVakkers - Kleine percelen aan de weg
of op/nabij het erf, nabij elektra
aansluitingen. Dit is op schaal van
linten en carre’s.

Ruimtelijke integratie
van PV

De mogelijkheden voor combinaties van
landbouw en energieopwekking hangen
samen met het type landbouw en
indirect het type landschap. Hierdoor
ontstaat een interessant effect:
toepassingen van PV gaan zich op een
verschillende manier uiten in diverse
landschapstypen. Hierdoor kan deze
ontwikkeling een versterkend effect
hebben op de lokale identiteit. Wanneer
de integratie van PV zich op een goede
manier doorontwikkelt en de juiste
randvoorwaarden worden gegeven,
wordt een verdere monotonisering van
het landschap tegengegaan.

Nieuwe productieve landschappen

Geïntegreerd

Kleinschalige inpassing
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4. Grootschalige gecombineerd
met teelt. Dit heet agrivoltaics.
Energieopwekking gebeurt boven de
gewassen. Tussen de panelen wordt
voldoende licht doorgelaten om de
gewassen te laten groeien.

Monofunctioneel

2. Grootschalige monofunctionele
opwekking - op afstand van de weg
zodat impact beperkt blijft, met een
eigen elektriciteitsaansluiting

3. Geïntegreerd in strokenlandbouw
of akkerranden, waarbij
kleinschalig PV verspreid ligt over
het bedrijf
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Visuele inpassing van Zonne-Energie

verschillende gebiedstypen.

De provincie Noord-Holland heeft
een handreiking opgemaakt om op
kavelniveau pv-akkers vorm te geven, de
Kwaliteitsimpuls Zonneparken. Hierbij
gaat het om de visuele inpassing
van pv-akkers. Er wordt richting
gegeven aan onder andere de afstand
tot wegen en woningen, het open
houden van zichtlijnen, omgang met
landschappelijke structuren en ruimte
voor ecologie. Ook de bijbehorende
infrastructuur, zoals transistoren en
inverters komen aan bod.

In de afbeeldingen hieronder worden
enkele - maar niet alle - principes uit de
handreiking getoond.

Focus is hierbij het inpassen van
grootschalige zonne-akkers. De
algemene wenselijkheid van dit type
akkers is een andere kwestie. Deze
paragraaf gaat in op de ruimtelijke
en economische structuur van de
provincie, waarmee handvatten gegeven
voor de vraag wat voor type
4worden
Rand
energieopwekking wenselijk is in

Openheid en schaal van het landschap
Los van praktische afwegingen en
een zo goed mogelijke inpassing valt
er ook op landschappelijk niveau wat
te zeggen over de wenselijkheid van
monofunctionele zonneparken. De
grote landschappen van Noord-Holland
hebben ieder hun eigen ruimtelijke
karakteristiek. Noord-Holland kent
twee zeer open2 gebiedstypen:
de
Inpassing
jonge droogmakerijen (Wieringermeer)
met voornamelijk akkerbouw, en de
veenweidegebieden met voornamelijk
veehouderij.

De Handreiking
Kwaliteitsimpuls
Zonneparken NoordHolland is hier te
vinden:
https://www.
noord-holland.
nl/Onderwerpen/
Bouwen_wonen/Bouwen_
in_landelijk_gebied/
Beleidsdocumenten/
Kwaliteitsimpuls_
Zonneparken.org

Zodra er een locatie is gekozen, is de inpassing van het zonnepark aan de orde. Met inpassing wordt de relatie
van het zonnepark tot de omgeving bedoeld. Zonneparken zijn noodzakelijke, maar landschapsvreemde
elementen. Om deze elementen toch een plaats te geven is zorgvuldigheid geboden. Zonneparken moeten
zich voegen naar de lokale omgeving en context.

In het bijzonder zijn de volgende aandachtspunten van belang:
•

Stem de omvang van het zonnepark af op de schaal van het landschap. Hanteer kavelgroottes zoals deze

De droogmakerijen worden naast hun
grote openheid, gekenmerkt door

voorkomen in de omgeving (zie: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018).

•

Houd het ontwerp simpel en volg zoveel mogelijk de bestaande landschappelijke structuren (sloten,
verkavelingen, hoogteverschillen, begroeiingstructuren). Gebruik de kenmerken van de locatie in uw
voordeel. Benut bestaande sloten als afscheiding en bestaande infrastructuur als toegangswegen.

De rand van het zonnepark is een van de meest beeldbepalende elementen. De rand is niet enkel een middel om

5 Bodem

mensen van de kavel af te houden. Zie de randzone vooral als de overgang tussen zonnepark en omgeving.

•

Kortom, de rand als visitekaartje.

Zorg dat landschappelijke structuren zoals sloten, hoogteverschillen of begroeiingsstructuren zichtbaar

Door de plaatsing van zonnepanelen kan de inval van licht en (regen)water op de bodem afnemen, met

blijven door afstand te bewaren of te accentueren.

negatieve gevolgen voor bodemkwaliteit en ecologie. Echter, door meer rekening te houden met de

In het bijzonder gelden natuur
de volgende
aandachtspunten:
en hier meer
ruimte aan te geven, kunnen zonneparken juist ook een plus opleveren op het gebied
van biodiversiteit. Dit blijkt uit het onderzoek dat de provincies Noord-Holland en Groningen
laten
• hebben
Houd
rekening met kwetsbare en cultuurhistorische objecten in de omgeving door een (buffer)afstand te

Denk aan gebiedsspecifieke begrenzingen,
zoals bijvoorbeeld:

•

uitvoeren.
Met name op armere gronden en in intensieve landbouwgebieden kunnen zonneparken zorgen voor
Voorzie in natuurlijke,
lokale randstructuren
hanteren of zorgvuldig in te passen.
ecologische meerwaarde.

en speel zoveel mogelijk in op de bestaande

landschappelijke elementen. Voor Texel kunnen

In het bijzonder zijn de volgende aandachtspunten

dit bijvoorbeeld tuunwallen zijn, voor Waterland

van belang:

sloten met laag riet en voor ‘t Gooi hagen en hoger
•

struweel. Kortom, de rand voegt zich naar de

Struweel en bomen als begrenzing
(Bijvoorbeeld in het Gooi of Binnenduinrand)

•

KANS:
Breng historische
landschappelijke structuren
terug in de vorm van
de opstelling.

Geef bodem en flora ademruimte. Zorg voor
afstand tussen de panelenrijen óf voor een brede

lokale context.

buitenrand. Plaats de panelen niet direct tegen de
bodem aan, maar zorg voor enige afstand tussen

Verder heeft de rand een belangrijke ecologische

het maaiveld en de panelen.

functie. Hanteer een brede buffer tussen de
•

kavelgrens en de zon-opstellingen en richt deze

Zorg voor een extensieve vegetatie onder en
rondom de panelen. Pas deze aan op de lokale

op ecologische wijze in. Probeer hierbij zoveel

doelsoorten en inheemse plantensoorten. Probeer

als mogelijk aan te sluiten op de doelsoorten

uniformiteit te voorkomen, maar kies voor een

van de regio (de planten en dieren die ecologisch

kruiden of plantenmix.

belangrijk, maar kwetsbaar zijn) en voor hen

Haag als begrenzing
(Bijvoorbeeld in het strandvlaktenlandschap)

•

gunstige leefgebieden te creëren.

Stem het maaiplan of begrazingsplan af op de
lokale doelsoorten en plantengroei. Vermijd inten-

•

bij deeen
inrichting
van hetzorg
zonneveld óf voor (extra)
Indien gekozen wordtKies
voor
hekwerk:

sieve begrazing door bijvoorbeeld schapen. Of sta
dit slechts periodiek en extensief toe. Vermijd het

brede groene randen óf voor een ruime opstelling met
voor openingen van circa 10 cm (bijvoorbeeld aan
voldoende tussenruimte.

gebruik van pesticiden, drijfmest en kunstmest.

Houd het ontwerp simpel, maak gebruik van en volg het landschap.

de onderzijde), zodat kleine zoogdieren, amfibieën

•

en reptielen erdoorheen kunnen, terwijl grote

Takkenril als begrenzing
(Bijvoorbeeld in 't Gooi of Binnenduinrand)

Tuunwal als begrenzing
(Bijvoorbeeld op Texel)

braakvegetatie).

KANS:
Combineer de rand met
de realisatie van nieuwe
wandel of fietspaden.
Houd afstand tussen de rijen voor
Of maak, als het om
toelating zonlicht.
een groot park gaat, een
‘doorsteek’ mogelijk.

Houd afstand tussen het maaiveld en de
zonnepanelen voor de toelating van zonlicht en
water.

Plaats de panelen niet direct of vlak boven
Houd afstand tot kwetsbare objecten. In een stedelijke omgeving kan
de grond.

Voorkom of camoufleer hekwerken

Sloot (met riet) als begrenzing
(Bijvoorbeeld in polderlandschap of droogmakerijenlandschap)

Behoud bijzondere habitats, of leg deze aan

(denk aan poelen, takkenrillen, houtstapels of

predatoren buiten worden gehouden.

Om diefstal en vandalisme te voorkomen

dichter opeen worden gebouwd dan in een landelijke omgeving.

is het vaak nodig een hekwerk te plaatsen

Houd kavelsloten en verkavelingspatronen
zichtbaar, door doorzichten over de kavel
sloten te behouden.

Als de rijen
te dicht op elkaar staan, kan er
rondom een zonnepark. Probeer
dit hek
geen zonlicht
zoveel mogelijk te camoufleren
met toetreden tot de bodem.

8

gebiedspecifieke beplanting (struweel,

Randen

haag, takkenril). Onderzoek in open

Onderlinge afstand

Structuur

landschappen of een brede sloot de

functie van het hek kan overnemen.

12

Drijvende zonnepanelen op water, met water als begrenzing
(Op bestaande
meren / waterlichamen)
Bron: Kwaliteitsimpuls
Zonneparken
Inpassing van zonneparken in het Noord-Hollandse landschap (2019) – Provincie Noord Holland

11
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grootschalige percelen. Deze lenen zich
praktisch goed voor zonneparken, maar
hier is de visuele impact groot. Inzet
zou daarom moeten zijn de visuele
impact te verminderen door het gebruik
van lage opstellingen, het openhouden
van belangrijke doorzichten en afstand
bewaren tot wegen.
In veenweidegebieden is de openheid
groot, maar de schaal van de
percelen klein. Hierdoor is het lastiger
zonneparken in te passen en ontstaat
meer verstoring van perceelsstructuren.
Het plaatsen van grootschalige
zonneparken is daarom onwenselijk.
Wel kan gedacht worden aan slimme
integratie met peilverhoging en
natuurontwikkeling.
Onderstaande afbeeldingen laten
zien dat naast de verschillen tussen
openheid en kleinschaligheid, de
invulling, rand en maat van percelen
bepalend is voor de beleving van het
landschap.

Verbeteren ecosysteemdiensten
Er is nog weinig bekend over de relatie
tussen zonneparken en biodiversiteit,
maar eerste waarnemingen zijn positief
wanneer panelen dusdanig worden
geplaatst dat er voldoende licht op de
bodem valt en er insectenvriendelijk
maaibeheer plaatsvindt.
In de intensieve landbouwgebieden
in Noord-Holland is een tekort
aan bestuivers door gebrek aan
biodiversiteit en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. In deze gebieden
kan een gedeeltelijke transformatie
van landbouw naar zonneparken
een verbetering betekenen voor de
insectenstand. Gevolg hiervan is
dat ecosysteemdiensten versterkt
worden: er zullen meer bestuivers
en plaagbestrijders zijn die voor een
hogere landbouwopbrengst kunnen
zorgen.
In het katern energieopwekking en
natuur wordt hier verder op ingegaan.

Bron: Ramon Pallares / Kappix. http://www.kappix.pe1ouw.nl/kappix6.html

Veenweide bij Koog-Zaandijk: open en
kleinschalig

Akkerbouw in de Wieringermeer: open en
grootschalig

Bron: CLO, 2017. Openheid van het landschap

De meest open landbouwgebieden bevinden
zich in de veenweidegebieden en de noordelijke
kleipolders. Landschappelijk zijn deze echter
anders van karakter.
18
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Bron: Schouten Tulips, 2018. De geschiedenis van familie Schouten uit Zwaagdijk Oost

Gemengde landbouw in West-Friesland:
afwisseling open en gesloten.

Kleine droogmakerijen als energieproeftuinen
In het Noord-Hollands veengebied
liggen een aantal kleinere
droogmakerijen, die in nabije
toekomst mogelijk niet meer goed
kunnen worden drooggemalen. Het
huidige agrarische gebruik zal dan
niet voortgezet kunnen worden. Een
kans is deze kleine droogmakerijen
als ‘proeftuinen voor water- en
energiebewuste ontwikkelingen’ in
te zetten. In deze de proeftuinen
kan geëxperimenteerd worden met
nieuwe vormen van energiewinning in

combinatie met natte landbouw, natuur,
recreatie en bijvoorbeeld drijvend
wonen. Door de lage ligging is de
ruimtelijke impact op het omliggende
veenweidelandschap beperkt, terwijl er
binnen de poldertjes nieuwe kwaliteiten
kunnen ontstaan
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2.2. Meervoudig ruimtegebruik

Naast het verpachten of verkopen en
vervolgens transformeren van akkers
en weilanden tot zonne-akkers, liggen
er kansen om energieopwekking
te integreren in het agrarisch
bedrijfsmodel. Zeker wanneer dit
gecombineerd kan worden met
voedselproductie of maatschappelijke
diensten (meervoudig ruimtegebruik).
Uitdaging bij kleinschaliger toepassing
van zonne-energie is dat dit meer
decentraal gebeurt, waardoor het
transport van elektriciteit minder
eenvoudig is. Op bedrijfsniveau zou dit
betekenen dat de meeste infra achter
de meterkast ligt en de exploitant
dus verantwoordelijk is voor aanleg,
onderhoud en (bij flexibele systemen)
het verleggen van kabels, omvormers,
etc. Integratie betekent kortom meer
gedoe, maar het levert kansen voor
energieopwekking op in gebieden
waar grootschaliger toepassingen
onwenselijk zijn.

LANDBOUWPERCEEL

Innovatieve toepassingen van pv
Dankzij voortschrijdende
kennisontwikkeling en technische
ontwikkelingen wordt steeds meer
bekend over de wenselijkheid van
combinaties van PV en landbouw.
Het meest eenvoudig toepasbaar is
het plaatsen van PV op onroerende
goederen, zoals stallen, silo’s en
waterbassins.
Recente metastudies van Wageningen
UR geven aan dat het combineren
van voedselproductie en PV vanwege
schaduwwerking opbrengsten
vermindert, en het in het algemeen
een negatief effect heeft op de
bodemkwaliteit waardoor het slechts
beperkt te combineren is met
landbouw – ook wanneer dit tijdelijk is.
Wanneer echter ingezoomd wordt op
verschillende bedrijfsonderdelen zijn er
wel combinatiemogelijkheden. Er zijn
heel wat mogelijkheden, ieder met hun
eigen toepassingsgebieden:

+

= AGRIVOLTAICS
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ZONNEPERCEEL

- PV boven landbouw (agrivoltaïcs) – hierbij is het principe dat beperkt plaatsen van PV op hoogte
(zodat materieel er onderdoor kan) weliswaar minder elektriciteit oplevert en ook een negatief effect
heeft op de agrarische productiviteit, maar dat het rendement van deze twee suboptimale systemen
gecombineerd nog altijd veel hoger is dan één van de twee systemen in optimale vorm. Dit is in
Nederland nog nauwelijks toegepast, al gaan er op korte termijn experimenten lopen. Geschikte
gewassen zijn vooral grootbladige gewassen en kolen. Knol- wortel- en bolgewassen zijn te weinig
schaduwtolerant.
- PV boven fruitgewassen kan toegepast worden om de verspreiding van schimmels via regen te
voorkomen. Bij biologische teelt kan het verminderde productieverlies door infecties opwegen tegen
de lagere productie door de schaduwwerking van de zonnepanelen.
- PV mobiel in strokenlandbouw, waarbij een meerslagenstelsel in de landbouw wordt toegepast. Eén
strook zou dan uit een verplaatsbare PV opstelling kunnen bestaan. Zo is de negatieve impact op
de bodem beperkt en kan het rust geven aan de bodem. Het is in dit geval belangrijk dat er beperkt
daglicht op de bodem blijft vallen zodat er koolstofvastlegging in de bodem plaats blijft vinden.

- PV in combinatie met glastuinbouw is enige tijd geleden onderzocht. Wellicht door de aandacht voor
warmte- en CO2 voorziening in de glastuinbouw is deze energie leverende kas (ELKAS) een beetje uit
beeld geraakt. Het principe is echter interessant: gebruik makend van gecurvd glas en een folie dat
het lichtspectrum reflecteert dat de planten niet gebruiken, wordt zonlicht gebundeld opgevangen in
een zonnecel of –boiler.
- Zuidopstelling PV + begrazing (schapen, kippen). Dit komt in Noord-Holland weinig voor, en het
inzetten van begrazing is er vooral voor onderhoud. Overigens zijn andere, extensievere vormen
van maaibeheer aantrekkelijker voor de biodiversiteit. Bij het met PV overkappen van bijvoorbeeld
uitloopgebieden voor kippen dient er rekening mee gehouden te worden dat de overkapping kan
gelden als stal, met alle bijbehorende voorwaarden van dien.
- Peilverhoging en verticaal dubbelzijdig pv in gebieden met bodemdaling, waar de bestaande
melkveehouderij niet toekomstbestendig is. Het beperkt toepassen van PV in een gebied waar
extensieve veehouderij verdwijnt door peilverhoging is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is
het toepassen van (semi-)drijvende panelen. Kansrijk zijn de kleine droomakerijtjes in veengebieden.
In gebieden waar veehouderij verdwijnt of minder intensief wordt door peilverhoging zijn echter ook
andere nuttige landgebruiksvormen te bedenken, zoals natuurontwikkeling of natte teelten.

- PV in natuurlijke akkerranden inpassen kan een positieve impact hebben op akkervogels door het
bieden van schuilplekken en schaduwbiotopen.

- PV op geïnundeerde gebieden Bij de bollenteelt worden percelen 6 a 8 weken per jaar onder water
gezet om achtergebleven bollen en bodemleven te doden. Hier kan tijdelijk drijvende folie uitgerold
worden waar PV cellen op zijn geplakt. Er zijn nog veel innovaties nodig om dit aantrekkelijk te
maken, zoals oprolbaar watervast PV en oplossingen voor de opslag van elektriciteit in een dergelijke
tijdelijke toepassing.
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2.3 Integratie van PV op bedrijfsniveau

Het is afhankelijk van het bedrijfstype
en de locaties waar deze vormen van
integratie mogelijk en wenselijk zijn. In
Noord-Holland zijn op dit moment de
volgende bedrijfstypen dominant:
•

Melkveehouderij (gras en mais)

•

Akkerbouwbedrijven (aardappels,
granen en overige groentes)

•

Bollenteelt (bloembollen en
bloemen)

•

Glastuinbouw

•

Fruitteelt (voornamelijk
boomgaarden)

Per bedrijfstype is op de komende
pagina's in beeld gebracht wat
mogelijkheden zijn voor combinaties
met zonne-energieopwekking, wat de
opbrengst per m2 of hectare is en
hoeveel innovatie of prijsverlaging
nodig is om dit rendabel te maken.
Hierbij wordt per type onderscheid
gemaakt tussen de mogelijkheden voor
energieopwekking op het:

Als je kijkt naar de gewassenkaart, is
veruit het grootste areaal grasland.
Dit is vooral in functie van de
melkveehouderij maar er is ook veel
gebied aangewezen als natura 2000
gebied.
In Noord-Holland groeit veel kool.
Dit is interessant omdat kool relatief
schaduwtolerant is, en er dus
combinaties gezocht kunnen worden
met zonne-energie boven de velden. In
verband met teeltrotatie moet gezocht
worden naar tijdelijke of flexibele
vormen van zonne-energieopwekking,
of nieuwe vormen van rotatie. Andere
akkergewassen die veel voorkomen
(aardappelen, granen, bloemen) zijn
namelijk minder schaduwtolerant, al

Melkveehouderij

Bedrijfstype
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zijn de verschillen per gewas groot.
Fruit – de kleinste categorie – is
interessant omdat het overkappen van
fruitbomen tegen regen bescherming
biedt tegen schimmels. Hierdoor
wordt de verminderde opbrengst door
schaduwwerking gecompenseerd.

•

Erf en erfbebouwing, voornamelijk
op de daken van gebouwen, met
een lage innovatiegraad

•

Percelen met handhaving
bestaand gebruik, bijvoorbeeld
door toepassing van
agrivoltaïsche systemen, vooral in
landbouwkerngebieden

•

Percelen met toekomstbestendige
vormen van agrarische productie of
andere maatschappelijke diensten,
bijvoorbeeld peilverhoging om
bodemdaling tegen te gaan of
de transformatie naar natuur.
Dit is vooral interessant in
transformatiegebieden.

https://www.
gelderlander.
nl/nijmegen/
mega-zonnepark-bija73-daaronder-teeltvan-gewassen-enbloemen~ad168a29/

Binnen bestaand bedrijf
in kerngebieden

Landschapsinclusief
in transformatiegebieden

PV op schuren en in kleine droogmakerijtjes

Extensieve natuurinclusieve veehouderij
Vernatting met verticale PV op weilanden

Akkerbouwbedrijf

PV Akkers ingepast en natuurvriendelijk
Agrivoltaïcs boven geschikte gewassen

Bollenteelt

Tijdelijk PV op braakliggende en
geïnundeerde terreinen

Glastuinbouw

Energie Leverende Kas (ELKAS)
PV Akkers ingepast en natuurvriendelijk
PV op kassen icm. LED verlichting

Fruitteelt

PV Boven gewassen

LANDBOUW EN ENERGIE

In Nijmegen wordt
gewerkt aan een
grootschalig
experiment (50
hectare) waarbij
zonne-energie
boven gewassen
opgewekt wordt.
Naast opbrengst van
producten en energie,
wordt bijvoorbeeld
onderzoek gedaan
naar nieuwe ketens
van schaduwminnende
gewassen.

PV Akkers in linten
Kleinschalig PV in akkerranden en wisselteelt
Transformatie naar natte binnenduinrand met
zoetwaterinfiltratie + extra kustbescherming
Transformatie naar natte binnenduinrand en
nieuwe duinen met zoetwaterinfiltratie +
extra kustbescherming
PV landschappelijk ingepast in kunstmatig duinlandschap

Akkerbouwbedrijf

Akkerbouw bevindt zich vooral op
kleigronden in droogmakerijen
(bijvoorbeeld de Wieringermeer) en
de oudere kleipolders (zoals WestFriesland). Er is ruimtelijk een wezenlijk
verschil tussen deze gebieden. Dee
droogmakerijen worden gekenmerkt
door de grootschalige percelen, terwijl
in West-Friesland meer afwisselende
typen landbouw plaatsvinden. Dit kan
uiteindelijk leiden tot andere keuzes
per gebiedstype.

•

Combinatiemogelijkheden
•

Er is nog weinig bekend over het
plaatsen van PV boven gewassen,
maar kolen worden als kansrijk
gezien ivm. de tolerantie van
schaduw. Ruimtelijk past dit in
gebieden waar veel afwisseling is
met kassen en loodsen.

•

In kleinschaliger landschappen
kan geëxperimenteerd worden
met wisselteelten en kleinschalige
tijdelijke PV-opstellingen die
meebewegen met de teelten.

Plaatsing van PV
•

PV op daken van schuren

•

Kleinschalige inpassing van PV
op of achter erven past goed in
kleinschaligere gebieden, zoals
de oude droogmakerijen zoals de
Beemster en de Purmer.

De schaal van jonge droogmakerijen
en aanlandingen (Wieringermeer)
lenen zich voor grootschalige
opwekking via PV.
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Melkveehouderij

Melkveehouderijen bevinden ciht
in Noord-Holland vooral in het
veenweidegebied. Technisch zijn er
weinig combinatiemogelijkheden.
Bovendien is de veehouderij extensief
en vaak niet gecombineerd met
voedingspercelen (mais, tarwe) anders
dan gras.

zijn de percelen vaak relatief
klein of smal, wat grootschalige
toepassing onaantrekkelijk maakt.
Combinatiemogelijkheden
•

Veel boerderijen liggen in
bodemdalinggevoelige gebieden,
waar peilverhoging nodig is om de
effecten te verminderen.

•

Een groot deel van de
veehouderijen heeft effect op
Natura 2000 gebieden, waardoor
het aantrekkelijk is te zoeken naar
vermindering van de veestapel
en combinatiemogelijkheden
van PV met peilverhoging en
natuurinclusieve landbouw.

•

Kleine droogmakerijtjes liggen lager
en zijn geschikt om te vernatten
icm. energieopwekking.

Plaatsing van PV
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•

De grote stallen zijn geschikt
voor zonnepanelen, en op termijn
zouden andere oppervlakten rond
de erven ingezet kunnen worden.

•

Buiten de staldaken en eventueel
boven mais is er weinig ruimte voor
PV zonder het areaal voor vee te
verminderen.

•

De visuele impact van PV-akkers is
in het open weidelandschap groter
dan in andere gebieden. Bovendien

LANDBOUW EN ENERGIE

Impressie van energie-opwekking boven
lisdoddeteelt in het veenweidegebied.
(bron: water en landgebruik in het
Groene Hart, buro Sant en Co /
FABRICations. 2019)
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Fruitteelt
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Plaatsing van PV

Combinatiemogelijkheden

•

In Noord-Holland bevinden
fruitteeltbedrijven zich vaak in
kleinschalige gebieden

•

Biologisch geteeld fruit is gevoelig
voor schimmels, die verspreid
worden via regen.

•

PV kan ingepast worden op de
voorerven en tussen hagen

•

Een afdakje dat ervoor zorgt dat
er geen regen op het fruit valt kan
bedekt worden met PV. Dit werpt
schaduw op het fruit, maar de
verminderde ziekteschade kan
opwegen tegen het verlies door
schaduwwerking.

LANDBOUW EN ENERGIE

Bollenteelt

Bollenteelt heeft een ander karakter
dan andere vormen van landbouw
door het roterende karakter van de
kavels en de loskoppeling van de erven.
Door de milieu impact kan er voor
gekozen worden bepaalde gebieden
met veel bollenteelt te transformeren
naar natuur, zoals nieuwe duinen of
strandwallen.

verdamping. Wel zijn er nog
veel innovaties nodig om deze
mogelijkheid aantrekkelijk te
maken.
Combinatiemogelijkheden
•

Een deel van de bollenteelt vindt
plaats nabij duingebieden. Door
ontwatering en inzijging van
bestrijdingsmiddelen worden de
natuurgebieden verstoord.

•

Het kan daarom aantrekkelijk
zijn in de binnenduinrand
buffergebieden aan te leggen met
energieopwekking, waar vernat
wordt zodat er nieuwe biotopen
ontstaan.

Plaatsing van PV
•

Het plaatsen van PV boven
bollen heeft een te groot
opbrengstenverlies

•

Op termijn kan gedacht worden
aan tijdelijke drijvende panelen op
velden die tijdelijk geïnundeerd
worden. Dit vermindert ook de
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Glastuinbouw

Glastuinbouw bevindt zich vooral in
het centrale deel van Noord Holland,
tussen Alkmaar en Enkhuizen. Het ligt
in gebieden met minder openheid, vaak
afgewisseld met loodsen, akkerbouw en
fruitteelt. Hierdoor ontstaat ruimte voor
vormen van opwekking die elders de
openheid teveel zouden verstoren.

Combinatiemogelijkheden
•

Er zijn diverse innovaties gaande
die ervoor zorgen dat een kas
elektriciteit op kan wekken door
bijvoorbeeld reflecterende folies te
gebruiken

•

Hierdoor warmt het in de kas
minder op

•

Daarnaast is de glastuinbouw
voorloper in warmtevoorziening en uitwisseling

Plaatsing van PV
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•

Glastuinbouwbedrijven hebben
vaak grote oppervlakten schuren
en bedrijfsgebouwen die bedekt
kunnen worden met PV

•

Daarnaast is drijvend pv op
waterbassins een mogelijkheid

LANDBOUW EN ENERGIE

Van Seed Valley tot Solar Valley (WestFriesland)
De landbouw in de Kop van
Noord Holland behoort tot de top
van de wereld. Er zijn mondiale
spelers gevestigd op het gebied
van zaadveredeling, bollenteelt,
akkerbouwer, vollegronds groenteteelt,
etc.. In dit gebied worden nieuwe
rassen geteeld die de mondiale
landbouw klimaatrobuuster,
ziekteresistenter en productiever gaan
maken. Als er ergens ondernemers
innovatief zijn en durven te
experimenteren is het hier. Gaat de
agribusiness de uitdaging aan om
klimaatneutraal en energieleverend

te worden? De opwek van zonneenergie kan hier op allerlei wijzen
geïntegreerd worden in de agrarische
productie, bijvoorbeeld als verticale
landbouw onder LED met zon op
het dak, de opwekking van zonneenergie geïntegreerd in de kassen
ofzon op hoogte boven proefvelden
van de seed-valley. De ligging naast de
Wieringermeer maakt dat het energienetwerk in deze regio effectief benut
kan worden.
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3. Structuurbeeld

Op basis van de gewassenkaart en
andere ruimtelijke karakteristieken
zoals de bodemgesteldheid, de
aanwezigheid van stad en van duinen,
zijn in de provincie een aantal
gebiedstypen te onderscheiden waar
voor een specifieke aanpak gekozen
kan worden. De energietransitie kan
bijdragen aan de versterking van de
karakteristiek van deze gebieden.

West-Friesland

Binnenduinrand en de bollenstreek

Wieringermeer

Hier is de opgave vooral
energieopwekking in te zetten om
minder intensieve landbouw mogelijk te
maken ten bate van natuurontwikkeling
en biodiversiteit. Ook kan hier gedacht
worden aan vernatting, in functie van
de natuur maar ook als buffer voor
de landbouw in tijden van droogte.
Ruimtelijk is het hier belangrijk om het
bestaande karakter met zicht op de
duinen en de overgang van van open
naar kleinschalig te respecteren.

De Wieringermeer en aangrenzende
droogmakerijen worden gekenmerkt
door een zeer grote openheid en
grootschalige percelen. Het bewaren
van panorama's heeft hier de voorkeur
- ruimtelijk passen windmolens beter.
Wanneer gekozen wordt voor zonneakkers is het zaak te zoeken naar
inpassing op afstand van wegen en
zo laag mogelijke opstellingen. De
randen en ruimtes tussen en onder de
percelen kunnen ingezet worden om
meer biodiversiteit te bewerkstelligen,
voor bestuiving en ziekgebestrijding op
omliggende gewassen.

Haarlemmermeer
De Haarlemmermeer leent zich bij
uitstek voor grootschalige opwekking.
Ruimtelijk en technisch, maar
ook omdat hier op dit moment
veel verzilting plaatsvindt en veel
andere vormen van ruimtegebruik
onaantrekkelijk zijn ivm. de
aanwezigheid van Schiphol.
Laag-holland en Stromenland
Dit open gebied met kleinschalige
veenweide en oude droogmakerijen
biedt weinig houvast voor grootschalige
opwekking. Verder onderzocht dient te
worden of het op termijn duurzamer
is om enkele verzilte droogmakerijtjes
in te zetten voor een transformatie
naar zonne-energie, eventueel met
peilverhoging. Doordat dit gebied dicht
bij de stedelijke band ligt, liggen hier
ook kansen de opgave breder aan
te vliegen en wateropgaven mee te
nemen.
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West-Friesland wordt gekenmerkt door
een mix van historisch landschap,
innovatieve agrarische bedrijvigheid en
verspreide woonkernen. De afwisseling
van tuinbouw, fruitteelt, weiland en
akkers maakt het landschap geschikt
voor ruimtelijke experimenten met
energie-opwekking boven gewassen.

Binnen de gebiedstypen kan
gekeken worden waar transformatie
aantrekkelijk is door bijvoorbeeld
verzilting of bodemdaling. Daar kan
gekozen worden voor peilverhoging
en/of natuurontwikkeling in
combinatie met energieopwekking,
terwijl in goed functionerende
landbouwgebieden gekozen kan
worden voor opwekkingsvormen die de
landbouw versterken, bijvoorbeeld met
agrivoltaïsche systemen.
Zo ontstaat een energiesysteem
dat een reflectie vormt van het
onderliggende landschap en
bijbehorende landgebruik. Het reageert
op transities als bodemdaling en
verzilting, en versterkt de diversiteit
aan identiteiten in Noord-Holland.

WIERINGERMEER
• Voornamelijk akkerbouw
• Bij grootschalige opwekking
rekening houden met openheid
van het landschap en
productiviteit van de landbouw

BINNENDUINRAND
en BOLLENSTREEK
• Voornamelijk bollenteelt
en melkveehouderij
• Emissievrije landbouw
• Zoeken naar een
duurzame transformatie
icm. met waterbeheer en
natuurontwikkeling.

WEST-FRIESLAND
• Diversiteit aan gewassen en
landbouwtypen
• Het kleinschalig landschap en
innovatieve karakter maakt
nieuwe opwekkingsvormen goed
toepasbaar.
• Combinatie wonen-recreatieenergie

LAAG-HOLLAND en
STROMENLAND
• Melkvee in het veen,
restanten akkerbouw in
droogmakerijen
• Hoge cultuurhistorische
waarde en natuurwaarde
• Stevige stedelijke
invloedssfeer
• Inpassing zonne-energie
zou in (vernatte)
droogmakerijen kunnen

HAARLEMMERMEER
• Voornamelijk akkerbouw
• Emissievrije landbouw
• Intensieve energieopwekking

GEWASGROEPEN
Grasland
Groenten
Granen
Aardappelen
Fruit
Bloemen
Mais

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE NOORD-HOLLAND 31

32

LANDBOUW EN ENERGIE

Duurzame opwek als motor voor
schoon water in de kustzone
De kustzone vormt een belangrijk
onderdeel van het internationale
duin- en kustecosysteem, het is
een internationale klimaatcorridor
waarlangs soorten zich kunnen
verplaatsen. De binnenduinrandzone
(open polders langs de duinen) is
vanuit oogpunt van natuurontwikkeling
waardevol, met name in relatie tot het
schone kwelwater dat hier uittreedt.

De aanleg van een natte strook
langs de duinen is voor zowel voor
de versterking van de natuur, de
wateropgave als het tegengaan van
verzilting van de landbouwgronden een
zeer kansrijke strategie. De aanleg van
zonne-velden kan een belangrijke motor
achter deze ontwikkeling gaan vormen.
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Bevindingen zonne-energie en landbouw:

1. Grootschalige opwekking is op korte termijn rendabeler en
heeft om snel meer hernieuwbare energie op te wekken
de voorkeur. Vooral akkerbouwgebieden op gronden met
verzilting of hoge energievraag in de nabijheid lenen
zich voor grootschalige opwekking. Zeker wanneer dit
gecombineerd kan worden met windenergie.
2. Grootschalige toepassing is echter niet overal passend bij
het karakter, de schaal en openheid van het landschap.
Bovendien concurreert grootschalige, monofunctionele
opwekking met voedselproductie – zeker als in de
toekomst de vraag naar productieve gronden toeneemt
in verband met de landbouwtransitie. Daarom dient
ook gezocht te worden naar (relatief) kleinschaligere
inpassing van zonne-energieopwekking waarbij
landbouwproductiviteit in stand blijft. Dit leidt tot meer
zichtbaarheid van energieopwekking, maar door goede
inpassing met een focus op multifunctioneel ruimtegebruik
wordt de identiteit van verschillende gebieden juist
versterkt: het huidige karakter bepaalt namelijk wat
mogelijk is.
3. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de ruimtelijke
ensembles die Noord-Holland kenmerkt: gemengd gebied
in de stedelijke invloedssfeer, hoogproductieve agrarische
landschappen en gemengde landbouwgebieden. Deze
ensembles zijn beschreven in de Leidraad Landschap
en Cultuurhistorie voor de provincie. In de stedelijke
invloedssfeer zoeken naar opwekkingsvormen in
combinatie met bijvoorbeeld recreatie, in hoogproductieve
langbouwgebieden kan gezocht worden naar meer
grootschalige combinatievormen waar bijvoorbeeld naast
energieopwekking, ecosysteemdiensten geleverd worden.
De gemengde landbouwgebieden lenen zich juist voor
innovatie en nieuwe toepassingsvormen zoals agrivoltaïcs,
met meer visuele impact.
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4. Voorkom ‘negatieve planologie’, waarbij gronden die
minder geschikt zijn voor landbouw als eerste aangewezen
worden voor energieopwekking. Bodemdaling en verzilting
zijn goede aanleidingen om mee te nemen in de afweging
waar energieopwekking plaats kan vinden, maar eerst moet
gekeken worden op wat voor manier energieopwekking
het meeste meerwaarde heeft voor het landschap, en aan
de andere kant kan gekeken worden naar wat de meest
wenselijke transformaties van minder geschikte gronden
zijn. Het huidige beleid -concentreren op gebieden met
verzilting en bodemdaling- leidt tot een stapeling van
onwenselijke ontwikkelingen op deze locaties, terwijl
hier juist een positieve impuls gewenst is en ook hier
energieopwekking zorgvuldig ingepast dient te worden.
5. Zowel bestaande bedrijfsstructuur als transformatie
naar duurzamere systemen bieden mogelijkheden voor
hernieuwbare energieopwekking. Het is aantrekkelijk om
agrariërs met toekomstperspectief de mogelijkheid te geven
ook een stevige hoeveelheid energie op te wekken, hoe de
agrarische toekomst er ook uit ziet. Zo kan wellicht ook
weerstand geboden worden aan de grillen van opkopers van
gronden voor zonne-akkers
6. De relatief kleinschalige opwekking vraagt op lokale schaal
om meer aanpassingen van het netwerk, omdat er meer
aansluitingen nodig zijn. Hoe meer gespreid de opwekking
plaatsvindt, hoe meer kosten er zijn voor energieinfrastructuur. Dit dient meegenomen te worden in de
afweging voor opwekkingsvormen.
7. Combinaties van landbouw en energieopwekking zijn in
Nederland nog niet algemeen toegepast. Noord-Holland
is een van de meest innovatieve provincies als het om
akkerbouw gaat. Bied daarom ruimte aan innovatie als het
gaat om energie en akkerbouw.
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VISIE EN AANPAK
Ruimtelijke expertise RES Noord-Holland Zuid

Curriculum Vitae
Vincent Peters
Landschapsarchitect
vincent.peters@posadmaxwan.nl
+31 649922280
13 juli 1990, Rosmalen, NL

ent Peters is landschapsarchitect bij Posad Spatial Strategies. Als landschapsarchitect met een affiniteit voor ontwerpend onder-

ligt zijn kracht bij het werken aan complexe vraagstukken. Bij Posad werkte hij aan een grote verscheidenheid aan projecten op

chillende schaalniveaus waar hij nooit de landschappelijke beleving en ervaring uit het oog verliest.
technisch complexe opgaven als de energietransitie en infrastructuurprojecten integraal te benaderen beschikt hij over vaar-

eden om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Zoals bij het project Solarroute A37, waar het verbeteren van de landschappelijke

ing en het zorgvuldig inpassen van de opwekking van zonne-energie in de snelwegomgeving hand in hand gaan. Of zoals de

acht voor het Kadelint in Oostende, waar de haven als infrastructurele barrière een betere landschappelijke inbedding krijgt

er zijn belangrijke economische potentie voor de stad te verliezen.

naast is hij betrokken geweest als ruimtelijk onderzoeker bij het klimaat-akkoord en heeft hij ervaring in het begeleiden van ate-

essie, specifiek op het gebied van de energietransitie. Naast dit beschikt hij ook over de kwaliteit om onderzoeksresultaten helder

rbeelden.
Ervaring in multidisciplinaire teams en uitvoeringsgerichte projecten
Ruime ervaring met de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie
Kennis van het landschap en gebiedsvormende (natuurlijke) processen
Ervaring met het ontwerpen en herstructureren van straten en straatprofielen

EIDING
- 2016

Wageningen University of Research, Msc. Landscape Architecture

- 2014

Delft University of Technology, Landscape Architecture

-2013

Wageningen University of Research, Bsc. Landscape Architecture

2 - 2008

Ds. Pierson College, ‘s-Hertogenbosch

K
Generation Energy, Landschapsarchitect

f 2016

Posad Spatial Strategies, Landschapsarchitect

Generation.Energy
Bright
FABRICations
PosadMaxwan
Van Paridon x De Groot

- 2016

wUrck architectuur stedenbouw en landschap, freelance landschapsarchitect

- 2015

VVE Hertog-Janstraat ‘s-Hertogenbosch, freelance landschapsarchitect

- 2014

wUrck architectuur stedenbouw en landschap, stage
Phd Research Wiebke Klemm (WUR), onderzoeksassistent

RSEN
Nationale Archiprix 2018: project Recycling energy landscape: The natural gas production landscape of Groningen
Spreker AAG Annual meeting congres New Orleans
Masterclass Moore Landscapes Technical Universirt Munich

The Cloud Collective
Bright is een bureau voor ontwerpend onderzoek
gevestigd in de voormalige havengebieden van
Amsterdam Noord. Deze omgeving laat ons
dagelijks ervaren wat de transformatie van oude

Verkennen van transitieopgaven
• Verkenning ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord
voor de gebouwde omgeving in Nederland. 2018,
voor Ministerie van BZK en EZK.

