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De Weerribben vormen van oudsher een productie-
landschap dat zijn unieke kenmerken juist aan intensief 
beheer dankt. Er wordt riet gesneden voor dakbedek-
king, maar er blijft biomassa over die geschikt is voor 
verbranding, chemische toepassingen en vezels. Fysieke 
aanpassingen en verdere intensivering van beheer zijn 
wellicht nodig om afvoer en opslag van het gewonnen 
riet efficiënter te laten verlopen.
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Linksom of rechtsom zullen we de komende decennia de opwekking, de levering en 
de besparing van energie op een andere manier moeten vormgeven. De ambitie om 
stapsgewijs (16% in 2023 en 100% in 2050) de nationale energiehuishouding te transfor-
meren naar een systeem van vraag en aanbod dat aansluit op de beschikbaarheid van 
schone, vernieuwbare bronnen, komt niets te vroeg. 

Nederland was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw nog trendsettend op het 
gebied van geïntegreerde milieu-, ruimte- en energiepolitiek, maar heeft die voorsprong uit 
handen gegeven. De omvangrijke voorraden aardgas, de volledig gecentraliseerde energie-
distributie en het beperkt aantal grote aanbieders van gas en stroom hebben het openbaar 
bestuur en de samenleving lui gemaakt. De landen om ons heen hebben hun energetische 
verduurzamingopgave sneller, concreter, indringender en collectiever opgepakt en zijn 
inmiddels veel verder met de realisatie van de afgesproken Europese doelen. Nederland is 
nu aan zet en streeft naar een substantiële inhaalslag. 

De ervaringen in andere landen laten zien dat de ontwikkeling van een meer duurzame 
energiehuishouding een ingewikkeld proces is. Energietransitie is afhankelijk van een 
groot aantal variabelen. De aard van de verschillende vernieuwbare energiebronnen (wind, 
water, zon, geothermie, biomassa) alleen al leidt tot verschillende niveaus van beschikbaar-
heid, andere verhoudingen tussen kosten en opbrengsten, uiteenlopend ruimtebeslag en 
verschillende duurzaamheidprofielen. Een andere vraag is waar het primaat en het initiatief 
komen te liggen. Bij een doortastende overheid, een paar grote leveranciers of bij een 
veelheid van ondernemende collectieven? Daarnaast kan de schaal waarop de energieketen 
wordt gesloten enorm variëren: van individueel, via regionaal tot internationaal. Als we dan 
ook nog opslag van CO2 en georganiseerde energiebesparing in de vergelijking meenemen, 
dan ontstaat er een beeld van een zeer gedifferentieerd ‘mengpaneel’, aan de hand waarvan 
een nieuwe duurzame energiemix gestalte krijgt.

Een ander uitzicht

VoorwoordVoorwoord 03

Zon 07
Hoofddorp | Joannes de Doper Parochie 08
Goeree-Overflakkee | Recreatiepark De Klepperstee 10
Klazienaveen-Noord | Landgoed Scholtenszathe 12
Barendrecht | Project A15 Vaanplein 14
 
Biomassa 17
Waal | Ewijkse Plaat  18
Ommen | N348 Deventerweg 20
Noordoostpolder | Flevo-energiehoutproject 22
Zevenaar | Businesspark 7Poort 24
Purmerend | Biowarmtecentrale (BWC) 26
Giethoornse Polder | Agro Giethoorn 28
Amsterdam | Waternet 30
Delfzijl | Eneco Bio Golden Raand 32
Vierverlaten | Suiker Unie 34
Maasvlakte | Neste Oil 36

Wind  39
Nieuw Buinen | Reservering windpark 40
Farnsum | Westerlaan  42
Anna Jacobapolder | Sluis 44
Noordoostpolder | NOP Agrowind 46
Eemshaven | Essent Westereems 48
Ter Apel | Burgerwindpark Haren-Rütenmoor EW1 50
Egmond aan Zee | Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) 52

Water 55
Vlaardingen | Warmtenet Leiding over Noord 56
Middenmeer | Agriport A7 58
Eemshaven | TenneT converterstation 60
Hoofddorp | Hoofdkantoor TNT 62
Breezanddijk | Redstack 64

Transitie 67
Maasvlakte 2 | Europaweg 68
Maasvlakte 2 | Maasvlakteweg 70
Amsterdam | Frederiksplein 72
Maasbracht | RWE Clauscentrale C 74
Heerhugowaard | Bosboomstraat 76 
Groningen | Kempkensberg 78

Colofon 80

02 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 03



Energietransitie is een proces met onnoemlijk veel repercussies op het functioneren, de 
constructie en het beeld van onze leefomgeving. Dat heeft de geschiedenis al laten zien. 
De eerste golf van lokale en regionale energievoorziening leidde tot de kap van natuurlijk 
bosareaal, de tweede golf tot grootschalige vervening en turfwinning waardoor landschap-
pen integraal en onomkeerbaar van gedaante veranderden, de derde golf tot olie- en gas-
winning (met vooral directe gevolgen voor meetbare milieukwaliteit en afgeleide ruimte-
lijke gevolgen in termen van grootschalige distributienetwerken, energie-intensieve 
industrie en alomtegenwoordige automobiliteit). We staan nu voor de vierde golf die 
opnieuw grote gevolgen zal hebben voor ruimtelijke inrichting en ruimtegebruik. 
Deze transitie wordt door de samenleving met waakzame interesse gevolgd, omdat de 
verwachte effecten slecht verenigbaar lijken met de typisch Nederlandse spreiding van 
urbaan grondgebruik en de vertrouwde landschappelijke panorama’s.

In het advies Energielandschappen, dat het College van Rijksadviseurs in 2013 aan het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitbracht, leggen we de nadruk op de aspecten 
bron, eigendom en schaal als de belangrijkste factoren voor de gewenste energietransitie. 
We maken onderscheid in verschillende niveaus waarop energielandschappen tot ontwikke-
ling kunnen komen: een soort legenda die begint bij de individuele boer met de biovergis-
ter en die via de woningbouwcorporatie en haar zonnepanelen leidt tot Rijkswaterstaat en 
de getijdecentrale. Als de ruimtelijke ordening in staat is om zich dienstbaar te positioneren 
naar deze grote variatie van energie-initiatieven, wordt een transitie waarschijnlijk. 

Deze ruimtelijke ‘energielegenda’ vormde daarna de basis voor een opdracht aan fotograaf 
Theo Baart om vast te leggen op welke wijze ons landschap nu al is veranderd als gevolg van 
de duurzame energie-investeringen van de afgelopen jaren. We noemen deze zeer actuele 
beeldenreeks een nulmeting, juist om de samenleving en de beleidsmakers te doordringen 
van het gegeven dat we nog maar aan het begin staan van een ingrijpende aanpassing van 
onze vertrouwde topografie. Het energielandschap is een nieuw landschap met wat ons 
betreft – in potentie – een grote attractiviteit.

Het College van Rijksadviseurs,

Eric Luiten
Rijksadviseur Landschap en Water

Rients Dijkstra
Rijksadviseur Infrastructuur en Stad

Frits van Dongen
Rijksbouwmeester
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Zon
Zonne-energie wordt veelal opgewekt door de individuele 
bewoner, ondernemer of instantie die zijn dak vol legt met 
panelen: woonhuizen, stallen, bedrijfpanden, ziekenhuizen. 
Maar op dit moment is het collectief ontwikkelen van zonne-
parken – de terugkeer van de coöperatie – om de nabije 
omgeving van energie te voorzien, in opmars. Niet-gebruikte 
zelfopgewekte elektriciteit kan geleverd worden aan het 
elektriciteitsnet. 

Energielandschappen | 07



De kerk van de Joannes de Doper parochie in 
Hoofddorp is in 2013 voorzien van zonnepanelen 
die genoeg energie opwekken om de kerk, het 
parochiehuis en de pastorie te voorzien. Een kruis 
is uitgespaard in het dak door daar afwijkend 
gekleurde zonnepanelen te plaatsen. 

Meer informatie www.thunnissenonderhoud.nl Hoofddorp | Joannes de Doper Parochie Energielandschappen | 0908 | College van Rijksadviseurs

http://www.thunnissenonderhoud.nl/Nieuws/COBOUW_20140211_1_006_article45.pdf


Op het terrein van recreatiepark ‘De Klepperstee’ op 
het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is een 
zonnepanelenveld aangelegd waar 2.950 pv-panelen 
liggen (photovoltaïsche panelen, ofwel zonnepanelen). 
Met 1,3 hectare wordt in een gemiddeld jaar 787.000 
kWh (vergelijkbaar met het gebruik van 225 huis-
houdens) elektriciteit geleverd. De stroomopbrengst 
wordt geleverd aan ‘De Klepperstee’ en camping 
‘De Magneet’. De rest van de opbrengst gaat naar 
het elektriciteitsnet. 

Meer informatie www.klepperstee.com10 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 11Goeree-Overflakkee | Recreatiepark De Klepperstee
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Ruim 4.600 zonnepanelen zijn geplaatst op 8.880 m2 
dakoppervlak. Samen goed voor een productie van 
1.300 megawattuur per jaar en dat is bijna drie maal 
het energieverbruik van het agrarische bedrijf. De extra 
geproduceerde energie wordt teruggeleverd aan 
het net.

Meer informatie www.scholtenszathe.nl12 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 13Klazienaveen-Noord | Landgoed Scholtenszathe

http://www.scholtenszathe.nl/het-landgoed/zonne-energie


Op een braakliggend stuk grond naast de afrit van 
de snelweg A15 en onder hoogspanningsmasten worden 
zonnepanelen geplaatst. Het zonnepark is onderdeel 
van Project A15, een initiatief van Natuur & Milieu en 
Milieudefensie. Het doel: in 2015 40.000 mensen in 
elektrische deelauto’s te laten rijden, op stroom af-
komstig van windturbines en zonnepanelen uit het 
gebied rondom de A15. Bewoners die mee willen doen 
kopen een of meerdere zonnepanelen en worden lid 
van een coöperatie. Wie meedoet, ontvangt een 
jaarlijkse korting op de energierekening. 

Meer informatie www.natuurenmilieu.nl14 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 15Barendrecht | Project A15 Vaanplein

http://www.natuurenmilieu.nl/nieuws/perscentrum/20140507-barendrecht-koploper-in-zonne-energie


Biomassa
Afval is energie: biomassa wordt opgestookt, houtsnippers 
vrijgekomen bij onderhoud van bossen en bermen worden 
verbrand voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Maar biomassa 
vindt ook steeds meer toepassing als grondstof. 
Grondstoffen die gebruikt kunnen worden om componenten 
die nu gemaakt worden uit fossiele brandstoffen te vervangen. 
Niet alleen duurzame energie opwekken als vervanging van 
fossiele brandstoffen is een opgave, maar ook het besparen 
van energie en het vervangen van schaarse grondstoffen van 
fossiele oorsprong door nieuwe duurzame grondstoffen 
gewonnen uit biomassa verdient de aandacht. Andersoortig 
beheer maakt van het Nederlandse cultuurlandschap weer een 
energielandschap. Braakliggende gronden kunnen tijdelijk 
gebruikt worden voor het planten van energiegewassen. 
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De afname van agrarische activiteiten langs de 
rivieren en de opkomst van nieuwe natuur leidt tot 
aanpassing van het beheer. De groei van vegetatie 
mag de veiligheid van de rivieren niet bedreigen. 
Cyclische verjonging van het groen door kapwerk 
of graafwerkzaamheden zoals bij Ewijkse Plaat, 
levert biomassa op voor verbranding.

Meer informatie www.ark.eu18 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 19Waal | Ewijkse Plaat 

http://www.ark.eu/ark/download/cyclisch-beheer/cyclisch-beheer-ewijkse-plaat.pdf


Beheer van bermen van wegen, spoorlijnen en kanalen 
levert biomassa op. De firma ‘Bruins + Kwast’ beheert 
voor de provincie Overijssel een deel van de bermen van 
de provinciale wegen. Het klein hout wordt versnipperd 
en gebruikt als biomassa. De onderhoudsactiviteiten 
van Staatsbosbeheer leveren houtsnippers op om drie 
verbrandingsovens zoals in Purmerend te voorzien 
van brandstof.

Meer informatie www.bruinsenkwast.nl20 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 21Ommen | N348 Deventerweg

http://www.bruinsenkwast.nl/


Onder de hoogspanningsmasten langs de A6 tussen 
Lelystad en Almere ligt een wilgenplantage van 
25 hectare. Er zijn 15.000 stekken per hectare geplant. 
Om de twee jaar kan van deze begroeiing geoogst 
worden en de gemiddelde opbrengst is 10 ton droge 
stof per hectare. Het Flevo-energiehoutproject is 
een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Shell 
en Nuon.

Meer informatie www.probos.nl22 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 23Noordoostpolder | Flevo-energiehoutproject

http://www.probos.nl/images/pdf/artikelen/MagazineBiomassauitnatuurenlandschap_2013_FlevoEnergieHout.pdf


De gemeente Zevenaar heeft aan de oostkant van de 
gemeente een nieuw bedrijventerrein in de aanbieding: 
‘Businesspark 7Poort’. De uitgifte verloopt wat traag en 
het groenbedrijf ‘BKC’ heeft op zeven hectare van het 
terrein olifantengras (Miscanthus) en een hectare wilgen 
geplant. Dit zijn jaarlijks te oogsten biomassagewassen. 
Olifantengras en wilgen groeien snel en hebben een 
hoge energetische waarde.

Meer informatie www.bkcbv.nl24 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 25Zevenaar | Businesspark 7Poort
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‘Stadsverwarming Purmerend’ (SVP) is begin 2013 
gestart met de bouw van de BioWarmteCentrale (BWC). 
SVP gaat met deze centrale warmte produceren en 
haar 25.000 klanten voor 80% van duurzame warmte 
voorzien. De BWC met een capaciteit van 44 megawatt, 
verstookt 100.000 ton biomassa per jaar. De biomassa 
– versnipperd hout uit natuurgebieden – wordt geleverd 
door Staatsbosbeheer. 

Meer informatie www.stadsverwarmingpurmerend.nl26 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 27Purmerend | Biowarmtecentrale (BWC)

http://www.stadsverwarmingpurmerend.nl


Vier silo’s staan op het erf van een agrarisch bedrijf 
met 450 hectare in de Giethoornse Polder. Het is een 
gemengd bedrijf met akkerbouw en pluimvee. De mest 
van het pluimveebedrijf gaat naar de biogasinstallatie. 
De opgewekte warmte van de warmtekrachtkoppeling 
(WKK) gaat terug naar de verblijven voor het pluimvee. 
Het digestaat wordt als meststof aangewend voor 
de akkerbouw. De biogasinstallatie produceert 
2 megawatt groene stroom, goed voor ongeveer 
2.500 huishoudens.

Meer informatie www.agrogiethoornenergie.nl28 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 29Giethoornse Polder | Agro Giethoorn

http://www.agrogiethoornenergie.nl


In de drie gistingstanks van de rioolwaterzuiverings-
installatie in het westelijk havengebied in Amsterdam 
wordt bijna al het zuiveringsslib van waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht verwerkt. Het gaat om slib voortgebracht 
door 1,6 miljoen mensen. Uit ongeveer 650.000 m3 slib 
per jaar wordt 11 miljoen m3 biogas geproduceerd. 
Dit wordt omgezet in 23.000 megawattuur elektriciteit 
en 77.000 GJ stadswarmte door het ‘Afval Energie 
Bedrijf’ (AEB). De gistingstanks hebben een inhoud 
van 11.500 m3 per stuk, waarin het slib een kleine 
twintig dagen blijft zitten.

Meer informatie www.aebamsterdam.nl30 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 31Amsterdam | Waternet

http://www.aebamsterdam.nl


De ‘Eneco Bio Golden Raand’ in Delfzijl is de grootste 
bio-energiecentrale van Nederland. Vijftig vracht-
wagens per dag leveren op jaarbasis 300.000 ton afval 
en sloophout aan die groene stroom opleveren voor 
120.000 huishoudens. Nuon heeft plannen voor een 
soortgelijke centrale op het industriegebied Lage 
Weide bij Utrecht.

Meer informatie eneco.nl32 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 33Delfzijl | Eneco Bio Golden Raand

http://projecten.eneco.nl/eneco-bio-golden-raand


Er zijn nog twee suikerfabrieken in Nederland: in 
Dinteloord en Vierverlaten. Beide locaties zijn recent 
uitgebreid met biovergisters die samen 25 miljoen 
kubieke meter groen gas kunnen produceren, 
om 25.000 huishoudens van energie te voorzien. 
Het restmateriaal van de vergisting (het digestaat, 
rijk aan mineralen) kan als mest gebruikt worden.

Meer informatie www.suikerunie.nl34 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 35Vierverlaten | Suiker Unie

http://www.suikerunie.nl/Duurzaamheid/Plant-and-Planet/Klimaat---Energie/Productie-groen-gas.aspx


Het Finse bedrijf ‘Neste Oil’ heeft op Maasvlakte 2 de 
grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa 
gebouwd. ‘Neste Oil’ maakt diesel en vliegtuigbrandstof 
uit een mix van o.a. diverse plantaardige oliën en vetten 
uit dierlijk afval. 

Meer informatie rotterdam.watertalent.nl36 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 37Maasvlakte | Neste Oil

http://rotterdam.watertalent.nl/nl/werkgevers/461805/neste_oil.html


Wind
De eenzame windturbine op het boerenerf zal langzaamaan 
plaats maken voor gegroepeerde opstellingen van windturbines 
met een hoger rendement. Zo organiseren agrarische onder-
nemers zich om op optimale locaties met een efficiënte aan-
sluiting op het transportnetwerk windopbrengst te oogsten. 
Opbrengst uit windenergie kan gedeeld worden met omwonen-
den die anders voornamelijk overlast zouden hebben van de 
windturbineparken. De gedupeerde transformeert zo 
tot belanghebbende. Krimpregio’s zoals de Veenkoloniën 
kunnen energieregio’s worden. 
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De Gronings-Drentse Veenkoloniën vormen een gebied 
dat gestalte kreeg door de winning van turf. We kunnen 
deze topografie met recht een energielandschap noe-
men. De huidige boeren hebben opnieuw het initiatief 
genomen om te investeren in grootschalige energie-
voorziening. Grote windturbines zullen de economische 
structuur van de regio wat kunnen stabiliseren maar 
zullen op het wijde landschap een enorm visueel effect 
hebben. De Rijksadviseur voor Landschap en Water 
heeft de Minister van Economische Zaken positief 
geadviseerd over de inpasbaarheid van nieuwe wind-
turbines, maar erbij gezegd dat de energieondernemers 
die nu een deel van het vertrouwde panorama afpakken, 
er ook iets substantieels voor terug moeten doen.

Meer informatie www.dedrentsemonden.com40 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 41Nieuw Buinen | Reservering windpark

http://www.dedrentsemonden.com


Op menig boerenerf verscheen in de jaren negentig 
een enkele windturbine. Agrarische bedrijven werden 
voor een groot deel zelfvoorzienend wat energie-
verbruik betreft en soms bovendien zelfs leverancier 
van elektriciteit. Inmiddels is een andere trend zicht-
baar: agrariërs organiseren zich en bouwen gezamenlijk 
windturbineparken met hogere rendementen dan de 
individuele windturbine. De enkele windturbine zien 
we zodoende verdwijnen. 

Meer informatie www.collegevanrijksadviseurs.nl42 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 43Farnsum | Westerlaan 

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/fileadmin/cra_data/Documents/02%20Windturbines-achtergronden.pdf


Op de dijk in Anna Jacobapolder, op 400 meter afstand 
van het buurtschap Sluis, staan vijf windturbines. 
Omwonenden klagen over de geluidshinder. Tussen 
de eigenaren van de windturbines en de stichting 
‘WindmolensNee’ is een convenant in de maak waarin 
de bewoners gecompenseerd worden. De windturbine-
eigenaren storten per opgewekte megawatt € 1,00 in 
een fonds waaruit alle bewoners die tot 2500 meter 
verwijderd van de windturbines wonen gecompenseerd 
worden middels een verlaging van hun energierekening. 
Hoe dichterbij een windturbine, hoe hoger de korting, 
die kan oplopen tot € 800 per huishouden. Daarnaast 
wordt jaarlijks ongeveer € 30.000 gestort in een fonds 
ten bate van het gebied.

Meer informatie www.omroepzeeland.nl44 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 45Anna Jacobapolder | Sluis

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-09-13/231935/anti-windmolens-actiegroep-claimt-mogelijk-miljoenen


‘NOP Agrowind’ bouwt en exploiteert 26 windturbines 
op het land langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk 
in de Noordoostpolder. ‘NOP Agrowind’ is een initiatief 
van agrariërs. Zij investeren gezamenlijk in de bouw van 
26 Enercon E126 windturbines op hun land. De wind-
turbines hebben een masthoogte van 135 meter, een 
rotordiameter van 127 meter en hebben per stuk een 
vermogen van 7,5 megawatt. 

Meer informatie www.duurzaamgebouwd.nl46 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 47Noordoostpolder | NOP Agrowind

http://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20140129-investering-in-grootste-windpark-van-nederland/1/5R6MPmRS?utm_source=Nieuwsbrief+29+januari&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbrief


Net over de grens bij Ter Apel, ligt het ‘Bürgerwindpark 
Haren-Rütenmoor EW1’, een windturbinepark met 
32 turbines. Dit is een van de grote windturbineparken 
aan de grens tussen Groningen en Duitsland. Het park be-
staat uit verschillende soorten turbines, met verschillende 
masthoogtes (120 tot 150 meter), in meerdere fases 
ontstaan in de afgelopen 10 jaar. Het park heeft een op-
brengst van 150 miljoen KWh. Het initiatief voor dit park 
is lokaal ontstaan in Duitsland, een zogenaamd burger-
windpark. Grondeigenaren, burgers van de stad Haren en 
buren kunnen participeren voor bedragen tussen de 
5.000 en 50.000 euro. Ook de Nederlandse omwonenden 
is aangeboden hierin te participeren.

Meer informatie www.wea-gmbh.de48 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 49Ter Apel | Bürgerwindpark Haren-Rütenmoor EW1 

http://www.wea-gmbh.de/index.php?page=projekt_haren&lang=en


Het windturbinepark Westereems van energie-
producent Essent in de Eemshaven is één van de 
grootste windparken van Nederland. Gesitueerd aan 
de dijk bij de Waddenzee en op de rand van de haven 
is het ver weg gelegen van bebouwing. Het park van 
88 windturbines levert 470 miljoen kilowattuur dat 
genoeg is om 135.000 huishoudens groene stroom 
te leveren.

Meer informatie www.essent.nl Eemshaven | Essent Westereems Energielandschappen | 51
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Op ongeveer 15 kilometer voor de kust ligt het 
‘Windpark Egmond aan Zee’ (OWEZ) met een vermogen 
van 108 megawatt. De Rijksoverheid heeft in 2009 een 
vergunning afgegeven voor de bouw van 12 nieuwe 
windturbineparken op zee. Deze foto is gemaakt op 
kraakheldere dag met een standaardobjectief om een 
zo natuurlijk mogelijke waarneming weer te geven.

Meer informatie www.rijksoverheid.nl Egmond aan Zee | Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)52 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 53

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie/windenergie-op-zee


Water
Water is een bron van energie. Waterkrachtcentrales in 
Noorwegen leveren energie aan Nederland. Uit afvalwater 
kunnen grondstoffen gehaald worden, residuen worden 
verbrand. Technieken zijn in ontwikkeling om energie op te 
wekken uit het in contact brengen van zoet en zout water. 
Door deze osmose wordt de Afsluitdijk een energie-
producent. 
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Bedrijven en woningen in Rotterdam en in de toekomst 
ook Vlaardingen en Schiedam worden voorzien van 
warmte door de afval- en energiecentrale ‘AVR’. 
Restwarmte wordt gebruikt om water te verwarmen 
tot 120°C. Het 16,8 km lange warmtetransport loopt 
geheel ondergronds via Vlaardingen en Schiedam naar 
Rotterdam. Er is voldoende warmte beschikbaar 
om 95.000 huishoudens te bedienen. 

Meer informatie nieuws.eneco.nl56 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 57Vlaardingen | Warmtenet Leiding over Noord

http://nieuws.eneco.nl/aanleg-warmtetransportnet-gestart/


De ‘Energie Combinatie Wieringermeer’ (ECW) is 
eigendom van de bedrijven op het Agriport A7 en 
exploiteert een ringnetwerk voor gas en elektra. 
Door de glastuinbouwbedrijven worden WKK’s 
(warmtekracht koppelingsinstallaties) geplaatst. 
Een WKK is een gasmotor waarmee warmte, 
elektriciteit en CO2 geproduceerd kunnen worden. 
Het grootste deel van de hiermee geproduceerde 
elektriciteit wordt via het landelijke hoogspanningsnet 
aan bedrijven en consumenten geleverd. De glastuin-
bouwbedrijven gebruiken zelf de warmte, de CO2 en 
een deel van de elektriciteit voor de verlichting. 
De tuinders vormen gezamenlijk een kleine energie-
centrale die niet alleen meer dan 200.000 huishoudens 
van elektriciteit zal voorzien, maar vanaf eind 2015 
ook een datacentrum van Microsoft op Agriport A7.

Meer informatie www.ecwnetwerk.nl58 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 59Middenmeer | Agriport A7

http://www.ecwnetwerk.nl/energie-op-agriport


Tussen Nederland en Noorwegen is een kabel gelegd 
om groene stroom (stroom uit waterkracht) te leveren. 
De afstand tussen Noorwegen en Nederland is zo groot 
dat een verbinding met wisselspanning teveel verlies 
oplevert. Daarom is er een gelijkstroomkabel, die geen 
verlies kent, tussen Nederland en Noorwegen gelegd. 
In Europa is het netwerk opgebouwd uit wisselspanning. 
Zodra de kabel Nederland binnenkomt, wordt de 
gelijkspanning in een converterstation in de Eemshaven 
omgezet in wisselspanning. 

Meer informatie www.hoogspanningsnet.com60 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 61Eemshaven | TenneT converterstation

http://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/het-net-in-nederland/gelijkstroom-zeekabels/


Het TNT hoofdkantoor in Hoofddorp heeft de hoogst 
haalbare milieukwalificatie (‘platinum’ bij de LEED cer-
tificering, Leadership in Energy and Environmental Design). 
Zomerse warmte die het gebouw niet nodig heeft of 
het overschot aan koelte in de winter, wordt opgeslagen 
in de grond. Dit wordt gebruikt om het gebouw op te 
warmen of af te koelen. Het minimum aan benodigde 
energie wordt lokaal geproduceerd in een gecombineer-
de warmte- en energiecentrale (BioWKK).

Meer informatie www.ovg.nl62 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 63Hoofddorp | Hoofdkantoor TNT

http://www.ovg.nl/blog/opening_meest_duurzame_hq_in_europa_voor_tnt


In Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk, staat 
een proefopstelling voor onderzoek van Redstack. 
Het is de bedoeling om na deze periode van onderzoek 
hier energie te gaan winnen. Door het in contact bren-
gen van het zoete water uit het IJsselmeer met het zoute 
water van de Waddenzee wordt met reverse electro-
dialysis (RED) technologie elektriciteit gewonnen. 
Een kubieke meter zoetwater gemengd met zeewater 
met kan behulp van een RED-installatie theoretisch 
1 megawatt duurzame elektriciteit voortbrengen. 

Meer informatie www.redstack.nl64 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 65Breezanddijk | Redstack



Transitie
Tot voor kort waren er een paar energieleveranciers die 
aan de randen van steden en het land in grote units energie 
opwekten. Inmiddels kan bijna iedereen een deel van zijn 
eigen energie opwekken. Daarmee verandert de centrale 
en overzichtelijk infrastructuur bestaande uit een paar energie-
leveranciers en netbeheerders. Het landschap verandert mee: 
in steden komen oplaadpunten voor elektrische auto’s, jaren 
zestig woonwijken krijgen een energiebesparende jas aan, 
gebouwen worden energieneutraal, claims op de ruimte 
veranderen, energiecentrales worden stilgelegd. 
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Op Maasvlakte 2 is een terrein van ruim 80 hectare 
gereserveerd voor innovatieve chemie op basis van 
hernieuwbare grondstoffen. ‘Het Havenbedrijf’ en vier 
partners zetten zich de komende jaren in om gebun-
delde dienstverlening op dit terrein aan te bieden. 
Bedrijven die zich hier gaan vestigen, hoeven door dit 
gezamenlijke initiatief niet meer zelf te investeren in 
bijvoorbeeld de levering van energie, energienetwerken, 
tankopslag en afval-, proces- en drinkwater.

Meer informatie www.maasvlakte2.com Maasvlakte 2 | Europaweg Energielandschappen | 6968 | College van Rijksadviseurs

https://www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/225/Chemie


Aan de westkant van Maasvlakte 2 vormt een kunst-
matig duin de zeewering. Dit is een toplocatie voor 
windturbines: onshore kosten (op land, dichtbij elektra-
net) met offshore windopbrengst (harde wind van zee). 
Toch werden hier nog geen molens geplaatst. Het zand 
van de zeewering is nog aan het zetten, maar belang-
rijker nog is het aanscherpen van de veiligheidseisen. 
Langs de weg die achter de zeewering loopt, is een 
strook grond voor leidingen gereserveerd. Als daar nu 
windturbines naast komen, mag de pijpleiding voor een 
eventueel te bouwen chemische fabriek daar niet meer 
lopen. Dit vanwege de kans dat een wiek afbreekt en 
een pijpleiding raakt. 

Meer informatie www.portofrotterdam.com70 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 71Maasvlakte 2 | Maasvlakteweg 

http://www.portofrotterdam.com/en/Business/Energy/Pages/sustainable.aspx


In Amsterdam kan iedere bezitter van een elektrische 
of hybride auto een oplaadpunt aanvragen. Indien er 
binnen 300 meter geen punt is waar de accu kan worden 
opgeladen, wordt door één van de grote energiebedrij-
ven een oplaadpunt geplaatst. In Amsterdam stonden er 
op 19 mei 2014 1.125 oplaadpunten en de verwachting is 
dat in mei 2015 dat aantal 2.000 zal zijn.

Meer informatie www.oplaadpalen.nl Amsterdam | Frederiksplein Energielandschappen | 7372 | College van Rijksadviseurs

http://www.oplaadpalen.nl


Het Europees opererende energiebedrijf RWE heeft 
besloten om de gas- en stoomturbine-centrale Claus C 
in Maasbracht vanaf 1 juli 2014 stil te leggen. 
Een beperkt aantal draaiuren in combinatie met zeer 
lage groothandelsprijzen bieden geen mogelijkheden 
voor een rendabele bedrijfsvoering. Dit is vooral een 
gevolg van de impact van de Duitse energietransitie 
op de Nederlandse markt. Door een grote toename 
van hernieuwbare energie uit Duitsland ontstaat over-
capaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet. 

Meer informatie www.rwe.com74 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 75Maasbracht | RWE Clauscentrale C

https://www.rwe.com/web/cms/nl/1772100/rwe-generation-se/locaties/nederland/clauscentrale/


De Bosboomstraat in Heerhugowaard is één van de vier 
pilotprojecten uit het programma ‘Stroomversnelling’. 
Vier bouwbedrijven en zes woningcorporaties hebben 
een convenant gesloten om te bewerkstelligen dat 
van 111.000 huurwoningen na een renovatie de energie-
rekening nihil is. Huurders betalen hun energiekosten 
aan hun corporatie, de corporaties investeren dat 
geld in renovatie en de bouwers leveren duurzaam 
gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Meer informatie www.stroomversnelling.net76 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 77Heerhugowaard | Bosboomstraat

www.stroomversnelling.net


De Kempkensberg in Groningen is een project van 
de Rijksgebouwdienst, in samenwerking met twee 
marktpartijen, voor de Belastingdienst en Dienst 
Uitvoering Onderwijs. Door water door de vloer-
constructie te leiden (betonkernactivering) wordt 
het energieverbruik in het gebouw sterk beperkt. 
Voor verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt 
van lange termijn energieopslag in de grond, in 
combinatie met warmtepompen. Een belangrijk 
onderdeel van de inrichting van de buitenruimte is 
de ecologische aansluiting op het naastgelegen 
Sterrebos.

Meer informatie www.plusbusiness.nl78 | College van Rijksadviseurs Energielandschappen | 79Groningen | Kempkensberg

http://www.plusbusiness.nl/inbeeld3.php
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Het College van Rijksadviseurs (CRA) heeft op 25 juli 2013 op verzoek van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu een advies uitgebracht over de voorgenomen 
transitie naar 16% duurzame energie in 2020. Het CRA constateert dat we aan de 
vooravond staan van een van de meest complexe transformaties die ons land de 
komende decennia zal doormaken: de overgang van een olie-, gas- en kolengestookte 
samenleving naar één die loopt op duurzaam gewonnen energie.

Theo Baart heeft in opdracht van het CRA begin 2014 een ‘fotografische nulmeting’ 
gemaakt van de energielandschappen in Nederland. Deze foto’s tonen het prille 
stadium waarin deze transformatie zich bevindt.
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