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Opbouw programma thema atelier Landbouw

Tijd  Onderdeel
09.15 uur Digitale inloop
09.30 uur Blok 1: Welkom, goede start
  Interview/presentatie Bert Groot Wesseldijk – Wethouder Gemeente Lochem

10.00 uur Blok 2: Inhoudelijke presentatie
  Na afoop verhelderende vragen

PAUZE

10.30 uur Blok 3: Werksessies
  Aftrap werken in groepen
  Toelichting vraagstelling
10.35 uur Start groepsessies

11.30 uur Plenair voor terugkoppeling per groep 
11.55 uur Afsluiting
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Doelstelling
In het atelier over landbouw staat de toekomst van 
het agrarisch gebied op de agenda. Doel is om die te 
koppelen met de energie opgave.

Vraagstelling
We pellen de opgave van de landbouw af van een 
vergezicht voor de regio (periode 2030-2050) en de 
veranderingen die we de komende 10 jaar verwachten 
tot de keuzes die we op korte termijn moeten maken. 
Uiteraard stellen we de vraag wat de kansen zijn voor 
de koppeling met het opwekken van energie. Ook 
benoemen we de mogelijke schuurpunten tussen de 
opwek van energie en de toekomst van de landbouw.

Het atelier was opgebouwd uit 3 blokken:
Blok 1: Interview Bert Groot Wesseldijk – Wethouder 
Gemeente Lochem 
Blok 2: Presentatie stand van zaken RES, uitdagingen 
en inspiratie. Landbouw & Energietransitie. Door 
Esther Kruit -  Kruit Kok Landschapsarchitecten
Blok 3: Discussiëren over kansen en bedreigingen 
van de energietransitie in relatie tot de landbouw en 
terugkoppeling per groep (dialoog)

Blok 1. Samenvatting interview Bert Groot Wesseldijk – 
Wethouder Gemeente Lochem
Huidige stand van zaken van de agrarische sector in 
de regio 
Over het algemeen doet de landbouw het goed in 
Nederland. In de regio zijn er wel verschillen:
• Veluwe: kleinschalige intensieve veehouderijen: 

kalveren, moeilijke economische situatie
• IJsselvallei: grootschalige melkveehouderijen, op 

vruchtbare groen, goed georganiseerde bedrijven
• Op het zand: kleinschalige melkveehouderijen en 

akkerbouwbedrijven
• Verschil in maat en schaal, problematiek van 

de Droogte in de Achterhoek en op de Veluwe is 
groot, daar opbrengstverlies en directe schade 

INLEIDING
(op het zand verdwijnt 8% van het water door 
verdamping, zandgrond houdt het water moeilijk 
vast).

• Rondom de IJsselvallei en het klei minder 
problemen, maar de kleibodem gedraagt zich 
moeilijk bij grote droogte. 

Toekomstperspectief van de sector in de regio: 
• Positief, door het doorzettingsvermogen van de 

ondernemers, het zijn familiebedrijven. Deze 
bedrijven zijn instaat om veel gezamenlijk op te 
vangen. Trots op de sector.

Nu worden er wel andere gesprekken gevoerd, niet 
alleen over opbrengst verhogen. De maatschappelijke 
druk op deze bedrijven neemt immers toe (PAS 
problematiek, afname biodiversiteit, de vraag naar 
meer natuur).

De schaalvergroting gaat wel door. Stoppende 
bedrijven geven maar beperkte nieuwe intreders, 
worden vaak opgekocht door buren. Men redeneert 
“wat past het beste bij mijn bedrijf?”, dat wil zeggen 
de gronden optimaal benutten (welke veestapel hoort 
bij deze grondslag, of welke gewassen kunnen geteeld 
worden). Per sector zijn er lichte verschillen in deze 
schaalvergroting. 

Delen van kennis en informatie is erg groot in de 
landbouw. Energietransitie (bijvoorbeeld zon op land) 
geeft veel druk op de al schaarse landbouwgronden. 
Iedereen wil landbouwgrond hebben voor allerlei 
nieuwe ontwikkelingen als wonen, mobiliteit maar ook 
de energietransitie. 

Zon op dak wordt in  de agrarische sector echt als 
een verdienmodel gezien. Investering als geheel om 
meer energie op te wekken dan voor eigen gebruik 
noodzakelijk, is vaak te hoog.
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DE STELLINGEN VOORAF
In de RES ligt dus een duivelsdilemma, wind heeft 
minder impact op de landbouw. 
Maar het is een illusie om zonder landbouwgrond 
deze transitie te maken. 

Conclusie: windmolens hebben beperkte impact 
op de hoeveelheid landbouwgrond. Combinatie zon 
en wind , daarbij zoveel mogelijk landbouwgronden 
ontzien. Wel inzetten op combinatie van zon en 
teelten. Zon geeft ook schaduwwerking en dat kan 
soms in het voordeel werken voor teelten. 

Blok 2: Presentatie stand van zaken RES, uitdagingen 
en inspiraties. Landbouw & Energietransitie. Door Esther 
Kruit -  Kruit Kok Landschapsarchitecten
In het tweede blok werd door Esther Kruit allereerst 
de energieopgave van de regio verduidelijkt, in de 
opgaven voor wind en zon. Daarnaast  geeft ze een 
korte samenvatting van de uitdagingen waar de sector 
voor staat:
• Schaarste aan landbouwgrond, 
• Vraag naar grond voor allerlei functies 
• Milieuproblematiek: voor de bodem, lucht en 

water (residuen, nutriënten en pesticiden). Bijv. 
Pas-problematiek

• Uitputting van de bodem 
• Waterkwaliteit
• Opvang van klimaatveranderingen:Tegengaan 

verdroging, hittestress en vernatting 
• CO2-opvang
• Afname van de biodiversiteit
• Slimmer omgaan met grondstoffen  en energie

Op basis van deze uitgangsituatie zijn er 
meekoppelkansen te onderscheiden waarbij de 
landbouw onderdeel is van de energietransitie of 
gebruik kan maken van die energietransitie: 
• Energie-opwek vanuit circulair denken, biomassa 

en biovergisting
• Energie-opwek in combinatie met goede 

teeltomstandigheden
• Bodemgeneratie door wisselteelten door mobiele 

energie-opwek 
• Minder landbouwgrond in combinatie met 

verdienmodellen energie 
• Toename biodiversiteit door energietransitie 

Daarnaast vraagt ze ook aandacht voor de sociale 
context en de toekomst van de landbouw
• Voorkomen van verliezen van landbouwgrond 

| -locatie, én juist inzetten op versterken van 
de landbouwkundige structuur op basis van de 
toekomstige maatschappelijke vragen.

• (vragen als meer grondgebondenheid, 

INSPIRATIE
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Concept RES 
Energieopgave

2030

• 0,78 TWH grondgebonden zonne-energie

• 0,45 TWh wind-energie

• Keuze voor verhouding zon en wind van 60 / 40

Wind Concept RES

Bouwstenen

• Clusters langs 

infrastructuurlijnen

• Agri- clusters in open 

landbouwgebieden

• Clusters nabij 

industrieterreinen

• Clusters nabij hoofdstations

• Clusters boven (nieuw) bos

• Dorpsmolens

Kaart en tabel uit de ConceptRES

ZON concept RES

Kwantitatief 

 2% kleinschalige landschappen

 4% open landschappen

Kwalitatief 

 Niet coherent met kwantitatieve 
kaart

 Niet kansrijk - zijn dit alle uit te 
sluiten gebieden? 

 Wat betekent minder kansrijk?

 Onder welke voorwaarde kan zon 
wel?

 Landbouwgronden –
voedselproductiegronden zonder 
voorwaarde beschikbaar? 

Kaart uit de ConceptRES

Naar RES 1.0 

Ambities en uitgangspunten 

aanscherpen 

Identiteit Cleantechregio versterken

 Waardevolle landschappen

 Duurzame leefomgevingen

 Techniek en innovatie

Meerwaarden creëren

 Energie laag integraal inzetten tot 

een win-win situatie

Uitdagingen nu in de landbouw 
Schaarste aan landbouwgrond, 
Vraag naar grond voor allerlei functies 

Milieuproblematiek: 
Voor de bodem, lucht en water
(residuen, nutriënten en pesticiden)

Bijv. Pas-problematiek
Uitputting van de bodem 
Waterkwaliteit

Opvang van klimaatveranderingen:
Tegengaan verdroging, hittestress en vernatting 

Co2-opvang

Afname van de biodiversiteit

Slimmer omgaan met grondstoffen  en energie

stuwwal

stuwwal

stuwwal

stuwwal

Uitspoelings
vlakte met 
dekzandkoppen 
en beekdalen

Dekzand vlakte 
met welvingen 
rivierduinen, 
beekdalen 

rivierdal, 
oeverwal, 
rivierafzettingen

Meekoppelkansen

Energie-opwek vanuit circulair denken: 
biovergisting

Biovergisting van Heijdehoeve 

4000 varkens leveren =

groene energie voor 6000 huishoudens 
+

mineralen voor ASML 

INSPIRATIE

Meekoppelkansen

Energie-opwek vanuit circulair denken

Energie-opwek in combinatie met 

goede teeltomstandigheden

Bodemgeneratie door wisselteelten 

door mobiele energie-opwek 

Minder landbouwgrond in combinatie 

met verdienmodellen energie 

Toename biodiversiteit door energietransitie 
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Meekoppelkansen

Energie-opwek in combinatie met 

goede teeltomstandigheden:

Zonnepanelen als framewerk voor zachtfruit

Betere koeling in de zomer

Duurzamere vorm van bescherming voor de 
gewassen minder vorstschade en effectiever tegen 
hagelschade 

Zonne-overkapping levert 8,5 MW stroom =

groene energie voor 2.500 huishoudens

Meekoppelkansen

Bodemgeneratie door wisselteelten 

door mobiele energie-opwek 

Meekoppelkansen

Windenergie als verdienmodel

Landgoed de Logt:

1 windmolen (90 m | 2,4 MW)

=

pacht van 50 hectare boerderij 

Meekoppelkansen

Vergroting van de biodiversiteit door 

biologische weideboeren te combineren 

met energieboeren. 

Meekoppelkansen

Vergroting van de biodiversiteit en 

maken van buffer naar 

natuurgebieden 

Meekoppelkansen

Ook bekijken vanuit de Sociale context en de toekomst van de landbouw

Voorkomen van verliezen van landbouwgrond | -locatie, én juist inzetten op versterken van de landbouwkundige structuur op basis van de toekomstige maatschappelijke vragen.

(vragen als meer grondgebondenheid, extensiever grondgebruik, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verhogen biodiversiteit en verhoging van locale
voedselproductie). 

Voorkomen van belemmering van bedrijfsvoering en toekomstige groeiruimte van aangrenzende agrariërs.

(bijvoorbeeld aandacht voor huiskavels en aangrenzende kavels i.v.m. weidegang in omgeving en nevenfuncties als recreatie en zorg)-.

Sociale structuur van stoppers, blijvers en opvolgers belangrijk voor duurzame ontwikkeling van het gehele gebied en de landbouwkundige structuur. 

Zonnevelden moeten groeiruimte blijven geven. 

Zonnevelden op incourante kavels op basis van grootte, slechte ontsluiting,ongunstige hydrologische situatie, nadelige beschaduwing voor teelten. 

Goede landbouwkavels zijn kavels, die aansluiten bij de bedrijfsvoering (huiskavels, aangrenzende kavels), goed ontsloten zijn, hebben een goede kavel en verwerkingsvorm op 
basis van teelten, hydrologisch geschikt. 

Zonnevelden zo inrichten dat negatieve effecten op bodem, bodemvruchtbaarheid, bodemvochtigheid, bodemstructuur en de hydrologische situatie niet voorkomen en zelfs 
verbeterd worden. 

Verbetering is ook in belang van de omringende agrariërs. 

Meekoppelkansen

Energie-opwek vanuit circulair denken:

Bosmilieu creëren voor uitloopkippen 

en direct biomassa produceren 

Voorbeeld 

Biologisch pluimveebedrijf 

De Zandschulp van Wim Thomassen in Overberg
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extensiever grondgebruik, minder gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, verhogen 
biodiversiteit en verhoging van locale 
voedselproductie). 

• Voorkomen van belemmering van bedrijfsvoering 
en toekomstige groeiruimte van aangrenzende 
agrariërs.

• (bijvoorbeeld aandacht voor huiskavels en 
aangrenzende kavels i.v.m. weidegang in 
omgeving en nevenfuncties als recreatie en zorg)-.

• Sociale structuur van stoppers, blijvers en 
opvolgers belangrijk voor duurzame ontwikkeling 
van het gehele gebied en de landbouwkundige 
structuur. 

• Zonnevelden moeten groeiruimte blijven geven. 
• Zonnevelden op incourante kavels op basis 

van grootte, slechte ontsluiting, ongunstige 
hydrologische situatie, nadelige beschaduwing 
voor teelten. 

• Goede landbouwkavels zijn kavels, die aansluiten 
bij de bedrijfsvoering (huiskavels, aangrenzende 
kavels), goed ontsloten zijn, hebben een goede 
kavel en verwerkingsvorm op basis van teelten, 
hydrologisch geschikt. 

• Zonnevelden zo inrichten dat negatieve 
effecten op bodem, bodemvruchtbaarheid, 
bodemvochtigheid, bodemstructuur en de 
hydrologische situatie niet voorkomen en zelfs 
verbeterd worden. 

• Verbetering is ook in belang van de omringende 
agrariërs. 

Blok 2 Chat samengevat geordend per Thema
• Bewijslast noodzaak grondgebonden zonnevelden 

vanuit CO2 vastlegging
• Benoem ook andere energie opwekmogelijkheden, 

niet alleen zon en wind - innovatie
• Zonneladder beter in RES proces borgen = betere 

borging dat eerst daken vol gelegd worden
• Hogere ambitie tonen in RES 1.0 t.a.v. zon op 

dak – van 30% naar 60% of 90%
• Wie staat aan de lat voor de integraliteit van de 

gebiedsopgaven? 

GROEPSSESSIES

Meekoppelkansen

Energie-opwek in combinatie met 

goede teeltomstandigheden:

Zonnepanelen als framewerk voor zachtfruit

Betere koeling in de zomer

Duurzamere vorm van bescherming voor de 
gewassen minder vorstschade en effectiever tegen 
hagelschade 

Zonne-overkapping levert 8,5 MW stroom =

groene energie voor 2.500 huishoudens

Meekoppelkansen

Windenergie als verdienmodel

Landgoed de Logt:

1 windmolen (90 m | 2,4 MW)

=

pacht van 50 hectare boerderij 

Meekoppelkansen

Vergroting van de biodiversiteit en 

maken van buffer naar 

natuurgebieden 

Blok 3: Discussiëren over kansen en bedreigingen 
van de energietransitie in relatie tot de landbouw en 
terugkoppeling per groep (dialoog)

Samenvatting 
• Agrariërs zijn niet enthousiast over grondgebonden 

zonnevelden op goede landbouwgronden.
• Voorkeur van windenergie boven zonne-energie. 
• Zon op dak en besparen belangrijk – zonneladder 

beter in beeld, communiceren en in stimulerend 
beleid omzetten.

• De sociale structuren zijn een zeer belangrijk 
afwegingskader zowel binnen de agrarische sector 
als met de omgeving.

• De wil voor zon op dak, windenergie of 
grondgebonden zonnevelden is er op individueel 
niveau wel – vaak strand het proces op draagvlak 
uit de omgeving  en stroperige processen met o.a. 
de gemeente. Dan is het al gauw teveel moeite 
voor een agrariër. 

• Pleidooi voor het organiseren van 
gebiedsprocessen voor het creëren van  
draagvlak, meerwaardecreatie t.a.v. het 
landschap (meekoppelkansen, meerdere 
financieringsmogelijkheden) en de omgeving 
(financiële participatie)

• Bottum up gebiedsprocessen faciliteren!– energie 
operaties kunnen een rol spelen in het helpen en 
coördineren van opwek in het buitengebied.  

• Gemeente moet goede richtlijnen formuleren die 
tevens geborgd zijn in het regionaal beleid. 
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Plenaire terugkoppeling
Esther Kruit bevraagt de diverse groepen voor een 
terugkoppeling. Hierbij een samenvatting van wat 
gezegd werd. 

Belangrijk is dat het woord grondgebondenheid. De 
bodem is essentieel voor het agrarisch bedrijf. 
Agrariërs zijn niet enthousiast over grondgebonden 
zonnevelden op goede landbouwgronden.
Voorkeur van windenergie boven zonne-energie. 
Zon op dak en besparen belangrijk – zonneladder 
beter in beeld, communiceren en in stimulerend 
beleid  omzetten.

De sociale structuren zijn een zeer belangrijk 
afwegingskader zowel binnen de agrarische sector als 
met de omgeving.
De wil voor zon op dak, windenergie of 
grondgebonden zonnevelden is er op individueel 
niveau wel – vaak strand het proces op draagvlak uit 
de omgeving  en stroperige processen met o.a. de 
gemeente. Dan is het al gauw teveel moeite voor een 
agrariër. 

Pleidooi voor het organiseren van gebiedsprocessen 
voor het creëren van  draagvlak, meerwaardecreatie 
t.a.v. het landschap (meekoppelkansen, meerdere 
financieringsmogelijkheden) en de omgeving 
(financiële participatie).

Bottum up gebiedsprocessen faciliteren! Energie 
coöperaties kunnen een rol spelen in het helpen en 
coördineren van opwek in het buitengebied.  
Gemeente moet goede richtlijnen formuleren die 
tevens geborgd zijn in het regionaal beleid.

Meekoppelkansen

Energie-opwek vanuit circulair denken

Energie-opwek in combinatie met 

goede teeltomstandigheden

Bodemgeneratie door wisselteelten 

door mobiele energie-opwek 

Minder landbouwgrond in combinatie 

met verdienmodellen energie 

Toename biodiversiteit door energietransitie 
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Deelnemers 
Esther Kruit ( KruitKok Landschapsarchitecten - groepsbegeleider)
Evert Luchtenbelt (Agrariër Wapenveld melkveehouderij)
Jeroen Beker (agrariër)
Joris Benninga ( Gelders energie akkoord (GEA) duurzame opwekking)
Machtelijn Tempelman (IJssellandschap)
Nicole Koks (LTO Noord regio Oost)
Robbert Haijtink ( LTO achterhoek noord)
Tonnie Stekelenburg (Lochem energiecoorperatie)

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 1: Wat is de uitgangssituatie van de landbouw in uw deelgebied ?
• Kijk grensoverschrijdend
• Elk bedrijf heeft zijn eigen visie – je moet kunnen blijven ondernemer maar hoe deal je met de opgave die er 

liggen
• 99% familiebedrijven
• Wat dient men voor wie op te lossen?  Voor eigenaar van de gronden of maatschappelijke opgave. Monden 

voeden is ook een maatschappelijke opgave.
• Gebiedsfonds een optie? Gezamenlijk oppakken. 
• Lochem – vooral melkveehouders – biogas zijn de veehouders enthousiast over – niet enthousiast over 

zonnevelden – sociale structuren verstoren de zonnevelden
• Zon op dak en besparen belangrijk – zonneladder beter in beeld, communiceren en in beleid omzetten 
• Vraag Hoe gaat het met de extensivering van de landbouwgronden- incourante gronden? 
• Collectieve processen op gang brengen – Vooral Bottum Up –
• Energie coöperaties hebben contacten met agrarische sector  zon op dak in agrarisch gebied lastig

Groep 1

Meekoppelkansen

Energie-opwek vanuit circulair denken

Energie-opwek in combinatie met 

goede teeltomstandigheden

Bodemgeneratie door wisselteelten 

door mobiele energie-opwek 

Minder landbouwgrond in combinatie 

met verdienmodellen energie 

Toename biodiversiteit door energietransitie 
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de toekomst?

• Bottum up proces – energie operaties kunnen een rol spelen in het helpen en coördineren van opwek in het 
buitengebied. 

• Gebiedsproces als oplossing – maar lastig t.a.v. zon en verdienmodel
• Postcoderoos zit weinig ruimte in – gaat niet werken op individueel niveau – per gebiedsniveau uitwerken
• Meerwaardecreatie op het gebied van milieu, water en biodiversiteit is belangrijk – wordt nu nog te vaak gemist 

– o.a door tijdsgebrek 
• Goede en slechte gronden is niet de vraag maar eerder waar zit de dynamiek
• Moeizaam proces omdat er altijd weerstand is.  Te weinig maatschappelijk draagvlak

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 

Groep 1
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de toekomst?

• Bottum up proces – energie operaties kunnen een rol spelen in het helpen en coördineren van opwek in het 
buitengebied. 

• Gebiedsproces als oplossing – maar lastig t.a.v. zon en verdienmodel
• Postcoderoos zit weinig ruimte in – gaat niet werken op individueel niveau – per gebiedsniveau uitwerken
• Meerwaardecreatie op het gebied van milieu, water en biodiversiteit is belangrijk – wordt nu nog te vaak gemist 

– o.a door tijdsgebrek 
• Goede en slechte gronden is niet de vraag maar eerder waar zit de dynamiek
• Moeizaam proces omdat er altijd weerstand is.  Te weinig maatschappelijk draagvlak

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 4: Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de landbouw- en energietransitie. Zijn er 
voorbeelden in de regio?

• Kringlooplandbouw staat haaks op zonnevelden omdat er juist meer gronden nodig zijn.  

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 5: Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer ook de risicofactoren. 

• Verhouding zon wind mag anders vanuit de agrarische sector – minder zon 
• Proces

- Bottum up  processen organiseren én regie vanuit de gemeente en regio 
- Gemeente moet goede richtlijnen formuleren – vanuit de regio 

Groep 1
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Atelier Landbouw- & Energietransitie 

Blok 4: Terugkoppeling uit de groepen en dialoog

Vraag 1: 
Wat is de uitgangssituatie van de landbouw vanuit uw perspectief. 

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de 
toekomst?

Vraag 3: 
Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te 
wekken vanuit het landbouwperspectief? 

Vraag 4:
Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de 
landbouw- en energietransitie. Zijn er voorbeelden in de regio?

Vraag 5: 
Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer 
ook de risicofactoren! 

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Aanwezig;
Cristian Keizer – LTO en kalverhouder in Epe
Marry de Zwaan – LTO en kippenboer in Epe
Ghada Sukkar – Waterschap Vallei en Veluwe
Hans van Bolderen – gemeente Epe
Harold van Ganzenwinkel – gemeente Apeldoorn
Ellen Geelhoed – Provincie Gelderland
Paul Blankman – gemeente Brummen
Jan Wesseldijk – gemeente Voorst
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Atelier Landbouw- & Energietransitie 

Blok 4: Terugkoppeling uit de groepen en dialoog

Vraag 1: 
Wat is de uitgangssituatie van de landbouw vanuit uw perspectief. 

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de 
toekomst?

Vraag 3: 
Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te 
wekken vanuit het landbouwperspectief? 

Vraag 4:
Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de 
landbouw- en energietransitie. Zijn er voorbeelden in de regio?

Vraag 5: 
Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer 
ook de risicofactoren! 

Groep 1

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Aanwezig;
Cristian Keizer – LTO en kalverhouder in Epe
Marry de Zwaan – LTO en kippenboer in Epe
Ghada Sukkar – Waterschap Vallei en Veluwe
Hans van Bolderen – gemeente Epe
Harold van Ganzenwinkel – gemeente Apeldoorn
Ellen Geelhoed – Provincie Gelderland
Paul Blankman – gemeente Brummen
Jan Wesseldijk – gemeente Voorst

Groep 2

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 1: Wat is de uitgangssituatie van de landbouw in uw deelgebied ?

• Melkveehouderij in het gebied, kan hier goed boterham mee verdienen. In kalverhouderij is het nu lastiger, 
vanwege weinig vraag. 

• LTO deelnemers zijn tegen zonnepanelen op de grond. En de zonnepanelen brengen steeds meer op, dus je hebt 
waarschijnlijk minder hectaren nodig dan nu is berekend. 

• En opslagcapaciteit is ook een probleem. Niet opwekken als er niet ook opgeslagen kan worden. 

Groep 2

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de toekomst?
• Verwacht geen grote leegloop in het gebied in de komende 20 jaar.  Omdat de meeste leden hebben aangegeven 

nu nog een goed inkomen te hebben. Keuzemoment wordt met name bepaald door opvolgers.
• Bedreiging is investeerders die grond komen opkopen. 
• Als je naar extensief gaat, dan heb je meer landbouwgrond nodig. En voor de voedselvoorziening. 

Groep 2
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 

• Geef boeren de mogelijkheid om windmolens te realiseren. De industrie betaalt de molen en de boer stelt 
grond beschikbaar tegen vergoeding. En omwonenden worden schadeloos gesteld voor overlast. 

• Droogte is een grote bedreiging. Als we droogte willen bestrijden dan zijn er plekken die droogte meer 
beïnvloeden dan andere plekken. Daar kan boer inkomsten van hebben en droogte vermijden. Waar die 
plekken zijn, daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. 

• Kansen op de flanken van de Veluwe. Ten westen van de A50. Waar kleinschaliger landschap is en 
kleinschaliger landbouw is. Beken en sprengen waar je water kan vasthouden. Hier is een mooie kans om wat 
kleinschaliger zon te realiseren. 

• In IJsselvallei, waar landbouw groter is, daar minder zon realiseren. 

Groep 2

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 4: Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de landbouw- en energietransitie. Zijn er 
voorbeelden in de regio?

• Meer regie (door de overheid) op ontwikkeling van windenergie en de relatie met industrie. Inkomsten voor de 
agrariër en bijdragen aan de energietransitie 

• Regie moet dan ook ontstaan op het gebied van draagvlak.
• Durf ook binnen de sector te benoemen wat wel en niet levensvatbaar of kansrijk is. Bijvoorbeeld bedrijven met 

40 koeien die niet levensvatbaar zijn (en die grond inzetten voor duurzame energie?)
• Kan je windenergie koppelen met mestverwerkers. Zodat je energieneutrale mestverwerkers krijgt. Dit zijn vooral 

erfmolens. Maar ook de grote mestverwerking. Reactie Waterschap: voor mestverwerking kan je vooral 
vergisting inzetten. Dat is beter dan wind. 

• En stimuleer erfmolens zodat bedrijven energieneutraal kunnen worden.

Groep 2
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 

• Geef boeren de mogelijkheid om windmolens te realiseren. De industrie betaalt de molen en de boer stelt 
grond beschikbaar tegen vergoeding. En omwonenden worden schadeloos gesteld voor overlast. 

• Droogte is een grote bedreiging. Als we droogte willen bestrijden dan zijn er plekken die droogte meer 
beïnvloeden dan andere plekken. Daar kan boer inkomsten van hebben en droogte vermijden. Waar die 
plekken zijn, daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. 

• Kansen op de flanken van de Veluwe. Ten westen van de A50. Waar kleinschaliger landschap is en 
kleinschaliger landbouw is. Beken en sprengen waar je water kan vasthouden. Hier is een mooie kans om wat 
kleinschaliger zon te realiseren. 

• In IJsselvallei, waar landbouw groter is, daar minder zon realiseren. 
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 4: Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de landbouw- en energietransitie. Zijn er 
voorbeelden in de regio?

• Meer regie (door de overheid) op ontwikkeling van windenergie en de relatie met industrie. Inkomsten voor de 
agrariër en bijdragen aan de energietransitie 

• Regie moet dan ook ontstaan op het gebied van draagvlak.
• Durf ook binnen de sector te benoemen wat wel en niet levensvatbaar of kansrijk is. Bijvoorbeeld bedrijven met 

40 koeien die niet levensvatbaar zijn (en die grond inzetten voor duurzame energie?)
• Kan je windenergie koppelen met mestverwerkers. Zodat je energieneutrale mestverwerkers krijgt. Dit zijn vooral 

erfmolens. Maar ook de grote mestverwerking. Reactie Waterschap: voor mestverwerking kan je vooral 
vergisting inzetten. Dat is beter dan wind. 

• En stimuleer erfmolens zodat bedrijven energieneutraal kunnen worden.
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 5: Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer ook de risicofactoren. 

Risico’s zijn
• Ad hoc\korte termijn
• Cowboys
• Weinig tijd en complexe opgaven met veel belangen
• Maakt het afwegen lastig

Groep 2

Deelnemers subsessie Lize

• Marc Mobach, gemeente Lochem

• Monique Loeters, gemeente Voorst en CTR

• Rene Lemein, Liander

• Andre Lobbert, Lochem Energie (zon op dak, aardgasvrij laren), veevoeder handel

• Albert Nooteboom, melkveebedrijf Heerde

• Henrike Beernink, melkveebedrijf Warnsveld

• Marije …, gemeente Voorst

• Dirk Slagman, agrarisch adviseur en zelf (klein) agrarisch bedrijf
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  
Vraag 1: Wat is de uitgangssituatie van de landbouw in uw deelgebied ?
• Economische duurzaamheid belangrijk bij energieprojecten (zon, zon op dak), aansluitkosten hoog terwijl dak geschikt is (nu via energie coöperatie), veel cowboys die 

vooral willen verdienen waardoor som niet/nauwelijks uit kan
• Netwerk geschikt om energie te leveren, niet om terug te leveren. Meer dan 2 ha gaat direct naar onderstation met dus een dure (want lange) kabel, prijzen exponentiële 

kosten bij meer vermogen (kan dat niet anders?!). Netbeheerder wil maatschappelijke kosten beheersen door niet alles over maar neer te leggen (relatief weinig energie 
tegen hoge kosten).

• Dit idee van efficiëntie kan betekenen dat grotere opstellingen zon of wind bij elkaar worden gezet om kosten te beperken terwijl dat ook ongewenste maatschappelijke 
effecten heeft. 

• Aansluiten op middenspanning gaat tot 2 MW/ca 2 ha, groter naar middenstation
• Initiatieven soms niet tot ontwikkeling vanwege technische onmogelijkheden, maar ook omdat vanwege beleid niet voor kiezen (bv afschaffen alderingsregeling – eco. 

duurzaamheid)
• Uit gesprekken met agrariers blijken aantal belemmeringen: oudere sde regelingen (loopt dit jaar af) mogen hierna niet meer leveren als ze eerder niet betaald hebben 

voor aansluiting (2 jaar geleden was er nog transportindicatienodig) (maar netwerk nu soms vol, maar niet kunnen aansluiten en daarmee sde verliezen). bij postcoderoos 
oid vaak nog veel kosten van andere dingen (bv asbestdak) maar verwacht daar wel vergoeding voor voor bijdragen aan energiecoorperatie plus nadeel voor lange 
periode verhuren van dak (bv bij uitbreidingsplannen)

• Tip: wek op waar wordt verbruikt (dus net niet nodig) bv ook met kleine windmolen, terugverdientijd loopt dan wel op van 8-10 jaar naar 15 jaar oid, past ook niet binnen 
sde, maar zou kunnen werken als sde hierop wordt aangepast. Economisch kosten eerlijk verdelen, niet alleen hoge kst voor agrarier met lage maatschappelijke kosaten.

• Praktijk laat zien dat cowboys de touwtjes in handen hebben 
• Regelbaarheid van energie, terugverdientijd uitdaging, biogas kan schakel zijn voor opslag bij die regelbaarheid tav zon en wind (en beschikbaarheid ervan vanwege weer)
• Zon en wind weinig tegelijkertijd op maximaal vermogen, dus goed te combineren op 1 kabel (minder capaciteit nodig en dus lagere mij. kosten) dit is in het groot, maar 

in klein werkt het ook zo, gaat om verhouding van vermogen  van zon en wind. Opslag van energie maakt bv s nachts gebruik energie mogelijk (dan geen last van 
negatieve energieprijzen). Misschien nu niet goedkoper als je zelf opwekt, maar in toekomst mss wel mbv opslag. En ook mooi als je constructies hebt buiten net om. 
Win/win

MM: Uitgangspositie tav energie: bereid maar zoeken naar wat er kan binnen de mogelijkheden, let op economische en maatschappelijke kosten en eerlijke verdeling daarvan

Groep 3

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de toekomst? – vernauwen naar energietransitie
• Meer neergelegd om straks meer te doen met energie van zon, bv elektrische voertuigen. Maar nog steeds veel 

stroom nodig vanwege moment beschikbar komt
• Zon op land kan voor actief landbouwbedrijf amper concurreren vanwege fiscaal regelingen. Voor 2 percelen laten 

uitrekenen. Voor stoppers heel anders, en daarmee wordt dus locatie bepaald.
• Zie ook wel kansen voor wind (groot en klein), maar moeilijk vanwege omgeving (weidevogels) kosten kleine 

molen/zon scheelt ca. factor 3.
• Grond nodig voor koeien en aan alle verplichtingen te kunnen doen, gewoon lekker boeren!
• Kleine molen ook vaak niet interessant vanwege windsnelheden (info cowboys klopt ook vaak niet).
• Marges in sector zijn dun, dus mogelijkheden voor zelf financieren vaak lastig of andere prioriteiten (primaire 

proces)
Ben je ook bereid om 3-en toe te laten op je erf?
• Wat voegt dat toe, 2000/jaar voor veel vrijheid inleveren. Soms banklening interessanter met hogere opbrengst

MM: opwek vooral voor eigen verbruik interessant, maar opgave is groter
• Grote bedrijven investeren minder omdat terugverdientijd veel korter zijn, en benutten mogelijkheden dus niet.
• Zonneladder wordt gevolgd maar focus teveel op land. Mar hier gaat over opgave op land.

Groep 3
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  
Vraag 1: Wat is de uitgangssituatie van de landbouw in uw deelgebied ?
• Economische duurzaamheid belangrijk bij energieprojecten (zon, zon op dak), aansluitkosten hoog terwijl dak geschikt is (nu via energie coöperatie), veel cowboys die 

vooral willen verdienen waardoor som niet/nauwelijks uit kan
• Netwerk geschikt om energie te leveren, niet om terug te leveren. Meer dan 2 ha gaat direct naar onderstation met dus een dure (want lange) kabel, prijzen exponentiële 

kosten bij meer vermogen (kan dat niet anders?!). Netbeheerder wil maatschappelijke kosten beheersen door niet alles over maar neer te leggen (relatief weinig energie 
tegen hoge kosten).

• Dit idee van efficiëntie kan betekenen dat grotere opstellingen zon of wind bij elkaar worden gezet om kosten te beperken terwijl dat ook ongewenste maatschappelijke 
effecten heeft. 

• Aansluiten op middenspanning gaat tot 2 MW/ca 2 ha, groter naar middenstation
• Initiatieven soms niet tot ontwikkeling vanwege technische onmogelijkheden, maar ook omdat vanwege beleid niet voor kiezen (bv afschaffen alderingsregeling – eco. 

duurzaamheid)
• Uit gesprekken met agrariers blijken aantal belemmeringen: oudere sde regelingen (loopt dit jaar af) mogen hierna niet meer leveren als ze eerder niet betaald hebben 

voor aansluiting (2 jaar geleden was er nog transportindicatienodig) (maar netwerk nu soms vol, maar niet kunnen aansluiten en daarmee sde verliezen). bij postcoderoos 
oid vaak nog veel kosten van andere dingen (bv asbestdak) maar verwacht daar wel vergoeding voor voor bijdragen aan energiecoorperatie plus nadeel voor lange 
periode verhuren van dak (bv bij uitbreidingsplannen)

• Tip: wek op waar wordt verbruikt (dus net niet nodig) bv ook met kleine windmolen, terugverdientijd loopt dan wel op van 8-10 jaar naar 15 jaar oid, past ook niet binnen 
sde, maar zou kunnen werken als sde hierop wordt aangepast. Economisch kosten eerlijk verdelen, niet alleen hoge kst voor agrarier met lage maatschappelijke kosaten.

• Praktijk laat zien dat cowboys de touwtjes in handen hebben 
• Regelbaarheid van energie, terugverdientijd uitdaging, biogas kan schakel zijn voor opslag bij die regelbaarheid tav zon en wind (en beschikbaarheid ervan vanwege weer)
• Zon en wind weinig tegelijkertijd op maximaal vermogen, dus goed te combineren op 1 kabel (minder capaciteit nodig en dus lagere mij. kosten) dit is in het groot, maar 

in klein werkt het ook zo, gaat om verhouding van vermogen  van zon en wind. Opslag van energie maakt bv s nachts gebruik energie mogelijk (dan geen last van 
negatieve energieprijzen). Misschien nu niet goedkoper als je zelf opwekt, maar in toekomst mss wel mbv opslag. En ook mooi als je constructies hebt buiten net om. 
Win/win

MM: Uitgangspositie tav energie: bereid maar zoeken naar wat er kan binnen de mogelijkheden, let op economische en maatschappelijke kosten en eerlijke verdeling daarvan
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de toekomst? – vernauwen naar energietransitie
• Meer neergelegd om straks meer te doen met energie van zon, bv elektrische voertuigen. Maar nog steeds veel 

stroom nodig vanwege moment beschikbar komt
• Zon op land kan voor actief landbouwbedrijf amper concurreren vanwege fiscaal regelingen. Voor 2 percelen laten 

uitrekenen. Voor stoppers heel anders, en daarmee wordt dus locatie bepaald.
• Zie ook wel kansen voor wind (groot en klein), maar moeilijk vanwege omgeving (weidevogels) kosten kleine 

molen/zon scheelt ca. factor 3.
• Grond nodig voor koeien en aan alle verplichtingen te kunnen doen, gewoon lekker boeren!
• Kleine molen ook vaak niet interessant vanwege windsnelheden (info cowboys klopt ook vaak niet).
• Marges in sector zijn dun, dus mogelijkheden voor zelf financieren vaak lastig of andere prioriteiten (primaire 

proces)
Ben je ook bereid om 3-en toe te laten op je erf?
• Wat voegt dat toe, 2000/jaar voor veel vrijheid inleveren. Soms banklening interessanter met hogere opbrengst

MM: opwek vooral voor eigen verbruik interessant, maar opgave is groter
• Grote bedrijven investeren minder omdat terugverdientijd veel korter zijn, en benutten mogelijkheden dus niet.
• Zonneladder wordt gevolgd maar focus teveel op land. Mar hier gaat over opgave op land.
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 
• Zonneladder: niet praten over zon op land, maar over zonne energie, alle vormen, zon op dak nog niet 

meegeteld in concept, wel voor 1.0?
• Teveel zon op land beperkt ook andere mogelijkheden omdat net dan door zon land wordt gebruikt
• Bij postcoderoos weinig budget beschikbaar voor verhuurder van daken, maar toch overwegen om te voorkomen 

dat het anders op grond moet (misschien toch af en toe iets verder kijken dan eigen  stapje)
• Wordt geen woord gerept om autonome groei te versnellen in concept res
• Deloitte onderzoek zon op dak: 50% electriciteitsproduktie te realiseren, 100% als woningdaken worden gebruikt 

maar dat is exclusief gas/warmtetransitie
• Buffer nodig achter alleen wind en zon

Groep 3

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 4: Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de landbouw- en energietransitie. Zijn er 
voorbeelden in de regio?
• Alle natuur wordt buiten beschouwing gelaten en alles moet op landbouwgrond, businessmodellen van 

landgoederen ook heel dun, maar neem ook omzet CO2 mee en niet alleen landbouw, want dan kan ook grotere 
effecten hebben voor CO2. je ontkomt er niet aan om opwek in natuur te doen (dus kans voor landgoederen en 
CO2 opslag in natuur)

• Agrarische sector moet reduceren met methaan en stikstof, zijn die te combineren? En ammoniak gebruiken voor 
opslag? (vergassen van organische materiaal heeft ook nadelen, maar beheer van land maakt ook tav organische 
stof veel uit)

• Veluwe benutten, vuilstorten en andere ongebruikte terreinen

Nabranders: kan beter tegen windmolen op mijn eigen land hebben staan!
Bij grote molens wel opletten met lokale participatie met buurt, gemeente moet regie pakken!!!

Groep 3
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 5: 
Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer ook de risicofactoren. 

Groep 3

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Aanwezig;
Marja Hartman, melkveehouder, LTO West Achterhoek
Gerrit Haas, gemeente Heerde
Henk Postma, gemeente Epe
Diederik ten Kranen, melkveehouder, LTO Achterhoek Noord
Theo Straatsma, gemeente Apeldoorn
Arjan Kisjes, gemeente Epe
Andre Veerman, LTO NO
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 5: 
Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer ook de risicofactoren. 

Groep 3

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Aanwezig;
Marja Hartman, melkveehouder, LTO West Achterhoek
Gerrit Haas, gemeente Heerde
Henk Postma, gemeente Epe
Diederik ten Kranen, melkveehouder, LTO Achterhoek Noord
Theo Straatsma, gemeente Apeldoorn
Arjan Kisjes, gemeente Epe
Andre Veerman, LTO NO
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 1: Wat is de uitgangssituatie van de landbouw in uw deelgebied ?

• Grondgebondenheid 
• Best wel gezonde bedrijven, nu door dal door regelgeving en corona
• Veel veerkracht  is niet oneindig.
• Voor sommigen gaat het in de nabije toekomst lastig worden.
• Agrariers schakelen om naar grootschalige zonnevelden rond Apeldoorn, wat is de reden?
• Economische reden bij 60+ boeren, landbouw, zonnecowboys overdonderen, 
• Maakt type landschap uit voor het bedrijf? Bedrijfsvestiging is belangrijk, invloed van buitenaf 

Groep 4

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 2: Hoe ziet u de landbouwsector in de Cleantech regio in de toekomst?

• Ik blijf er zitten.  Bedrijf geleidelijk up to date houden, in klein stapjes doorgroeien.
• Afhankelijk van de opvolgers, ze gaan voor optimaliseren met ook op kringlooplandbouw , biodiversiteit en 

circulariteit.
• Jonge agrariërs hebben moeite om bedrijf over te nemen, gronden en opstallen zijn te duur, het gaat om 

miljoenen investering 
• Nieuwe ontwikkelingen als herenboeren, hoe staan jullie hierin? 
• Boeren voor lokale productie, beter aan de boeren overlaten. Wel lokaal produceren en wat de consument er 

voor over te hebben. Wel een goed verdienmodel, past wel bij een kleine groep agrariërs.
• Veel agrariërs zetten af aan coöperaties, Campina promoten.
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 

• Kroondomeinen; Natuurgebieden worden riant buiten spel gehouden
• Regie rol voor provincie en rijk, in uiterste geval kijken naar gebiedsinrichting, met kavelruil voor gezonde bedrijf
• Stoppende bedrijven alleen grond op erf in combinatie met goed sloopregeling, 
• Oude erven omzetten naar zonnevelden 
• Schaalvergroting geeft kansen van slimme combinatie, water (kwel) buffers maken in combinatie met 

energietransitie. 
• Netwerk maakt het lastig, stekkerdozen op de juiste plek.
• Nu ook al een probleem, daken vol, liander neemt stroom niet af 
• We zijn nu met het dak bezig en fundament is er nog niet
• Zon Locaties niet bij de landbouw, langs lijnen van snelwegen, spoorwegen, alternatieven natuurgronden.
• Zon op water. Verticale zonnepanelen tegen gevels.
• Maak maar een goed windbeleid , dan geen zon op grond nodig. Verhouding wind zon 4:1

Groep 4

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 4: Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de landbouw- en energietransitie. Zijn er 
voorbeelden in de regio?

• Biogasproject gaat wel lopen als gas schaars wordt. Nu subsidie nodig. Koppelen aan biogasnetwerk. Goede kans!
• Zonneveld opgeleverd, grond afgegraven, verwerkt om water vast te houden
• Strategische waterbuffer creëren (Apeldoorn: kwelgebieden, water vasthouden), zonnepanelen erbij, omzetten 

van veehouderijen.
• Coöperaties van boeren als gebiedsontwikkeling, water vasthouden en energie opwek, maar kijk naar het gehel

stroomgebied 

Groep 4
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Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 3: Waar liggen de beste locaties om zonne-energie of windenergie op te wekken vanuit het 
landbouwperspectief? 

• Kroondomeinen; Natuurgebieden worden riant buiten spel gehouden
• Regie rol voor provincie en rijk, in uiterste geval kijken naar gebiedsinrichting, met kavelruil voor gezonde bedrijf
• Stoppende bedrijven alleen grond op erf in combinatie met goed sloopregeling, 
• Oude erven omzetten naar zonnevelden 
• Schaalvergroting geeft kansen van slimme combinatie, water (kwel) buffers maken in combinatie met 

energietransitie. 
• Netwerk maakt het lastig, stekkerdozen op de juiste plek.
• Nu ook al een probleem, daken vol, liander neemt stroom niet af 
• We zijn nu met het dak bezig en fundament is er nog niet
• Zon Locaties niet bij de landbouw, langs lijnen van snelwegen, spoorwegen, alternatieven natuurgronden.
• Zon op water. Verticale zonnepanelen tegen gevels.
• Maak maar een goed windbeleid , dan geen zon op grond nodig. Verhouding wind zon 4:1

Groep 4

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 4: Benoem integrale duurzame meekoppelkans of kansen voor de landbouw- en energietransitie. Zijn er 
voorbeelden in de regio?

• Biogasproject gaat wel lopen als gas schaars wordt. Nu subsidie nodig. Koppelen aan biogasnetwerk. Goede kans!
• Zonneveld opgeleverd, grond afgegraven, verwerkt om water vast te houden
• Strategische waterbuffer creëren (Apeldoorn: kwelgebieden, water vasthouden), zonnepanelen erbij, omzetten 

van veehouderijen.
• Coöperaties van boeren als gebiedsontwikkeling, water vasthouden en energie opwek, maar kijk naar het gehel

stroomgebied 

Groep 4

Atelier Landbouw- & Energietransitie: Blok 3  

Vraag 5: Benoem samen de positieve effecten van energietransitie en definieer ook de risicofactoren. 

• Opruimen van verlaten erven door middel van zonneakkers of wind
• Agrarier verhuurt zijn daken, postcoderoos, burgerparticipatie 
• Hoofdzaak blijft agrarisch bedrijf, energieopwek als neventak 
• NIMBY gevoel van burgerbevolking, vertragingen in projecten voor energie 
• Geldt ook voor allerlei factoren, woningbouw, klimaat, bedrijventerreinen etc.
• Bestaande zonnevelden zijn over 25 jaar afval, moeten opgeruimd worden. 
• Verontreiniging van de bodem, “lekkende”panelen
• Bodemleven Ondergrond kan verstoord worden, 
• Windmolen geeft minder risico, minder plaatsing ruimte nodig, meer opbrengst.  (positief)
• Gebiedsfonds ten goede voor de landbouw vanuit opbrengsten van energiewinning
• Regie van een overheid nodig
• Deltaplan water, eigenlijk te veel programma’s om door het bos de bomen nog te zien.

Groep 4
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