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Klimaatakkoord → Regio



Regionale Energiestrategieën

35 TWh aan wind & zon in 2030:

• Huidig vermogen: ~10 TWh

• Pijplijn: ~17 TWh*

• Nog te plannen: 8-10 TWh*

(Bron: PBL 2021 – Monitor Concept RES)

*Dus er komt nog bij: 750 windturbines + 13.000 ha zon

(pakweg!) (dak + veld)



Natuur en landschap in NL onder druk

PBL 2020: 
• Kwaliteit natuur en 

wateren niet op orde.

• Afgelopen 10 jr netto 
geen verbetering

• Grote milieudruk

• Vogelsoorten in 
agrarisch gebied gaan 
achteruit.

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-nederlands-natuurbeleid-in-internationale-context-3889.pdf


Natuur en landschap in NL onder druk



Ecologische risico’s wind en zon



Wat staan NMU & Energie Samen voor?

• Snelle energietransitie

• Besparen én duurzaam opwekken: zon + wind + geothermie + …

• Ook lokaal verantwoordelijkheid nemen

• Niet wachten maar alle zeilen bijzetten

• Oog voor natuur & landschap

• Vermijd kwetsbare locaties

• Zorgvuldige inpassing: behoud kwaliteit leefomgeving

• Kansen voor natuurontwikkeling!

• Initiatieven van onderop

• Realisatie energietransitie & draagvlak

• Meerwaarde voor lokale gemeenschap

• Participatie: proces en financieel (dus ook 50% lokaal eigendom)



Concept RES Amersfoort



Achterbantraject

1. Quickscans Energie en N&L

2. Drie achterbansessies

3. Notitie RES Amersfoort Drievoudig Duurzaam (NMU & Energie Samen)

Gesprekspartners:

Agrarische natuur en milieuvereniging Vallei Horstee LEU Vereniging Vrij Polderland

DEEL Natuurmonumenten Windkracht Eemland

Duurzaam033 Projectbureau Energie van Utrecht NMU

Eemland300 SGLA Energie Samen

EemnesEnergie Soester Energie Pure Energie

EMMA Soesterwijkwiek 

Energiecoöperatie DEEL, Leusden (en KNNV Amersfoort) Staatsbosbeheer

IVN Amersfoort eo Stichting Duurzaam Woudenberg

IVN Eemland Eemnes Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Vogelwerkgroep Gooi e.o. Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o.

Landschap Erfgoed Utrecht Utrechts Landschap



Quickscan energie



Quickscan natuur & landschap



Insteek ‘bod van onderop’
De regionale ambitie (0,5 TWh) waarmaken, maar dan drievoudig duurzaam.

Dus met:

Energieprojecten ontwikkeld voor 
en door lokale gemeenschap:

• 50% lokaal eigendom

• Zeggenschap: in planvorming, 
ontwerp & realisatie

• Gebiedsprocessen

Optimaal oog voor natuur en 
landschap, o.a.:

• Weg blijven bij NNN, 
weidevogel- en stiltegebied

• Draagkracht landschap

• Minimaliseren impact

• Zoeken in ‘rafelranden’ 
stedelijk gebied



Trede 1: No regret + reeds vergund
Project Aantal Energie 

in TWh  
Onderbouwing Aandachtspunten / werkwijze 

Zon op bedrijfsdaken 
(incl. agrarisch bedrijf) 

80 ha 0,080 Totaal beschikbaar: 165 ha. 
Schatting: ca. de helft is 
haalbaar. 

Nadere analyse door Kadaster, dan 
programma opzetten. Voor 
agrarische daken: consortia van 
boeren die gezamenlijk traject 
doorlopen. 

Zon op overkapte 
parkeerterreinen 

20 ha 0,020 Totaal beschikbaar: 30 ha. 
Schatting: ca. 2/3 is haalbaar. 

Analyse door Kadaster, dan 
programma opzetten. 

Zon op geluidsschermen 7 ha 0,007 Totaal beschikbaar: 10 ha. 
Schatting: ca. 2/3 is haalbaar. 

Oppakken met Rijkswaterstaat. 

Gerealiseerd/ in pijplijn     

Zon op dak 
(gerealiseerd/gepland) 

 0,030 Bron: Concept-RES Amersfoort  

Zonneveld Eemnes 7 ha 0,005 Reeds gerealiseerd Participatie en ecologische 
inrichting konden hier beter. 

Zonneveld Maatweg 
(Amersfoort) 

10 ha 0,010 Reeds vergund. NMU heeft 
meegekeken bij planvorming. 

In uitvoering toezien op goed 
ecologisch ontwerp. 

Zonnepark Hoevelakense 
Beek (Amersfoort) 

13,5 
ha 

0,012  Reeds vergund. NMU heeft 
meegekeken bij planvorming. 

In uitvoering toezien op goed 
ecologisch ontwerp. 

Totaal  0,164   

 



Trede 2: Zorgvuldig inpassen

Project Aantal Energi
e in 
TWh  

Onderbouwing Aandachtspunten / werkwijze 

Windmolens De Hoef  
(3 MW; 2000u) 

3 0,018 Bij knooppunt Hoevelaken. Ligt stil 
vanwege business case. 

Manier vinden om business case 
rond te krijgen. 

Windmolens De Isselt 
(3,5 MW; 2400u) 

2 0,017 Soesterwijkwiek is actief met dit 
project 

Landschappelijk effect vanuit 
open landschap Eemland. 

Windmolens langs A27 
ten zuiden van Eemnes 

2 0,034 Tussen A27 en Wakkerendijk is 
ruimte voor maximaal 2 molens. 

Heel dicht bij woonkernen / 
bebouwing, onderzoeken wat 
haalbaar is.  

Windmolens ten zuiden 
van Scherpenzeel 

2 0,034 In de polder ten noorden van 
Broekerbos (NNN). 

Weinig ruimte i.v.m. woningen. 
Instandhouding NNN is 
voorwaarde. 

Windmolens Gelderse 
Vallei 

2 0,034 In het buitengebied van Leusden zijn 
in theorie enkele turbines mogelijk. 

Eerst checken: impact op 
bestaande ecologische 
verbindingen. Als kansrijk, dan 
gebiedsproces starten met 
grondeigenaren/stakeholders. 

Zonneveld bij ijsbaan in 
Baarn 

1 ha 0,001 Energiek Baarn werkt aan dit project. Manier vinden om business case 
rond te krijgen. 

Zonnevelden in 
Gelderse Vallei 

50 ha 0,050 In het coulisselandschap lijkt ruimte 
voor enkele zonneparken. Gedegen 
landschapsanalyse is nodig voor 
bepalen locaties/inrichting. 

Goed aansluiten bij 
landschapsstructuren. Kansen 
voor cable pooling met wind? En 
zichtbaar maken Grebbelinie. 

Zon in bermen langs 
infra 

100 ha 0,100 Noordzijde A1 ter hoogte van Baarn 
(50ha); westzijde N199 bij Nieuwland 
(30 ha); N226 bij Leusden-Zuid; N224 
zuidzijde Woudenberg.  

Gebiedsprocessen met 
grondeigenaren; aansluiten bij 
kavelstructuur; oog houden voor 
ecologische functies. 

Zonnevelden aan 
randen Eempolder 

30 ha 0,030 Langs rafelranden stedelijk gebied. 
Mogelijk ook als pauzelandschap, in 
afwachting van woningbouw. 

Kan alleen op kleine schaal met 
veel oog voor biodiversiteit en 
landschap. 

Zon op vuilstorten 48 ha 0,020 Bron: openbare GIS-data. Potentiële 
opbrengst is ruwe schatting. 

Kansrijkheid nader onderzoeken. 

Zonnevelden op 
Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing (VABs) 

PM PM Enkele van deze locaties benutten 
voor realisatie van (geconcentreerde) 
zonnevelden ipv woningbouw.  

Quickscans VABs tot 2030 en 
selectie meest kansrijke locaties. 

Totaal  0,338   
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Totaal  0,338   

 



Trede 3: Restopgave

Project Bandbreedte 
in Twh 

Knelpunten Kansen 

Windmolens langs A27 
ten noorden van Eemnes 
 

0,017-0,034 
 
(1-2 molens) 

Heel dicht bij woonkernen / bebouwing, 
onderzoeken wat haalbaar is. Impact op 
openheid Eempolder en mogelijk op 
natuurwaarde Eemmeer. 

Opbrengsten investeren in 
kwaliteit 
weidevogelgebied. 

Windmolens langs A1 ten 
noorden van Baarn 

0,017-0,051 
(1-3 molens) 

Impact op openheid Eempolder.  Opbrengsten investeren in 
kwaliteit weidevogelgebied 

Windmolens noordwest 
van De Isselt 
 

0,017-0,034 
 
(1-2 molens) 

Onderdeel open gebied en dicht bij NNN.  Opbrengsten investeren in 
kwaliteit 
weidevogelgebied. 

Windmolen ten Z-O van 
Woudenberg 

0,017 
(1 molen) 

Dicht bij NNN.  

Intensivering zonnevelden 
Gelderse Vallei 

0 - 0,030 
(30 ha) 

Intact houden kleinschalige karakter van dit 
landschap en ecologische verbindingen. 

Combi met waterberging 
en houtwallen. 

Koppelkansen met andere gebiedsopgaven: extensivering landbouw, verhogen waterstanden onder zonnepanelen, 
investeren in landschapsstructuren, afmaken Groene Contour door eco-zonneparken, etc. 

Totaal 0 – 0,166   

 



Trede 4: Niet doen

Windturbines op de volgende locaties:

• In of langs Eemmeer

• Leusderheide

• Langs A28

• Langs A1 tussen Baarn en Amersfoort

• Langs spoorlijn Amersfoort-Utrecht


