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 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 
naar nieuwe economie voor ruimtelijke impact 
heeft.

Bright is in 2017 opgericht door Thijs van 
Spaandonk en Gerjan Streng en is voortgekomen 
uit The Cloud Collective, een collectief van 
ruimtelijke ontwerpers dat al een decennium 
internationaal opereert. 

Bright verkent hoe de grote transitieopgaven, 
technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en trends onze dagelijkse 
leefomgeving beïnvloeden. 

Ons werk biedt richting waar kant en klare 
oplossingen nog niet voorhanden zijn. Als 
ontwerpers zijn we experts in het begrijpelijk 
maken van complexiteit door verbeelding. Door 
analyse, precisie planning en scenario-ontwikkeling 
komen we tot prototypes en ontwerp strategieën. 
We creëren integrale perspectieven die waarde 
toevoegen voor alle belanghebbenden en de 
instrumenten om ze te betrekken in het mede 
vormgeven van hun eigen omgeving. 

Het verkennen van de ruimtelijke toekomst doen 
we ook binnen het onderwijs. Thijs bepaald als 
hoofd opleiding de koers van de masteropleiding 
stedenbouw van de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst, en is verbonden aan het lectoraat 
Future Urban Regions. Gerjan Streng geeft les op 
o.a. de TU Delft en de Koninklijke Academie voor 
de Beeldende Kunst in Den Haag.

De afgelopen paar jaar werkten wij aan projecten 
variërend in schaal tussen interventies in de 
openbare ruimte tot nationaal beleidsadvies. Wij 
werken voor publieke- en private opdrachtgevers 
maar nemen ook graag zelf het initiatief voor 
projecten en opgaven.

Verkennen van transitieopgaven
• Verkenning ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord 

voor de gebouwde omgeving in Nederland. 2018, 
voor Ministerie van BZK en EZK.

• Kritische verdieping van de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI). 2017-2018 voor Ministerie van BZK en IenM.

• Ontwerpend onderzoek naar de Wijk van de 
Toekomst en potentie van bedrijventerreinen voor 
de woningbouwopgave in Nederland. 2017-2018, in 
samenwerking met Universiteit van Utrecht.

• Scenariostudie naar de ruimtelijk impact van 
veranderingen in het wereldwijde voedselsysteem. 
2016-2018 voor Ministerie van OCW en IenM.

• Onderzoek naar de potentie voor gebiedsontwikking 
van leegstaand rijksvastgoed in Den Haag. 2014 voor 
Rijksvastgoedbedrijf

• Over Stad, Spoor en Snelweg. Een verkenning naar 
de toekomstige mobiliteit in Nederland. 2012, voor 
College van Rijksadviseurs.

Transformatie van werkgebieden
• Verkenning kansen van circulaire economie op 

transformatie ZKD gebied in Den Haag. 2016 voor 
MVO Nederland en gemeente Den Haag.

• Ontwerp en begeleiding uitvoering voormalige 
Polaroid Fabriek in Enschede. 2015-2018.

• Ontwerpend onderzoek naar de post-fossiele 
toekomst van de papierindustrie in Eerbeek en de 
relatie met industrieel erfgoed. 2017-2018, voor 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

• Co-creatie traject en visievorming met ondernemers 
op bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen. 
2016-2017 voor gemeente Amstelveen en MVO 
Nederland.

Tentoonstellingen en publicaties
• Onderzoek, ontwerp en productie van de 

tentoonstelling Places of Hope, over de ruimtelijke 
toekomst van Nederland. 2017-2018 voor het 
Ministeriek van BZK.

• Co-auteur van het boek Stedelijke Vraagstukken, 
Veerkrachtige oplossingen, Ontwerpend Onderzoek 
naar de toekomst van stedelijke regio’s. 2017, 
uitgegeven door Trancity Valiz. 

Vincent Peters is landschapsarchitect bij Posad Spatial Strategies. Als landschapsarchitect met een affiniteit voor ontwerpend onder-
zoek ligt zijn kracht bij het werken aan complexe vraagstukken. Bij Posad werkte hij aan een grote verscheidenheid aan projecten op 
verschillende schaalniveaus waar hij nooit de landschappelijke beleving en ervaring uit het oog verliest. 

Door technisch complexe opgaven als de energietransitie en infrastructuurprojecten integraal te benaderen beschikt hij over vaar-
digheden om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Zoals bij het project Solarroute A37, waar het verbeteren van de landschappelijke 
ervaring en het zorgvuldig inpassen van de opwekking van zonne-energie in de snelwegomgeving hand in hand gaan. Of zoals de 
opdracht voor het Kadelint in Oostende, waar de haven als infrastructurele barrière een betere landschappelijke inbedding krijgt 
zonder zijn belangrijke economische potentie voor de stad te verliezen.

Hiernaast is hij betrokken geweest als ruimtelijk onderzoeker bij het klimaat-akkoord en heeft hij ervaring in het begeleiden van ate-
liersessie, specifiek op het gebied van de energietransitie. Naast dit beschikt hij ook over de kwaliteit om onderzoeksresultaten helder 
te verbeelden.

• 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
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Beeld: Een 
deelnemer van een 
serious game heeft 
windturbines in een 
lijnopstelling langs 

het Noordzeekanaal 
gelegd

© Generation.
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Introductie

Het plaatsen van duurzame energie 
langs infrastructurele lijnen is 
een veelgebruikte oplossing voor 
het inpassen van hernieuwbare 
energieopwek tijdens serious games 
en participatieve werksessies. 
Infrastructuur is immers vaak 
duidelijk zichtbaar op kaarten en voelt 
intuitief  aan als een logisch ruimtelijk 
organiserend principe. De lijnen hebben 
een duidelijke ruimtelijke structuur 
en vormen, net als energieopwekking, 
een moderne en menselijke laag in het 
landschap.

Bouwstenen 
Echter, voorbij het kaartbeeld bekeken, 
kan de relatie tussen infrastructurele 
lijn en het landschap sterk verschillen. 
Een snelfietspad tussen Amsterdam 
en Purmerend, ingepast in de huidige 
landschappelijke structuur van het 
veenweidegebied, heeft een andere 
impact op de omgeving dan een spoor-
tracé door een droogmakerij. Ook is 
er niet één manier om hernieuwbare 
energie aan infrastructuur toe te 
voegen. Het type landschap waar 
de infrastructuur doorheen loopt 
speelt een rol, in de binnenduinrand 
heeft een zonneveld langs een weg 
een heel ander effect dan in een 
droogmakerij.  Er zijn bovendien 
grote verschillen in de ruimtelijke 
impact en energetische opbrengst 
van de soorten energieopwekking die 
langs infrastructuur kunnen worden 
geplaatst.    

Meervoudig ruimtegebruik
Het koppelen van duurzame energie 
en infrastructuur biedt meer kansen 
dan enkel een visueel structurerend 
ontwerpprincipe. Noord-Holland is 
geen statisch landschap maar een plek 
waar geleefd wordt en ontwikkelingen 
plaatsvinden. De combinatie 
infrastructuur en hernieuwbare energie 
kan ontwikkelingen stimuleren, de 
leefbaarheid vergroten en ruimte zo 
efficient mogelijk benutten. 

Regionale structuren
Infrastructuur doorkruist vaak vele 
landschappen en bestuurlijke grenzen. 
Om energieopwekking in te passen 
langs de infrastructuur is het nodig uit 
te zoomen en ook op (boven)regionale 
schaal structuur aan te brengen.

Doel van het katern
Het doel van het katern is om 
de discussie over het inpassen 
van hernieuwbare energie langs 
infrastructurele lijnen de discussie 
te verdiepen en te verscherpen door 
het tonen van de verschillende in 
landschappen en infrastructuur binnen 
de provincie. Om te inspireren door 
de kansen en mogelijkheden voor het 
combineren van hernieuwbare energie 
en infrastructuur in Noord-Holland 
in beeld te bregen. Alle bovenlokale 
vormen van infrastructuur worden 
meegenomen, snelwegen en regionale 
wegen, kanalen, treinsporen en 
snelfietspaden. 

Opbouw
Het katern is opgedeeld in drie delen.

Het eerste deel beschrijft de verschillen 
in de infrastructuur van Noord-Holland 
en verschillende manieren om energie 
aan infrastructuur te koppelen. Waar 
gaat infra goed samen met duurzame 
energie? En wat voor energieopwekking 
past het best?  

Het tweede deel brengt de kwaliteiten 
van landschappen langs infrastructuur 
in kaart en maakt inzichtelijk welke 
effecten, gebruiken en ontwikkelingen 
langs de infrastructuur een kans bieden 
voor meervoudig ruimtegebruik.  

Het derde deel zet aan tot het 
ontwikkelen van een (boven)regionaal 
framework voor het inpassen 
van hernieuwbare energie langs 
infrastructuur en werkt een aantal 
koppelkansen en mogelijkheden tot 
meervourdig ruimtegebruik uit tot 
ruimtelijke oplossingen.  

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE NOORD-HOLLAND    5



DEEL I:
Lokale situatie
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Beeld: Windturbines in lijnopstel-
ling langs het  Noordhollandsch 
Kanaal nabij de Burgervlotbrug 
© Theo Baart/PNH

Infrastructurele lijnen verschillen van 
elkaar afhankelijk van onder andere 
het landschap, de manier van vervoer 
en de (toegestane) snelheid. Regionale 
wegen bewegen vaak mee met het 
onderliggende landschap terwijl het 
treinspoor de omgeving vaak doorsnijdt 
en duidelijk herkenbaar is. Vanaf  
de snelweg heeft de bestuurder een 
weids uitzicht over bijvoorbeeld de 
Beemster, terwijl het zicht vanaf  de 
ring van Amsterdam vaak beperkt 
is tot geluidswanden. Ook is er een 
groot verschil tussen de ruimtelijke 
impact en energetische opbrengst van 
windturbines langs een weg en zonne-
panelen op een geluidsscherm.

Het eerste deel van dit katern 
maakt duidelijk dat het combineren 
van infrastructurele lijnen met de 
opwekking van duurzame energie geen 
universele oplossing is die overal op 
dezelfde manier toegepast kan worden. 
Deel 1 beschrijft de verschillen in de 
infrastructuur van Noord-Holland en 
verschillende manieren om energie 
aan infrastructuur te koppelen. Waar 
gaat infra goed samen met duurzame 
energie? En wat voor energieopwekking 
past het best?  

Inpassing van infrastructuur
Er zijn drie hoofdtypen van de 
inpassing van infrastructuur in 
het Noord-Hollandse landschap te 
onderscheiden:

1. Landschappelijke infrastructuur
2. Autonome infrastructuur
3. Infrastructuurlandschappen

Deze hoofdtypen worden beschreven.

Energieopwekking 
Drie typen energieopwekking zijn 
mogelijk langs infrastructurele lijnen: 

1. Windturbines
2. PV-velden 
3. Energie uit snelwegenelementen

Per type is de ruimtelijke impact en 
opbrengst in kaart gebracht.  
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1.1.  Opbouw infrastructuur

Typeringen infrastruc-
tuur in Noord-Holland

'Kijk op de ruimtelijke 
kwaliteit van snelwegen' 
2013, MUST stedenbouw 
& Annemieke Diekman 
Landschapsarchitecten

'Visie op de omgeving 
van spoor & station 
- Bijdrage aan het 
Spoorbeeld' 2012, MUST 
stedenbouw & Strootman 
Landschapsarchitecten

Landschappelijke infrastruc-
tuur
Autonome infrastructuur

Infralandschap

Overig

Snelweg

Regionale weg

Spoor

Kanaal/Vaart
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In het rapport 'Kijk op de ruimtelijke 
kwaliteit van snelwegen' worden 
verschillende ontwerptypen genoemd 
die voor de infrastrucuur van Noord-
Holland relevant zijn:

1. Landschappelijke infrastructuur
2. Autonome infrastructuur
3. Infrastructuurlandschappen

Het grootste verschil tussen deze typen 
is de relatie van de infrastructuur  met 
de omgeving. Behalve snelwegen zijn 
deze onwerptypen ook toepasbaar 
op regionale wegen, kanalen en 
spoorwegen. 

'Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie 2018 
- Vaarten en kanalen' 
2018, Provincie Noord-
Holland
https://leidraadlc.noord-
holland.nl/structuren/
vaarten-en-kanalen/

De typering van de relatie van 
infrastructuur en omgeving staat 
niet gelijk aan beleving. Zeker de 
beleving van het landschap vanaf  
de infrastructuur kan binnen een 
ontwerptype sterk verschillen. Een 
automobilist op een autonome 
snelweg ziet in zijn of  haar periferie 
het landschap voorbijflitsen terwijl 
een treinreizig alle tijd heeft om het 
landschap te aanschouwen en een 
scheepvaarder door de lagere snelheid 
in staat is meer landschappelijke 
details te zien. De beschrijvingen 
van de ontwerptypen op de volgende 
pagina's gaan dus over de relatie 
tussen infra en landschap. 



Landschappelijke infrastructuur 
Landschappelijke infrastructuur 
voegt zicht naar haar omgeving. 
Door landschappelijke infrastructuur 
worden "de karakteristieken van het 
omliggende landschap zo veel mogelijk 
zichtbaar gemaakt." aldus 'Kijk op de 
ruimtelijke kwaliteit van snelwegen'. Zo 
is de binnenduinrand volop beleefbaar 
doordat de weg meebeweegt met de 
kreekrug.  

Kenmerkend voor landschappelijke 
infrastructuur is een minimaal talud, 
terughoudend gebruik van meubilair  
en elementen en ruime bochten 
waardoor het landschap optimaal 
zichtbaar is. Het wegprofiel en de 
middenberm zijn smal waardoor 
de weg minder opvalt vanuit het 
omliggende landschap. 

Dit type infrastructuur volgt het 
landschap:  snelwegen liggen 
vaak parallel met de verkaveling, 
en landschappelijke regionale 
bewegen mee met een scala aan 
landschappelijke elementen, 
verkavelingen, kreekruggen, historische 
wegen, paden van terkvaarten etc. Ook 
geplande snelfietspaden hebben een 
landschappelijk karakter, verschillende 
handboeken en provinciale richtlijnen 
stellen een landschappelijk ingepassing 
als voorwaarde.

De ring- en trekvaarten zijn in veel 
gevallen landschapsvormend geweest. 
Droogmakerijen en dorpen ontstonden 
na de aanleg van deze structuren, de 
vaarten zijn daardoor ingebed in het 
omliggende landschap.  

Landschappelijke 
infrastructuur

INFRASTRUCTUUR 
BEWEEGT MEE MET 

LANDSCHAP

TALUD MET MINIMALE 
HOOGTE

SMALLE WEGPROFIELEN 
EN MIDDENBERMEN

TERUGHOUDEND 
IN PLAATSING VAN 
ELEMENTEN ALS 
GELEIDERAILS

HET LANDSCHAP 
ZICHTBAAR VANAF  
INFRASTRUCTUUR

INFRA MINIMAAL 
ZICHTBAAR IN 
LANDSCHAP
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Autonome infrastructuur
Autonome infrastructuur trekt "door 
de tracering, de hoogteligging en het 
dwarsprofiel" een duidelijk zichtbare 
autonome lijn door het landschap. Een 
groot deel van de snel- en spoorwegen 
in Noord-Holland is autonoom. Volgens 
de Visie op de omgeving van spoor 
en station van MUST en Strootman 
landschapsarchitecten "zijn vrijwel 
alle spoorlijnen op een pragmatische 
manier aangelegd, zonder al te 
veel rekening te houden met het 
onderliggende landschap."

Ook het Noordhollandsch Kanaal 
loopt ook als een autonome lijn 
door verschillende landschappen 
en stedelijke gebieden, waardoor 
een gevarieerd beeld langs het tracé 
ontstaat.

Autonome infrastructuur heeft een 
hoog talud, binnen de provincie 
minimaal 1,2m boven maaiveld, die 
zorgt dat er voldoende afwatering 
en afstand tot het grondwaterniveau 
is.Autonome wegen hebben vaak 
bomenlanen waardoor het zicht van de 
bestuurder op het landschap minder 
is dan bij landschappelijke wegen, ook 
zijn middenbermen en vluchtstroken 
vaak breed, waardoor de weg een 
groter ruimtebeslag heeft. 

Autonome infrastructuur sluit zich 
niet af  van de omgeving, door 
het talud heeft de treinreiziger of  
automobilist vaak een weids zicht 
over het landschap. De autonome 
infrastructurele lijnen zijn duidelijk 
zichtbaar in de vele open landschappen 
van Noord-Holland.  

BOMENLAAN OF 
BESCHOEIING LANGS 

TALUD

TALUD MINIMAAL 
1,2M HOOG

VARIERENDE BREEDTE 
MIDDENBERMEN

ORIENTATIE 
ONAFHANKELIJK VAN HET 
LANDSCHAP

Autonome infrastruc-
tuur HET LANDSCHAP 

BEPERKT 
ZICHTBAAR VANAF  
INFRASTRUCTUUR

INFRA 
ZICHTBAAR 
VANUIT DE 
OMGEVING
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Infrastructuurlandschap
Door intensief  gebruik en groeiende 
ontwikkelingen rondom wegen 
zijn infrastructuurlandschappen 
ontstaan. Doordat er nauwelijks of  
geen zicht op de omgeving is, wordt 
de infrastructuur een in zichzelf  
gekeerd micro-landschap met eigen 
elementen en ruimtes. Een voorbeeld 
van een infralandschap is de ring rond 
Amsterdam. Ook het Noordzeekanaal, 
kan door haar grote schaal, omdijking 
en aanpalende industriegebieden 
gezien worden als een op 

zichzelfstaand infrastructuurlandschap.
Vaak hebben snelwegen een 
veelheid aan elementen: o.a. 
geluidswallen, weefvakken, 
matrixborden en kunstwerken. Bij veel 
infrastructuurlandschappen zijn deze 
elementen aangegrepen om een eigen 
identiteit voor de snelweg te vormen, 
onafhankelijk van de omgeving. 

Hoewel snelwegen vaak de basis 
vormen van een infralandschap zijn ze 
bijna altijd onderdeel van een bundel 
met andere typen infrastructuur 
zoals spoor- en vaarwegen. Dit type 
infrastructuur is vaak goed zichtbaar 
vanuit de omgeving. 

Infrastructuurland-
schap

OMLIGGENDE LANDSCHAP NIET 
ZICHTBAAR DOOR BESCHOEIING 

OF GELUIDSSCHERMEN

SMALLE WEGPROFIELEN 
EN MIDDENBERMEN, 
VAAK MEERDERE 
RIJBANEN

VEELHEID AAN 
ELEMENTEN ALS 
GELUIDSSCHERMEN
EN MATRIXBORDEN

GEEN ZICHT 
VANAF INFRA OP 

LANDSCHAP

INFRA ZEER 
ZICHTBAAR 
VANUIT DE 
OMGEVING
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1.2.  Energieopwekking

Zonne-energie kan worden opgewekt 
door zonlicht om te zetten in 
elektriciteit door middel van PV-
cellen (Photo-Voltaic of  zonnecellen). 
PV-panelen kunnen worden geplaatst 
op daken en in velden. Om op dit 
moment een rendabele businesscase  
voor zonneveldontwikkelaars te 
verkrijgen is in de 'Verantwoording 
bronnen en methoden' van de 
analysekaarten NP RES als vuistregel 
minimaal 7ha veld aangehouden. Als 
PV-panelen alleen op het talud of  in 
de restruimtes langs infrastructuur 
worden geplaatst is de oppervlakte 
meestal vele malen kleiner dan 7ha. 
In de tegel rechts is een veld met een 
rendabele businesscase langs een weg 
schematisch weergegeven. Een veld 
van dergelijke grootte is niet alleen een 
onderdeel van de weg maar ook een 
op zichzelf  staand landschapselement. 

Indicatie opbrengst:
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Kleinere oppervlaktes kunnen wel op 
andere wijzen worden ontwikkeld. Zo 
zijn bijvoorbeeld de PV-panelen op 
het talud van de A20 ter hoogte van 
Terbregseplein een bewonersinitiatief  
van de woonwijk Nieuw Terbregge. De 
financiële haalbaarheid van een PV-veld 
wordt in aanzienlijke mate bepaald 
door de afstand tot het dichtsbijzijnde 
onderstation. Zo houdt de commerciële 
zonneparkontwikkelaar Statkraft een 
maximale afstand van 3km tot een 
onderstation aan.

Opstelling en ruimtelijke impact
De opstellingsrichting van 
zonnepanelen heeft invloed op het 
zicht vanaf  de weg en de ruimtelijke 
impact in het landschap. Een oost-west 
opstelling is over het algemeen minder 
hoog dan een zuid opstelling. Bij 
een zuid-opstelling staan de panelen 
verder uit elkaar. Verder is wegens 
verzekeringseisen vaak een hek 
rondom een PV-veld nodig, hoewel 
hier geen harde standaard voor is, 
wordt vaak een hek tussen de 1,8m 
en 2m aangehouden. Eventueel kan 
een afscheiding door middel van een 
sloot worden gemaakt, deze is dan 
minimaal 2,5m breed. PV heeft dus 
ontegenzeggelijk een impact op het 
zicht vanaf  infra en op de zichtbaarheid 
van de infrastructuur in het landschap. 
Zon langs landschappelijke ingepaste 
infrastructuur verandert het karakter 
van de infrastructuur in grote mate.

Links; PV-paneel in 
oost-west opstelling

Rechts; PV-paneel is 
zuid-opstelling

Energieopwekking en infrastructuur 
kunnen op verschillende manieren 
met elkaar worden gecombineerd. 
Zowel de potentiële opbrengst als de 
ruimtelijke impact op de snelweg en 
het landschap kunnen hierdoor sterk 
variëren. Immers, een vangrail met 
zonne-collectoren of  een lijnopstelling 
windturbines maakt ruimtelijk nogal 
een verschil. Op hoofdlijnen zijn 
er drie typen energieopwekking 
mogelijk, PV-velden, windturbines, 
en energieopwekkende (snelweg)
elementen. Per type volgt een kort 
overzicht van de de ruimtelijke impact 
en relatieve opbrengst.  

'Analysekaarten NP 
RES Verantwoording 
bronnen en methoden' 
2019, Generation.
Energy & CE Delft

Meer informatie 
over energie uit 
hernieuwbare 
bronnen:
'Klimaat Energie 
Ruimte' 2018, Posad, 
Generation.Energy, 
H+N+S, Fabrications, 
Studio Marco 
Vermeulen, NRGLAB, 
Ruimtevolk & 
Wageningen University 
and Research

1.2.1.  PV-velden

1PJ = 300-500ha PV-veld
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ZONNEVELD 7HA
(VOOR ONTWIKKELAARS 
EEN RENDABELE 
BUSINESSCASE) 

PV-VELDEN ZIJN 
GROOTSCHALIG MET 

BIJBEHORENDE 
ENERGIE-

OPBRENGST

PV IN RESTRUIMTES 
HEEFT EEN LAGERE 
OPBRENGST MET 

MINDER COMMERCIELE 
POTENTIE  

IMPACT VAN PV 
VOORAL HORIZONTAAL, 

PV BESLAAT VAAK 
GROTE OPPERVLAKKEN

GROTE IMPACT OP 
HET ZICHT VANAF 
INFRASTRUCTUUR
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1.2.2.  Wind

Windenergie is de energie die besloten 
ligt in een bewegende luchtstroom. 
Hoe harder het waait, hoe meer energie 
de luchtstroom bevat. Waar vroeger 
de beweging van molenwieken direct 
omgezet werd in de beweging van een 
molensteen of  waterpomp, drijven 
moderne molens een
turbine aan die elektriciteit opwekt. 
Windturbines worden regelmatig 
geplaatst naast infrastructuur, de 
molens worden in lijnopstelling langs 
weg, spoor of  kanaal geplaatst. Voor 
de voorbeelduitwerking is een turbine 
van 3MW gebruikt . Deze turbine 
heeft volgens 'Analysekaarten NP RES 
Verantwoording bronnen en methoden' 
een masthoogte van 95M en een 
rotordiameter van 90m. Het voordeel 
van een turbine is dat deze het zicht 
vanaf  de infrastructuur niet wegneemt, 
een relatief  hoge energieopbrengst 
heeft en zich leent voor meervouding 
ruimtegebruik.

Afstand tot infrastructuur
Door de grootte van de turbines en de 
productie van geluid en slagschaduw 
zijn er beperkingen voor het plaatsen 
van een windturbine. Een aantal van 
deze beperkingen hebben specifiek 
betrekking op infrastructuur.  De 
veiligheidsafstand van een turbine 
tot een weg is afhankelijk van het 
verantwoordelijk gezag voor de 
weg. Rijkswaterstaat hanteert de 
beleidsregel wanneer de mast van 
een turbine hoger is dan 60m een 
afstand van een halve rotordiameter 
van de weg aangehouden moet 
worden. Bij kanalen moet er volgens 
Rijkswaterstaat een minimale afstand 

Indicatie opbrengst:

van 50m worden gehouden (dit om 
het hinderen van radarapparatuur te 
voorkomen). Spoorwegen vallen onder 
de verantwoordelijkheid van Prorail, 
die een plaatsingsadvies van 7,85m 
+ halve rotordiameter geeft. Door 
deze veiligheidmarge werkt de relatie 
tussen infrastructuur en windturbine 
enkel bij grootschalige infrastructuur 
en meerdere windturbines in een 
lijnopstelling. Omdat de schaal 
van een turbine die van de meeste 
infrastructuur overstijgt, bestaat 
de kans dat door wind te koppelen 
aan landschappelijk ingepaste 
infrastructuur, de infrastructuur 
autonomer van aard wordt. 

Beperkingen
Onder de overige veiligheidsrestricties 
vallen de afstand tot een woning( een 
halve rotordiameter of  45m), maar ook 
geluidscontouren. Hiervoor wordt een 
gemiddeld geluidsniveau van 47dB per 
jaar 
aangehouden voor woonkernen, wat 
neer komt op ongeveer vijfmaal de 
ashoogte (475m). Ook zijn er richtlijnen 
voor de afstand tussen de turbines 
vanwege de onderlinge beïnvloeding 
van luchtstromen. Voor de opstelling 
van windturbines wordt uitgegaan van 
een onderlinge afstand van vijf  keer de 
rotordiameter. Daarnaast geldt dat er 
na maximaal drie rijen een afstand van 
1 of  1,5km genomen dient te worden 
om voldoende 'regeneratieruimte' te 
hebben.

'Analysekaarten NP 
RES Verantwoording 
bronnen en methoden' 
2019, Generation.
Energy & CE Delft

1PJ = 29-40 Windturbines (3MW)

Meer informatie 
over energie uit 
hernieuwbare 
bronnen:
'Klimaat Energie 
Ruimte' 2018, Posad, 
Generation.Energy, 
H+N+S, Fabrications, 
Studio Marco 
Vermeulen, NRGLAB, 
Ruimtevolk & 
Wageningen University 
and Research
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VEILIGHEIDBUFFER TOT 
WOONKERN 450M

TURBINE OP 7,85M + 
HALVE ROTORDIAMETER 
(45M) AFSTAND VAN 
SPOORWEG

RESTRICTIES 
WEGEN:

TURBINE (60M+) 
OP HALVE 

ROTORDIAMETER 
AFSTAND VAN DE 

WEG (45M)

TURBINES IN 
VLAKOPSTELLING MET 

MINIMALE TUSSENRUIMTE
VIJF KEER 

ROTORDIAMETER (450M)

GROOTSCHALIG 
ZOWEL 

ENERGETISCH ALS 
RUIMTELIJK

SCHAALOVERSTIJGEND 
ZICHTBAAR VAN VER 

WEG

ZICHT VANAF 
INFRASTRUCTUUR 

BLIJFT 
BEHOUDEN
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1.2.3.  Elementen

Door het combineren van 
infrastructurele elementen met 
energieopwekking kan binnen het 
profiel van de infrastructuur energie 
worden gewonnen. Dit divers scala 
aan elementen is vaak innovatief  en 
kleinschalig, maar heeft daardoor 
een relatief  lage energieopbrengst. 
Hieronder worden een aantal 
veelgenoemde elementen beschreven. 

Geluidsschermen
Een zonnepaneel kan worden ontworpen 
in de vorm van een geluidsscherm, of  
een PV-paneel kan (achteraf) op een 
scherm geplaatst worden. Eén van de 
eerste Nederlandse geluidsschermen 
met pv-panelen is het scherm langs de 
A9 bij Amstelveen uit 1998.  Inmiddels 
is bij een proef  langs de oostzijde van 
de A50 in Uden een scherm geplaatst 
dat aan beide kanten volledig uit PV-
panelen bestaat 

Borden
Verkeersborden met verlichting en 
matrixborden kunnen door middel 
van kleine zonnepanelen van 
energie worden voorzien. Buiten 
zelfvoorzienendheid is de opbrengst 
van de borden verwaarloosbaar. Wel is 
het een oplossing op plekken waar geen 
aansluiting op het net aanwezig is.

Geleiderails
Een eerste proef  met zonne-energie 
in de geleiderails wordt op dit 
moment uitgevoegd op de N194 bij 
Heerhugowaard. Hier wekt 72 meter 
geleiderail stroom op door middel van 
een PV-folie op een speciaal ontworpen 
rails. Deze rails is wat ronder en 
flexibeler maar lijkt qua formaat op een 
traditionele geleiderail. 

Weg
Door middel van modulaire elementen 
kan zonne-energie worden opgewekt 
uit het wegdek. In Noord-Holland zijn 
een aantal pilots uitgevoerd met deze 
zonnewegen. Tests met zwaar verkeer 
o.a. bij Schiphol zijn tot nu toe niet 
succesvol, maar na het eerste zonne-
fietspad in Krommenie is deze techniek 
al een aantal keer in Nederland en 
Frankrijk toegepast 

'Analysekaarten NP 
RES Verantwoording 
bronnen en methoden' 
2019, Generation.
Energy & CE Delft

PILOT

Indicatie opbrengst:

Status ontwikkeling:

1PJ = 9.600 km geluidsscherm met PV

CONCEPT

Indicatie opbrengst:

Status ontwikkeling:

1PJ = 80.000.000km geleiderail

PILOT/IMPLEMENTATIE

Indicatie opbrengst:

Status ontwikkeling:

1PJ = 12.350km fietspad

IMPLEMENTATIE

Indicatie opbrengst:

Status ontwikkeling:

Enkel voor zelfvoorziening borden
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KLEINSCHALIG 
ZOWEL QUA 

ENERGIEOPBRENGST 
ALS RUIMTELIJK

MAAKT 
INFRASTRUCTUUR 
ZICHTBAARDER IN 
HET LANDSCHAP

VEEL 
PILOTPROJECTEN 
- ONZEKERHEID 

OVER KOSTEN EN 
HAALBAARHEID
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PV-ELEMENTEN IN 
VANGRAIL

PV-GELUIDSSCHERMPV-ELEMENTEN IN 
BORDEN

PV-ELEMENTEN IN 
FIETSPAD



1.3.  Schuifknoppen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van 
de principes die een rol spelen in 
het combineren van infrastructuur 
en energie. Infrastructuur kan op 
meerdere manieren zijn ingepast in 
het landschap. De drie hoofdtypes, 
landschappelijke infrastructuur, 
autonome infrastructuur en 
infrastructuurlandschappen kunnen 
op een verschuivende schaal geplaatst 
worden. Aan de ene kant van de 
schaal staat de landschappelijke 
infrastructuur met een minimale 
ruimtelijke impact en een hoge 
beleving van het landschap. De 
infrastructuurlandschappen staan 
aan de andere kant van de schaal met 
een hoge ruimtelijke impact en weinig 
zicht op het landschap. Midden tussen 
deze twee eindpunten staan autonome 
wegen. 

Door het toevoegen van duurzame 
energie verschuift infrastructuur op 
de onderstaande schaal. Immers, 
een geluidsscherm met zonne-
collectoren vermindert het zicht op 
het landschapen en een lijnopstelling 
windturbines benadrukt een 
infrastructurele lijn. Op de volgende 
pagina staan de effecten van de drie 
typen energieopwekking op of  langs 
infrastructuur. Door deze effecten 
expliciet te maken worden de keuzen 
voor het inpassen van hernieuwbare 
energie duidelijk. In principe is het 
vergroten van de impact op het 
landschap van een landschappelijke 
weg door het toevoegen van 
windturbines geen probleem, maar 
het is wel een verandering die afwijkt 
van de huidige uitgangspunten. 
Een afwijking die als bewuste keuze 
gemaakt moet worden. 

!

ZICHT OP LANDSCHAP

IMPACT OP LANDSCHAP

INFRASTRUCTUURLANDSCHAPLANDSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR

AUTONOME INFRASTRUCTUUR
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Wind
Windturbines worden regelmatig 
gecombineerd met infrastructuur, 
molens worden in lijnopstelling langs 
weg, spoor of  kanaal geplaatst. Op 
deze manier blijft het zicht op het 

Zon
Voor zonneveldontwikkelaars geld 
op dit momemt voor een rendabele 
businesscase als vuistregel een veld 
van minimaal 7ha. Een zonneveld op 
een talud langs infrastructuur heeft 
meestal een oppervlakte dat vele malen 

Elementen
Door het combineren van 
infrastructurele elementen met 
energieopwekking kan binnen het 
profiel van de infrastructuur energie 
worden gewonnen. Door hun schaal 
is de impact op het landschap 
relatief  klein, al zullen voornamelijk 

landschap grotendeels hetzelfde maar 
wordt de infrastructurele lijn sterk 
benadrukt. Turbines doen dus weinig 
het 'zicht op landschap' maar zorgen 
voor een grote verschuiving naar 'grote 
impact op het landschap

kleiner is dan 7ha. Beide vormen 
verstoren het zicht vanaf  infrastructuur 
op het landschap, de impact van 
een commercieel zonneveld op het 
landschap is op zichzelf  groter, maar 
kleine projecten benadrukken juist de 
infrastructurele lijn

landschappelijke infrastructuren 
zichtbaarder worden. De gevolgen voor 
het zicht zijn zeer afhankelijk van het 
type element. Zo neemt een nieuw 
PV-geluidsscherm het hele landschap 
weg en zal een vangrails minder het 
zicht verstoren.

INFRASTRUCTUURLANDSCHAP

!

ZICHT OP LANDSCHAP

IMPACT OP LANDSCHAP

!

ZICHT OP LANDSCHAP

IMPACT OP LANDSCHAP

!

ZICHT OP LANDSCHAP

IMPACT OP LANDSCHAP
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DEEL II:
Landschappelijke inpassing 
en meervoudig ruimtege-
bruik



Beeld: Fietser op het 
PV-fietspad nabij Krom-
menie
© Solaroad

Voor de opwek van duurzame energie 
zijn grotere oppervlaktes nodig dan 
voor energie uit fossiele landschap. De 
open ruimte die hiervoor nodig is in 
Nederland is schaars en druk gebruikt. 
De ruimte zal, nu meer dan ooit, benut 
moeten worden voor meerdere functies 
tegelijk. Zeker in Noord-Holland 
heeft de ruimte in het buitengebied 
bovendien een hoge landschappelijke 
kwaliteit. Het is dus zaak om bij de 
inpassing van opwek van duurzame 
energie rekening te houden met het 
behoud en het versterken van deze 
landschappelijke kwaliteiten. Deel II 
van dit katern brengt de kwaliteiten 
van landschappen langs infrastructuur 
in kaart en maakt inzichtelijk welke 
effecten, gebruiken en ontwikkelingen 
langs de infrastructuur een kans bieden 
voor meervoudig ruimtegebruik.  

Landschappen rond infrastructuur
De landschappen van Noord-Holland 
zijn zeer afwisselend. Vanaf  de 
infrastructuur zijn de landschappen 
goed te ervaren, ook hebben de 
infrastructurele lijnen invloed 
op de landschappen. Een korte 
analyse brengt de relatie tussen de 
infrastructuur en de landschappen van 
Noord-Holland in kaart. 

Kansenatlas
De effecten en ontwikkelingen van 
infrastructuur in Noord-Holland zijn 
beschreven aan de hand van een serie 
kaarten. De scope van de kaarten is zo 
breed mogelijk en geeft geen compleet 
overzicht, maar een bloemlezing 
van verschillende processen waarin 
infrastructuur en/of  de energietransitie 
een rol speelt. 



'Kwaliteitsbeeld 
Noord-Holland 2050' 
2017, Van Paridon x 
de Groot
landschapsarchitecten 

2.1.  Landschappen van 
Noord-Holland

In het 'kwaliteitsbeeld Noord-Holland 
2050'  worden de landschappen 
van Noord-Holland omschreven als 
"zeer afwisselend: [Noord-Holland] 
biedt zowel grote, dynamische  
natuurgebieden, vrijwel gave 
historische cultuurlandschappen 
(...), als dynamische vitale agrarische 
werklandschappen. Elk landschap 
daarbinnen heeft zijn eigen 
kwaliteiten." Vanaf  de infrastructuur 
zijn de landschappen vaak goed 
te zien, andersom hebben ook de 
infrastructurele lijnen in verschillende 

mate invloed op de Noord-Hollandse 
lanschappen.
 
Het toevoegen van duurzame 
energie aan infrastructuur heeft 
ontegenzeggelijk een impact op de 
wisselwerking tussen infrastructuur 
en landschap. Bij een goede 
ruimtelijke inpassing kunnen ze 
elkaar versterken. De hierop volgende 
analyse brengt de eigenschappen van 
de verschillende landschappen en 
wegen van Noord-Holland in kaart. 
De zes landschapstypologiën uit het 
'kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050' 
aangevuld met de stad en de stadsrand 

Landschappelijke infrastruc-
tuur
Autonome infrastructuur

Infralandschap

Locatie landschap

Snelweg

Regionale weg

Spoor

Kanaal/Vaart

Legenda voor alle landschapstyperingen
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Beemster
De Beemster bestaat uit royaal opgezettte17e eeuwse droogmakerijen, met mooie erven, 
herenboerderijen, buitenplaatsen, en een helder raamwerk van vaar-en rijwegen, waaraan het zijn 
UNESCO status dankt. De verkaveling is sinds de inrichting 400 jaar geleden nauwelijks veranderd. De 
Beemster wordt minimaal doorsneden door infrastructuur, in noord-zuid richting eenmaal door de A7 
en in oost-west richting tweemaal door regionale wegen. 

ORIENTATIE WEG 
GOED INGEPAST IN 
KAVELSTRUCTUUR

GEEN RUILVERKAVELING - 
WEIDS LANDSCHAP MET 
KLEINE KAVELS

HISTORISCHE WEGEN 
MET BOMENLANEN AAN 
DE HORIZON

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Droogmakerij 
Voormalige meren, door drooglegging zijn omgevormd tot landbouwgebied. Het nieuwe land werd na 
drooglegging in één keer samenhangend ingericht, op basis van een totaalontwerp. Dit zijn grote open 
landbouwruimtes met lange lanen, wegen en vaarten met daarlangs erven in een groene omkadering. 
Veel infrastructuur loopt door relatief  nieuwe droogmakerijen. Hier spelen moderne ontwikkelingen 
als Agriports en datacenters. Vanaf  de infrastructuur zijn zowel de originele opzet en de nieuwe 
ontwikkelingen zichtbaar. 

ORIENTATIE WEG 
GOED INGEPAST IN 
KAVELSTRUCTUUR

ONTWIKKELING /
BEDRIJVIGHEID LANGS 

DE SNELWEG

GROOTSCHALIGE 
LANDBOUW 

BOMENLAAN EN 
KANAAL PARALLEL 
LANGS SNELWEG

Kenmerken regionale weg
• Relatie met kanalen
• Gelijk met maaiveld    

('in' het landschap)

Kenmerken snelweg
• Orientatie parallel aan 

kavelrichting 
• (Historische) 

bebouwing op afstand, 
nieuwe ontwikkelingen 
dichtbij 

Kenmerken spoor
• Lange 

doorsnijdingen
• Duidelijk hoger 

gelegen

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Kenmerken Snelweg
• Oriëntatie parallel aan 

kavelrichting 
• (Historische) bebouwing op 

afstand van de snelweg
• Landschap vrij van moderne 

ontwikkelingen

Kenmerken Regionale wegen
• Orientatie haaks op 

snelweg
• (Historische) bebouwing 

dichtbij

*Door de UNESCO bescherming is de Beemster een landschapstype afwijkend van de overige droogmakerijen
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Stadsrand
In de stadsrand krijgen veel restfuncties een plek, er is bijvoorbeeld vaak ruimte voor 
bedrijventerreinen of  opslagplaatsen. Vaak vormt het gebied een tussenruimte tussen stad en 
ommeland, gemarkeerd door beschoeiing. Snelwegen liggen veelal op deze overgang tussen stad en 
land. Dit betekent dat het ommeland voor wanderlaars en fietser minder goed bereikbaar is.  

‘RESTFUNCTIES’ IN 
HET LANDSCHAP

BESCHOEIING BEBOUWING AAN  
STADSZIJDE

SNELWEG ALS 
STEDELIJKE 
GRENS

Stedelijk
De schaal van grote infrastructuur en de complexiteit en dichtheid van de stad gaan moeilijk samen. 
Alleen de trein vormt hierop een uitzondering, met stations in of  nabij centra wordt het spoor 
regelmatig door de stad geleid. In de stad wordt infrastructuur dikwijls ingepakt in schermen en 
beschoeiing, wanneer dit niet gebeurt krijgt de weg- of  spoorgebruiker een inkijkje in de achterkanten 
van de stad, met gebruiken en plekken die anders verscholen liggen. 

OMGEVING WEINIG 
ZICHTBAAR DOOR 

SCHERMEN

STEDELIJKE RAND 
AFGESCHERMD 
DOOR 
BEPLANTING

BEDRIJVIGHEID 
EN BEBOUWING 
AAN BEIDE 
ZIJDEN

SNELWEG ALS 
BARRIERE IN 

DE STAD

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Kenmerken snelweg
• Afwisselend zicht op het achterliggende landschap en bedrijvigheid
• Minimaal aan één kant beplanting/beschoeiing
• Weg werkt als begrenzing van de stad

Kenmerken snelweg
• Vaak alleen hoogbouw of  

daken zichtbaar 
• Weg afgesneden van omgeving 

door beplanting en schermen

Kenmerken spoor
• Doorsnijding stedelijk gebied
• Spoor (regelmatig) afgesneden 

van omgeving door beplanting en 
schermen

• Inkijk in achterkanten en besloten 
gebieden 

*De stedelijke typering en de stadsrand lopen vloeiend in elkaar over en zijn daarom weergegeven door middel van dezelfde kaart
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EXTRA BEPLANTING 
ALS AFSCHEIDING VAN 
OMGEVING

WEGPROFIEL 
UITGESNEDEN UIT 

NATUURGEBIED

uitsnede uit 
natuurgebied

Vaak extra beplanting 
om weg af te scher-
men van omgevi

Gooi
Het Gooi is een gebied met veel landschappelijke en natuurhistorische kwaliteiten zoals engen, 
heide en historische kernen. De regio heeft bescherming van deze kwaliteiten altijd geagendeerd. 
Infrastructuur is daardoor losgekoppeld van het landschap, d.m.v. omleiding via stadsranden of  
inpakken in beschoeiing of  schermen. Vanaf  de A1 is af  en toe een prachtig beeld van de engen te 
zien en de N236 loopt door de voormalige heidegebieden nabij Bussum en Hilversum.

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Kenmerken snelweg
• Veel beschoeiing/beplanting, de 

omgeving is weinig zichtbaar
• Engen met kleinschalige landbouw 
• Historische kernen vaak zichtbaar

Kenmerken regionale weg
• Recreatieve route met veel zicht op 

natuurgebeiden
• afgescheiden van de voormalige 

heidegebieden door middel van 
beschoeiing

West-Friesland
West-Friesland is omgeven door de West-Friese Omringdijk, die het voormalige schiereiland ten tijde 
van de Zuiderzee beschermde. De regio bestaat uit deelgebieden met historische kwaliteiten en een 
dynamiek van moderne bedrijvigheid. West-Friesland wordt vaak doorsneden door infrastructurele 
lijnen, de diversiteit aan deelgebieden is vooral vanaf  de regionale wegen zichtbaar. De A7 en het spoor 
doorsnijden vooral de grootschalige moderne landbouwgebieden.

BEPLANTING 
DICHT LANGS 
DE WEG 

BEDRIJVIGHEID 
LANGS WEG

WEG PARALLEL 
AAN LIJNEN IN 
HET LANDSCHAP

bedrijvigheid
its over bomenlaan?

beplantingOrientatie kavels

AGRICULTUUR UIT 
VERSCHILLENDE 

TIJDEN

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Kenmerken regionale weg
• Lange doorsnijdingen 
• Duidelijk hoger 

gelegen

Kenmerken snelweg
• Doorsnijdt 

verkaveling als 
autonome lijn

• Moderne 
ontwikkelingen 
zichtbaar

Kenmerken spoor
• Van dichtbij 

zicht op erven/
bedrijvigheid
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Kust- en duingebied
Bestaat uit zee, strand, duinen en de binnenduinrand. De regionale weg ligt op  de overgang van 
de bosrijke duinen naar de open binnenduinrand, ook het spoor volgt deze lijn. Hier ervaart men 
veel afwisselende kleine landschappen. De A9 loopt over de binnenduinrand. Hier kijkt men op een 
historisch natuur/landbouwgebied, bijzonder o.a. door het schone kwelwater dat hier uittreedt.

OPEN ‘KAMERS’ MET 
KLEINSCHALIGE 

LANDBOUW

BEPLANTING/
BESCHOEIING

LANDGOEDEREN 
SOMS 
ZICHTBAAR

SPOOR 
VOORNAMELIJK 
DOOR BOSGEBIED

Veenweide
Ontstaan door de ontwatering die gepaard ging met de ontginning van het veen.Internationaal 
uniek en zeer waardevol als cultuurhistorisch landschap, wetland en landschap voor weidevogels. 
Aangrenzend stedelijk gebied is nauw met de kwaliteiten van het veen verweven. Vaarten, riviertjes, 
routes en ruimtes verbinden de dorpen en steden met het omringende landschap. 

ORIENTATIE WEG 
NIET INGEPAST 

IN LANDSCHAPS-
STRUCTUUR

VERHOOGD TALUD 
MET AFWIJKENDE 

BEPLANTING

INKIJK IN DE 
WATERLOPEN

WOONKERNEN 
OP GROTE 

AFSTAND (2KM)

Kenmerken regionale weg
• Afwisselend bos, 

landbouw en duinen
• Bebouwing en kernen 

langs de weg
• Smal wegprofiel

Kenmerken snelweg
• Doorsnijding 

binnenduinrand
• Weg glooit mee met 

oude kreekrug
• Woonkernen op afstand
• Water en natuur sterk 

beleefbaar

Kenmerken spoor
• Coulissenlandschap 

van bos, kleinschalige 
landbouw en 
bebouwing

• Regelmatig omsloten 
door beplanting

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Landschappelijke infra

Autonome infra

Infralandschap

Locatie landschap

Kenmerken spoor
• Lange doorsnijdingen 
• Goed zicht door hoge 

ligging
• Waterkundig verbonden 

door ontwateringssloten
• stedelijke gebieden op 

grote afstand (2KM) 
zichtbaar

Kenmerken snelweg
• Korte doorsnijdingen 
• Inkijk in waterlopen 

door orientatie weg

Kenmerken regionale weg
• Lange 

doorsnijdingen 
• Inzicht in 

bedrijvigheid van het 
gebied
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Landschappen
Het 'kwaliteitsbeeld Noord-
Holland 2050' deelt de 
beschreven landschapstypen 
op in krachtlandschappen 
en prachtlandschappen. 
"De prachtlandschappen en 
krachtlandschappen hebben beide hun 
eigen dynamiek. In het krachtlandschap 
zijn de ontwikkeldrift en het tempo 
van de ruimtelijke veranderingen hoog. 
En in het prachtlandschap is plek 
voor ruimtelijke ontwikkelingen, die 
geleidelijker gaan."
Dit valt ook vanaf  de verschillende 
vormen van infrastructuur waar 
te nemen. Een aantal gebieden, 
bijvoorbeeld West-Friesland, zijn sterk 
ontwikkeld en bieden ruimte moderne 
bevrijvigheid. Andere gebieden, als 
de Beemster, zijn weinig veranderd 
ten opzichte van 100 jaar geleden, 
deze landschappen worden vaak 
gewaardeerd voor hun ruimtelijke en 
recreatieve kwaliteiten. In de context 
van infrastructuur kan een derde type 
worden toegevoegd, het stedelijke 
infralandschap.  Hier is door hoge 
dichtheid en grote ruimtevraag de 
infrastructuur vaak weggestopt of  
ingekapseld en is de relatie met het 
omliggende landschap minder aawezig. 

Prachtlandschappen
Prachtlandschappen hebben een hoge 
cultuurhistorische, recreatieve en/of  
ecologische waarde. De landschappen 
ontwikkelen zich langzaam, historische 
structuren zijn vaak nog goed  te 
herkennen. Wordt veelal doorsneden 
door landschappelijke infrastructuur. 

Krachtlandschappen
De krachtlandschappen zijn de 
gebieden van bedrijvigheid en 
ontwikkeling. Hier vindt grootschalige 
landbouw plaats en ontwikkelen 
bedrijventerreinen, agriports en 
nieuwbouw. Wordt veelal doorsneden 
door autonome infrastructuur.

Stedelijke infralandschappen 
De stedelijke infralandschappen hebben 
weinig ruimte en veel ruimteclaims. 
Om de overlast van infrastructuur 
op de omgeving te beperken is deze 
vaak ingepakt door geluidsschermen 
of  beschoeiing. Hierdoor is de relatie 
tussen infrastructuur en de omgeving 
beperkt.

Prachtlandschappen

Krachtlandschappen

Stedelijke infralandschappen
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2.2. Kansenatlas

Geluidsoverlast snelweg en spoor
De geluidsbelasting is het hoogst in 
de buurt van wegen, spoorwegen en 
aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. 
"Wegverkeer leidde in 2008 tot ernstige 
hinder bij 6% van de Nederlanders 
en tot slaapverstoring bij 3% van 
hen. Rail- en wegverkeer leidde tot 
slaapverstoring bij ongeveer 1% van de 
Nederlanders." Aldus de atlast voor de 
leefomgeving. Wegen in de stedelijke 
omgeving hebben vaak de hoogste 
geluidsoverlast. De maximale wettelijke 
grens voor geluidshinder in stedelijk 
gebied is 63dB. 
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< 55 dB
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB



Ecologische barrieres
Infrastructuur kan het leefgebied van 
flora en fauna versnipperen of  isoleren. 
Onderstaande kaart laat knelpunten 
zien waar ecologische verbindingen 
worden verbroken. De knelpunten 
komen uit het Meerjarenprogramma 
Ontsnippering en betreft de knelpunten 
waar vooralsnog geen oplossing voor 
gepland of  uitgevoerd is.
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(Bron: https://www.
mjpo.nl/waar-in-
nederland/)

Niet opgeloste 
knelpunten mjpo



Elektrificatie verkeer
Het aantal tankstations neemt 
af, een transitie naar duurzame 
mobiliteit zal deze trend waarschijnlijk 
versterken. Batterij-elektrische auto's 
worden vooral via kleinschalige 
laad-infrastructuur in woonstraten en 
parkeergarages opgeladen. Snelladen 
langs de snelweg zal een reserveoptie 
blijven voor onverwacht lege accu's. 
Dit zal veranderingen voor de 
tankstations met zich meebrengen en 
stations zullen aangevuld worden met 
werkplekken en horeca. Vraag is echter 
hoe groot het draagvlak is voor dit 
soort voorzieningen buiten de rug van 
Amsterdam. Rood aangestipt zijn de 
tankstation langs de snelweg buiten de 
bebouwde kom, hun rol in de toekomst 
is vooralsnog onduidelijk

ROBBENOORDBOS

VEENWEIDEGEBIED

TULPENVELDEN

FORT VELDHUIS
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Aansluitingen en knooppunten
Restruimtes rondom snelwegen 
kunnen een rol spelen in de 
inpassing van energieopwekking. De 
halfbladaansluiting heeft bijvoorbeeld 
een standaardafmeting waarvoor 
een inpasbaar pv-veld ontwikkeld 
kan worden. En grote knooppunten 
bevatten  vaak onderbenutte ruimte 
met een aanzienlijk benutbaar 
oppervlak voor pv-velden.
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Ongestructureerde ontwikkeling
Bedrijvigheid ontwikkelt zich steeds 
vaker met de orientatie op de snelweg. 
Bij veel van deze ontwikkelingen 
wordt er weinig aandacht besteed 
aan de inpassing in- en samenhang 
met het landschap. Ook gaat 
nieuwbouw in het buitengebied 
steeds meer op elkaar lijken. Overal 
duiken ongeveer dezelfde ensembles 
van bebouwing, energiewinning en 
infrastructuur op. Deze ontwikkeling 
zet de herkenbaarheid van het palet 
van landschappen onder druk.  
(Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050, 
VPxDG 2017) Energieopwekking zou bij 
kunnen dragen aan de herkenbaarheid 
van deze gebieden. De kaart geeft 
de huidige bedrijventerreinen en 
kassen weer, energie zou hier alsnog 
ingepast kunnen worden. Ze laat ook 
zien dat veel bedrijvigheid zich langs 
wegen ontwikkelt, de relatie tussen 
infrastructuur en bedrijvigheid is sterk.
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Ontwikkeling snelfietspaden 
Nederland (Bron: Goudappel 
Coffeng) en potentie restwarmte

Snelfietspaden
Snelfietspaden zijn op dit moment 
volop in ontwikkeling, het netwerk 
wordt sterk uitgebreid tot 2030 met 
plannen voor verdere ontwikkelingen 
op de lange termijn. Deze fietspaden 
verbinden kernen met buitengebieden, 
hier ligt een kans om warmtebronnen 
met restwarmte in het buitengebied te 
verbinden met de stad.  
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Potentiele warmtebron
Ontwikkellocatie



Fijnstof
Verplaatsingen over infrastructuur leidt 
tot de uitstoot van fijnstof. Door het 
drukke gebruik en lagere snelheden 
rond stedelijke kernen is de hoogste 
uitstoot vaak in de dichtst bewoonde 
gebieden.  
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2.3. Conclusie

Het 'kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050' verdeelt de landschappen van 
Noord-Holland in Prachtlandschappen en Krachtlandschappen, op basis van 
de landschapsanalyse kan hier een derde landschap aan worden toegevoegd: 
het stedelijk infralandschap. Uit de kansenatlas blijkt dat de drie landschappen 
grotendeels hun eigen kansen voor meervoudig ruimtegebruik, trends en opgaven 
lijken te hebben. Dat wil zeggen: de hoogste concentratie van fijnstof  val binnen 
het stedelijke infralandschap en de meeste ecologische barrieres komen voor in 
prachlandschappen. Energieopwek kan op drie manieren gecombineerd worden 
met de infrastructuur in Noord-Holland en zo de kansen, trends en opgaven 
optimaal benutten.

Aanhaken op ontwikkelingen
Door aan te haken op infrastructurele 
projecten kan de energietransitie 
versneld worden. Bij gelijktijdige 
ontwikkeling kunnen koppelkansen 
bovendien beter worden benut. 

Effecten infrastructuur mitigeren of 
wegnemen
Infrastructuur zorgt voor betere 
verbindingen, maar kan op lokaal 
niveau leiden tot negatieve effecten. 
(Inkomsten uit) Energie kunnen 
bijdragen aan het oplossen van deze 
opgaven.   

Restruimte infrastructuur benutten
Grootschalige infrastructuur levert 
vaak ongebruikte restruimtes op. Deze 
ruimtes kunnen benut worden door het 
inpassen van hernieuwbare energie. 
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DEEL III:
Inpassing



Beeld: Eén van de eerste 
Nederlandse geluidsschermen 
met pv-panelen, langs de A9 bij 
Amstelveen. © EnergieNext

Steven Slabbers, Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit in Noord-Holland, 
is bang dat de energietransitie gaat 
leiden tot het "bedekken van het 
landschap onder een gelijkmatige 
deken van energie initiatieven". Dit zou 
funest zijn voor de landschappelijke 
kwaliteiten van de provincie. Hij pleit 
voor een "stukje regie van bovenaf" 
om de ruimtelijke kwaliteit, zeker op 
het schaalniveau dat de deelregio's 
overstijgt, niet uit het oog te verliezen. 
Deel 3 van dit katern zet aan tot het 
ontwikkelen van een dergelijk regio 
overstijgend framework.

Regionale structuur
Op basis van de analyses in dit katern 
kan een eerste voorstel worden gedaan 
voor een (boven)regionale structuur die 
de bijzonderheden van het Noord-
Hollandse landschap in acht nemen. 
Dit voorstel deelt de provincie op in 
drie stukken die elk hun eingen manier 
van inpassing vereisen, het is geen 
masterplan, maar een framework om 
intiatieven te helpen ontwikkelen en 
aan te toetsen 

Oplossingsrichtingen
Het laatste deel van het katern 
werkt een aantal koppelkansen en 
mogelijkheden tot meervourdig 
ruimtegebruik verder uit tot ruimtelijke 
oplossingen die passen binnen het 
regionale framework.  Deze oplossingen 
zijn dus niet overal toepasbaar en 
vormen geen volledig overzicht, maar 
geven denkrichtingen aan en kunnen 
gebruikt worden ter inspiratie.



3.1.  Regionale structuur

Op basis van de analyses in deel 1 
en 2 van dit katern kan een eerste 
aanzet worden gedaan voor een 
(boven)regionale structuur die de 
bijzonderheden van het Noord-
Hollandse landschap in acht nemen. 
Deze eerste aanzet is een framework. 
Dit framework deelt de provincie op 
in stukken die elk hun eigen manier 
van inpassing vereisen. Aan de hand 
van deze deling kunnen een aantal 
werkwijzes gedefinieerd worden. Deze 
werkwijzes zijn richtinggevend aan de 
inpassing van energie in het gebied, 
ze kunnen de basis vormen voor een 
initiatief, structuurvisie of  handboek. 
Er worden in deel 3 van dit katern drie 
werkwijzen beschreven. 

Deze driedeling valt samen met 
driedelingen die eerder in dit 
katern gemaakt zijn: Het landschap 
valt te verdelen in drie gebieden. 
Infrastructuur valt te verdelen 
in drie typeringen. Deze twee 
opdelingen vallen samen in drie 
infralandschappen. 

Energieopwekking zal per 
infralandschap een andere vorm en 
rol moeten krijgen. Per infralandschap 
wordt een aanpak bepaald voor het 
inpassen van verschillende vormen van 
energieopwekking. Dit betekent niet dat 
een specifieke oplossing overal binnen 
een bepaald infralandschap zal passen.  
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Werkwijze: Groene poort
De landschappen van de groene poort hebben cultuurhistorische, 
recreatieve en/of  ecologische waarde, historische structuren 
zijn hier goed te herkennen. Het ontwerp van de infrastructuur 
richt zich hier dan ook op de beleving van het landschap. 
Inpassing van duurzame energie betekent dat de zichtbaarheid 
van de karakteristieken van het landschap behouden blijven, 
een minimale impact op biodiversiteit en het versterken van de 
ervaring van de recreatieve en historische kwaliteiten.

Energie sluit aan 
op landschappelijke 

structuren

Energie benadrukt 
infrastructuur niet

Zicht op landschap 
blijft behouden

Energie maakt 
landschap 
bereikbaar
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Werkwijze: Productieve weg
Infrastructuur loopt in dit infralandschap door bedrijvige 
gebieden in ontwikkeling. De infrastructuur is voornamelijk 
autonoom en nieuwe ontwikkelingen maken het landschap minder 
leesbaar. Energie kan onderdeel van de indentiteit van van deze 
infralandschappen worden. Belangrijk is dat energieopwekking de 
leesbaarheid van het landschap niet vermindert en waar mogelijk 
bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit. Hier kan, aan de hand 
van voorwaarden, een hoge energieopbrengst behaald worden.

Werkwijze: Innovatieve weg
Stedelijke infralandschappen bevatten weinig ruimte en veel 
ruimteclaims. Vaak beperkt de ervaring van de omgeving vanaf  
infrastructuur zich tot elementen als geluidsschermen en taluds. 
Inpassing van energie betekent optimaal benutten van ruimtes 
door meervoudig ruimtegebruik. Energieopwekking kan bovendien 
de basis vormen voor innovatieve oplossingen op stedelijke 
locaties waar vraagstukken met betrekking negatieve effecten van 
infrastructuur spelen. 

Energie en 
landschapskarakteristieken

samen ontwikkelen 

Energie gebruikt 
ruimte optimaal 

Zicht op landschap 
blijft behouden

Focus op maximale 
productiviteit

Gebruik energie als 
identiteit voor infra

Inpassing sluit 
aan op huidige 
landschap



Kansenkaart
De drie werkwijzen geven richting 
aan de inpassing van energie in het 
gebied. Dit betekent niet dat een 
specifieke oplossing overal binnen 
een gebied met dezelfde werkwijze zal 
passen. Zo bestaat de groene poort 
uit veel verschillende landschappen, 
het behouden van de karakteristieken 
van het landschap zal bijvoorbeeld 
in de binneduinrand  wat anders 
betekenen dan in de Beemster. Wel 
betekent het dat in beide landschappen 
hetzelfde uitgangspunt voor inpassing 
bestaat; in het geval van de Groene 
poort het behouden en versterken van 
landschappelijk karakteristieken.

Als ontwerpoefening is de 
kansenatlas uit deel 2 van dit katern 
aangegrepen om energieopwek in 
te passen binnen de verschillende 
werkwijzen. De kansenkaart en de 
voorbeelduitwerkingen op de volgende 
pagina's zijn het resultaat van deze 
oefening.  

Uit de kansenkaarten kunnen 
verschillende methoden ontdekt worden 
om energieopwek te combineren 
met de effecten, gebruiken en 
ontwikkelingen rondom infrastructuur 
in Noord-Holland. Deze methoden 
kunnen een startpunt zijn voor de 
inpassing van energie en gebruikt 
worden voor het verder verkennen van 
het Noord-Hollandse infralandschap op 
kansen voor meervoudig ruimtegebruik.

Wel moet benadrukt worden dat de 
in hier beschreven werkwijzes de 
zorgen van de Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit in Noord-Holland 
niet compleet weg kunnen nemen. Zijn 
zorgt, een wildgroei van kleinschalige 
energie initiatieven die als niesbui 
over het landschap verspreiden, heeft 
een robuuste, thema-overschreidende 
strategie nodig. De katernen kunnen 
als onderliggend onderzoek voor een 
dergelijke strategie gebruikt worden.
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3.2.1  Voorbeelduitwerking: 
Snelfietspaden als proeftuin

Snelfietspaden zijn op dit moment 
volop in ontwikkeling, het netwerk 
wordt sterk uitgebreid tot 2030 met 
plannen voor verdere ontwikkelingen 
op de lange termijn. De fietspaden 
verbinden buitengebieden met steden 
en worden relatief  licht belast door 
de afwezigheid van autoverkeer. Het 
zijn hierdoor perfecte plekken voor 
testcases van nieuwe technieken 
voor de opwekking van energie (bijv. 
zonnewegen) en het koppelen van de 
ontwikkeling van energie-infrastructuur 
en de fietspaden (bijv. om kassen en 
datacenters in het buitengebied te 

Referentieproject: Solaroad Krommenie
Op het fietspad langs de N203 bij 
Krommenie wordt sinds oktober 2014 de 
eerste zonneweg getest. Het proeftraject 
is 90 meter lang en 3,5 meter breed. 
Gedurende de looptijd van het project 
zijn hier verschillende versies van het 
zonnewegdek toegepast. Het fietspad was 
goed te gebruiken en robuust, bovendien 
bleek de opbrengst hoger dan verwacht. 
Inmiddels is het zonnefietspad al op 
meerdere plekken in o.a. Nederland en 
Frankrijk toegepast.

koppelen aan stedelijke ontwikkelingen 
d.m.v. een warmtenet). 
De ervaring van het landschap is 
bovendien een belangrijk onderdeel in 
de ontwikkeling van snelfietspaden, het 
integreren van van energieopwekking 
in het fietspad is daarom een 
goedeoefening in het omgaan met 
kleinschalig energieopwekking in 
waardevolle landschappen.

Referentieproject: Verwarmd fietspad Ede
Het fietspad herkent en reageert op 
kou en houdt zichzelf  vervolgens op 
temperatuur. Hiermee wordt het pad niet 
glad en hoeft er dus niet meer gestrooid 
te worden. De warmte die nodig is om het 
asfalt vorstvrij te houden komt van het 
ondergrondse warmtenet dat in een groot 
deel van Ede is aangelegd. Het wordt 
verwarmd met biomassa uit de bossen 
rond Ede.



VERHARDING MET 
PV-ELEMENTEN

VORSTVRIJ 
(VERWARMD) 

FIETSPAD

COMBINEREN AANLEG 
WARMTENET EN 

SNELFIETSROUTE

TUSSENSTOP MET 
ZELFVOORZIENENDE 

SNELLADERS
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3.2.2  Tankstations in 
transitie

Het aantal tankstations neemt 
af, een transitie naar duurzame 
mobiliteit zal deze trend waarschijnlijk 
versterken. Batterij-elektrische auto's 
worden vooral via kleinschalige 
laad-infrastructuur in woonstraten en 
parkeergarages opgeladen. Toch is er 
in deze transitie een rol weggelegd 
voor een deel van de tankstations 
langs snelwegen. Als waterstof  in de 
toekomst een rol gaat spelen, zal dit 
wegens veiligheidseisen waarschijnlijk 
buiten de stad getankt moeten worden. 
Bovendien zal snelladen langs de 
snelweg een reserveoptie blijven voor 
onverwacht lege accu's. Zowel bij 
waterstof  als elektrisch-snelladen duurt 
het enige tijd voordat de bestuurder 

weer op pad kan, het tankstation zal 
daarom ingericht moeten worden voor 
kort verblijf. Deels zal dit gebeuren 
met werkplekken en horeca, de vraag 
is echter hoe groot het draagvlak is 
voor dit soort voorzieningen buiten de 
ring van Amsterdam. Een aantal van 
de tankstations in het buitengebied 
liggen aan natuurgebieden en 
cultuurhistorische landschappen, 
vanaf  het tankstation kunnen korte 
wandelingen worden ontworpen 
om de laadtijd te overbruggen. 
De wandelroutes kunnen worden 
gekoppeld aan bestaande routes zodat 
de voorzieningen van het tankstation 
ook gebruikt kunnen worden door 
recreanten.

Referentieproject: Snelladen
Het Nederlandse laadnetwerk 
groeit enorm: van 37.000 openbare 
oplaadpunten in 2018 naar 48.000 in 
2019. Bij ruim 280 laadstations kun je 
snelladen. De meeste snellaadpunten 
vind je langs snelwegen en regionale 
wegen. Volgens laadbedrijf  Fastned kan 
men in 15 minuten tot maximaal 200 
km bereik bijladen.

Referentieproject: H2Point
In Roosendaal is een 
waterstoftankstation in ontwikkeling, 
hier wordt ingezet om stroom van 
een windmolen op bedrijventerrein 
Weststad om te zetten naar 'groene' 
waterstof. Lokaal geproduceerde 
waterstof  uit duurzame bronnen zou 
ook in Noord-Holland toegepast kunnen 
worden. 
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CAFÉ/WERKPLEK
MET PV-DAK

LAADSTATION
MET PV-DAK

KOPPELING 
BESTAANDE 

WANDELROUTES

WANDELROUTE 30 MIN. 
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3.2.3. Voorbeelduitwerking: 
Ecologische barrieres slechten

Door de aanleg van infrastructuur zijn 
de natuurgebieden in Nederland in 
de afgelopen decennia versnipperd 
geraakt. In het wild levende dieren 
zijn daardoor steeds meer vast komen 
te zitten in een onnatuurlijk klein 
leefgebied. Door het realiseren van o.a. 
ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en 
makkelijk uittreedbare oevers rondom 
bestaande rijksinfrastructuur kan de 
natuur ontsnipperd worden.

De geldstromen van energieopwekking 
kunnen worden benut voor ontwikkeling 
en herstel van leefgebieden en 
ecologische corridors. Bijvoorbeeld 
door middel van gebiedsfondsen 
waar een deel van de opbrengst van 
windturbines uit de regio invloeit. 
Of  door voorwaarden voor verdere 
natuurontwikkeling te stellen aan 
zoeklocaties voor PV-velden.

Referentieproject: Ecoduct Zandvoort
De spoorlijn Haarlem-Zandvoort 
vormt een belemmering voor fauna-
uitwisseling. Het ecoduct verbindt het 
Nationaal Park De Kennemerduinen 
en het Kraansvlak ten noorden van 
de spoorlijn en de Koningshof  en de 
Amsterdamse Waterleidingduinen aan 
de zuidkant. 

Referentieproject: Gebiedsfonds 
Drentsche Aa
Met dit fonds worden extra financiën 
gegenereerd voor de inrichting en 
het beheer van het Nationaal park 
Drentsche Aa. Bedrijven, instellingen 
en particulieren kunnen in het fonds 
investeren. Hiermee wordt de verdere 
ontwikkeling en het draagvlak voor 
het Nationaal Park Drentsche Aa 
uitgebouwd. Een stichting bepaalt 
uiteindelijk waarvoor de inkomsten uit 
het fonds worden gebruikt.
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3.2.4.  Voorbeelduitwerking: 
Inpassing agriports en 
bedrijventerreinen

Bedrijvigheid ontwikkelt zich steeds 
vaker met de orientatie op de snelweg. 
Bij veel van deze ontwikkelingen wordt 
er weinig aandacht besteed aan de 
inpassing in- en samenhang met het 
landschap. Ook gaat nieuwbouw in 
het buitengebied steeds meer op 
elkaar lijken. Overal duiken ongeveer 
dezelfde ensembles van bebouwing en 
infrastructuur op. Deze ontwikkeling 
zet de herkenbaarheid van het palet 
van landschappen onder druk.  
(Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050, 
VPxDG 2017) 

Door bij de Agriports en 
bedrijventerreinen in de 
'Krachtlandschappen' van Noord-
Holland juist extra in te zetten 
op energieopwekking kan energie 
onderdeel van de identiteit  van deze 
landschappen en de herkenbaarheid 
vergroten. De opwekking van energie 
kan bovendien worden gezien als kans 
voor landschapsontwikkeling door 
slim ontwerp, en door geldstromen 
die uit projecten voortvloeien mede te 
benutten voor ontwikkeling en herstel 
van het landschap.

Referentieproject: HN80 energiepositief
Hoorn 80 is met 9 andere 
bedrijventerreinen geselecteerd om 
als eerste energiepositief  te gaan 
worden. Dit wordt gedaan door middel 
van besparingen en opwek. O.a. 
door gebruik van LED licht en beter 
energiemanagement op basis van een 
energiescan van de bedrijven wordt 
energie bespaard. 8000 zonnepanelen 
zorgen voor de opwek.

Referentieproject: Ecomunitypark
Dit bedrijventerrein zet in op ecologie, 
duurzaamheid en circulariteit als 
identiteit en USP.  Het park is opgezet 
met voldoende ruimte en voorzieningen 
voor biodiversiteit, bloemrijk grasland, 
poelen, een pingo ruïne, en een 
natuurlijk aangelegde beek. Het 
park wordt duurzaam onderhouden. 
Hiermee hoop het bedrijvenpark een 
aantrekkelijke verstigingsplek voor 
duurzame ondernemers worden. 
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3.2.5. Voorbeelduitwerking: 
Turbines in halfklaverbladen

In restruimtes van infrastructuur liggen 
kansen. Vaak zijn de restruimtes niet 
bereikbaar en moeilijk te benutten. 
Het gaat om grote oppervlakken, zeker 
bij de tussenruimtes tussen spoor 
en snelweg en de op- en afritten van 
snelwegen. De veiligheidsbuffer van een 
2,3 Mw turbine past precies binnen de 
open ruimte van een halfklaverblad.  
Een turbine kan bovendien 
gecombineerd worden met functies als 
wateropvang of  het planten van bomen 
ter compensatie van CO2 uitstoot en 
het bevorderen van biodiversiteit. 

Referentieproject: Turbine Capelle a/d 
Ijssel
Sinds 2016 staat een 3MW windturbine 
langs de A16 ter hoogte van de 
Brienenoordbrug. De ashoogte is 
99M en een diameter van 101M. De 
turbine staat op het terrein van een 
afvalverwerker en houdt de minimale 
veiligheidsafstanden aan tot de snelweg 
en de nabijgelegen bebouwing 

Referentieproject: Talud A20 
Terbregseplein
Bij de wijk Nieuw Terbregge in 
de Rotterdamse deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek ligt een 
zonnepark op het talud aan de A20. 
De geluidswal is 11 meter hoog en 1 
kilometer lang. In totaal is er ruimte 
voor 2.000 zonnepanelen. Dat is 
voldoende om 150 huishoudens van 
elektriciteit te voorzien. Het project 
is collectief  georganiseerd en via een 
postcoderoos worden bewoners van de 
nieuwe wijk bij het project betrokken.
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3.2.6.  Voorbeelduitwerking: 
Weg van de toekomst & 
Zonnefilter fijnstof

Een lokale concentratie van 
fijnstof  hangt grotendeels af  van 
brandstofemissie en opwerveling van 
deeltjes op de weg. Voor stedelijke 
wegen is de bijdrage van opwerveling 
aan de fijnstrofconcentratie twee tot 
drie keer groter dan van de bijdrage 
van emissie. Het wegnemen van de 
opwerveling van fijnstof  in de stedelijke 
omgeving kan een positieve impact 
hebben op de volksgezondheid.

Een groot deel van het opwervelende 
fijnstof  kan worden afgevangen door 
middel van een nat wegdek. Een 
slimme sproeiinstallatie houdt in dit 
geval het wegdek nat op momenten 
dat dit veilig en noodzakelijk is 
(bijvoorbeeld buiten de spits met droog 
en warm weer). De investering en 
aanleg van een besproeiingsinstallatie 
kan worden gecombineerd met het 
aanleggen van PV.

Referentieproject: pilot Energieweg
In 2006 heeft de gemeente Nijmegen 
en het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat getest wat het effect was 
het besproeien van het wegdek om 
opwervelend fijnstof. Uit de proef  
kwam dat het besproeien zorgt voor 
een lagere concentratie fijnstof. 

Referentieproject: studie A6 Flevoland
In een visie voor de A6 in Flevoland 
heeft VanParidonXDeGroot op een 
aantal verschillende manieren opwek 
van duurzame energie toegevoegd 
aan het snelweglandschap om lokale 
kwaliteiten te benadrukken. Een 
van deze toevoegingen is een PV-
overkapping die het stedelijke karakter 
ter hoogte van Almere benadrukt. 
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Prachtlandschap - krachtlandschap - infralandschap Landschappelijke - Autonome infrastructuur - infralandschap

• Aanhaken op ontwikkelingen; Door 
aan te haken op infrastructurele 
projecten kan de energietransitie 
versneld worden. Bij gelijktijdige 
ontwikkeling kunnen koppelkansen 
bovendien beter worden benut. 

• Effecten infrastructuur mitigeren 
of  wegnemen; Infrastructuur zorgt 
voor betere verbindingen, maar 
kan op lokaal niveau leiden tot 
negatieve effecten. (Inkomsten uit) 
Energie kunnen bijdragen aan het 
oplossen van deze opgaven.

   
• Restruimte infrastructuur benutten; 

Grootschalige infrastructuur levert 
vaak ongebruikte restruimtes 
op. Deze ruimtes kunnen benut 
worden door het inpassen van 
hernieuwbare energie. 

Het combineren van infrastructurele lijnen met opwekking van duurzame 
energie is een veelgehoorde oplossing voor de inpassing van energieopwekking 
tijdens serious games en participatieve werksessies. Infrastructuur vormt, net 
als energieopwekking, een moderne en menselijke laag in het landschap. Het 
wordt vaak gezien als het combineren van twee 'slechten'. Deze insteek staat het 
ontstaan van een goed narratief  over de inpassing van energie in het Noord-
Hollandse landschap in de weg. Ook laat men zo koppelkansen en kansen voor 
meervoudig ruimtegebruik liggen.

De inpassing van energie kan een rol spelen in de dynamiek tussen weg en 
landschap, dit kan op drie verschillende manieren. 

Het landschap valt te verdelen in drie gebieden, prachtlandschappen, 
krachtlandschappen en stedelijke infralandschappen. Infrastructuur valt 
te verdelen in drie typeringen, landschappelijke infrastructuur, autonome 
infrastructuur en het infralandschap. Deze twee typeringen sluiten goed op elkaar 
aan in een drietal infralandschappen.
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3.3.  Conclusie
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Het toevoegen van duurzame energieopwekking aan deze infralandschappen heeft impact 
op de relatie tussen landschap en infrastructuur. Er moet daarom rekening worden 
gehouden met de impact van energie op de karakteristieken van landschap en infrastructuur. 
Energieopwekking zal per infralandschap een andere vorm en rol moeten krijgen. 

Dit katern benadrukt vooral dat infrastructuur niet overal in de provincie hetzelfde 
is een daarom niet in elke situatie voor dezelfde oplossingen gekozen kan worden. 
Noord-Holland heeft een divers palet aan landschappen die een verschillende 
ontwerpende aanpak benodigen, een one-size-fits-all aanpak op basis van energie 
langs infrastructuur doet geen recht aan de landschappen en infrastructuur van 
Noord-Holland.

Groene poort
De landschappen hebben 
cultuurhistorische, recreatieve en/
of  ecologische waarde, historische 
structuren zijn hier goed te herkennen. 
Het ontwerp van de infrastructuur 
richt zich hier dan ook op de beleving 
van het landschap. Inpassing van 
duurzame energie betekent dat de 
zichtbaarheid van de karakteristieken 
van het landschapbehouden blijven, 
een minimale impact op biodiversiteit 
en het versterken van de ervaring van 
de omgeving.

Productieve weg
Infrastructuur loopt hier door 
bedrijvige gebieden in ontwikkeling. De 
infrastructuur is autonoom en efficient 
en nieuwe ontwikkelingen maken het 
landschap minder leesbaar.Energie 
kan onderdeel van de indentiteit van 
van deze infralandschappen worden. 
Belangrijk is dat energieopwekking de 
leesbaarheid van het landschap niet 
vermindert en waar mogelijk bijdraagt 
aan de landschappelijke kwaliteit. Hier 
kan, aan de hand van voorwaarden, 
een hoge energieopbrengst behaald 
worden.

Innovatieve weg
Stedelijke infralandschappen bevatten 
weinig ruimte en veel ruimteclaims. 
Vaak beperkt de ervaring van de 
omgeving vanaf  infrastructuur zich 
tot elementen als geluidsschermen en 
taluds. Inpassing van energie betekent 
optimaal benutten van ruimtes 
door meervoudig ruimtegebruik. 
Energieopwekking kan bovendien 
de basis vormen voor innovatieve 
oplossingen op stedelijke locaties waar 
vraagstukken met betrekking negatieve 
effecten van infrastructuur spelen. 


