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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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Aanleiding 

Dit document is het resultaat van drie 
sessies waarbij betrokkenen, ambtenaren 
en ruimtelijk experts vrij input hebben 
kunnen leveren. Dit heeft geresulteerd in 
een aantal aanbevelingen over ruimtelijke 
samenhang langs de snelweg A7 in 
relatie tot energieopwekking die in deze 
rapportage zijn weergegeven. 

Ruimtelijke samenhang en -kwaliteit zijn 
veelgenoemde thema’s in de gesprekken 
met de overheden en partners in het RES-
proces. Ook in Noord-Holland, waarbij 
een ontwerpconsortium is gevraagd om 
-onafhankelijk- ruimtelijk advies te geven 
met betrekking tot energieopwekking. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag 
hoe individuele zoekgebieden uit de 
concept-RES zich tot elkaar verhouden. 
Maar ook over inpassing, ontwerp en 
vormgeving van individuele projecten. 
In deze regio is zorgvuldig ruimtegebruik 
van groot belang om ruimte te kunnen 
blijven bieden aan alle ruimteclaims. 
In het klimaatakkoord en de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) wordt meervoudig 
ruimtegebruik ook benoemd als belangrijk 
inrichtingsprincipe.

Wanneer de zoekgebieden uit de concept-
RES van de verschillende deelregio’s 
integraal worden bekeken, valt het op 
dat veel zoekgebieden worden gekoppeld 
aan grootschalige infrastructuur, zoals 
snelwegen, en dat er bepaalde clusters 
ontstaan bij gemeente en/of deelregio 
grenzen. Dit brengt het risico met zich 
mee dat belangrijke ruimtelijke structuren 
worden opgeknipt door (deel)regio’s en 
dat bestuurlijke grenzen zichtbaar worden 
in het landschap doordat iedere regio 
of gemeente op zijn/haar eigen manier 
invulling geeft aan de zoekgebieden.  

Het is belangrijk dat ook op een 
hoger schaalniveau samenhang 
ontstaat. Daarom is in aanloop naar 
de RES 1.0 de thematafel “ruimtelijke 
samenhang” georganiseerd. Hierbij 
is –door de provincie i.s.m. gemeenten, 
waterschappen, netbeheerder, etc- een 
inventarisatie gemaakt van gebieden of 
structuren waarvoor een gebiedsaanpak 
gestart zou moeten worden. Dit zijn 
gebieden (of clusters van zoekgebieden) 
met een (deel)regio overstijgend karakter.

Bij het uitwerken van deze gebieden 
wordt gebruik gemaakt van de kennis 
uit eerder gedaan onderzoek op het 
gebied van meervoudig ruimtegebruik1.  
Daarnaast zijn door de provincie in een 
eerder stadium al ruimtelijke principes 
opgesteld 2 die ook voor dit traject 
belangrijke inspiratie en handvatten 
bieden. Deze zijn opgenomen in het 
Noord-Hollands Perspectief op de RES.

De A7 is een snelweg die een groot 
deel van de provincie doorsnijdt en 
waarlangs door verschillende gemeenten 
zoekgebieden zijn ingetekend direct 
gekoppeld aan, of in de directe omgeving 
van, de weg. De A7, van Zaandam tot 
Wieringen, is ook veelvuldig genoemd 
als gebied waar vanuit ruimtelijke 
samenhang naar energieproductie, en de 
zoekgebieden uit de concept-RES, moet 
worden gekeken.

1 Katernen ontwerpend onderzoek 
tbv RES NHN en NHZ, https://energieregionhz.nl/
documenten
2 Noord-Hollands Perspectief 
op de RES, https://www.noord-holland.nl/
dsresource?objectid=88e60fac-2012-41d5-b2c0-
150427658abf



Opwekking van hernieuwbare energie 
langs of in de buurt van infrastructuur 
is een veel voorkomende keuze in de 
deelregio’s. Hiervoor bestaat echter 
geen generieke aanpak. Een one-size-
fits-all aanpak doet geen recht aan 
de landschappelijke context waar de 
infrastructuur zich in begeeft. Het is 
dus van belang om rekening te houden 
met de karakteristieken van zowel het 
landschap als de infrastructuur.  

Bij het ontwerpen met infrastructuur in 
relatie tot energieopwekking is het van 
belang oog te houden voor een aantal 
kansen en aandachtspunten:

Aandachtspunten

• Bij infrastructuur is het van belang 
om ook het aanliggende landschap 
en het uitzicht daarop mee te nemen 
in de verkenning van locaties voor 
zonne-energie en windenergie. 

• Ook het zicht óp de snelweg vanaf 
de omgeving dient meegenomen te 
worden: energieopwekking kan de 
ruimtelijke impact en barrièrewerking 
van een snelweg vergroten.

• Energieopwekking langs 
infrastructuur is een vaak 
aangedragen principe voor 
energieopwekking omdat hier toch 
al sprake is van ongewenste effecten 
zoals lawaai en verstoring van het 
uitzicht. Voorkom dat hier door 
energieopwekking er een stapeling 
van ruimtelijke problemen ontstaat 
voor de bewoners/ondernemers in de 
directe omgeving van weg, spoor en 
water. 

Kansen voor meerwaarde

• De A7 doorsnijdt verschillende 
landschappen, en deze zijn vanaf 
de snelweg goed te ervaren. 
Energieopwekking kan deze ervaring 
versterken door rekening te 
houden met structuren, openheid 
en overgangen in het landschap. 
Ruimtelijke kansen zijn vooral te 
vinden in de robuustere en meer 
grootschalige landschappen, 
zoals droogmakerijen. Energie-
ontwikkelingen kunnen hier de 
belevingswaarde een impuls geven 
wanneer een koppeling gelegd 
wordt met andere opgaven en de 
cultuurhistorische en recreatieve 
waarden behouden blijven.

• De snelweg ligt open in het 
landschap, maar op een aantal 
plekken kan restruimte rond 
infrastructuur benut worden door het 
inpassen van hernieuwbare energie. 

• Haak aan op ruimtelijke 
ontwikkelingen die passen bij 
het snelweglandschap. Kansen 
liggen bijvoorbeeld nabij Agriport 
Wieringermeer, waar bouw-, water 
en infrastructuuropgaven bij elkaar 
komen en bovendien een grote 
energievraag is. 

• De ruimtelijke dynamiek van een 
snelwegomgeving kan qua schaal 
en beweging passend zijn bij 
grootschalige energieopwekking zoals 
grote windturbines en de langgerekte 
opstellingen van zonnepanelen. 

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE NOORD-HOLLAND    5



Scope

Voor het noordelijk deel van de A7 is in 
2020 de verkenning en visie ‘Zonneweg 
A7’ opgemaakt door Rijkswaterstaat en 
Witteveen+Bos waarbij de potentie voor 
energieopwekking op RWS-gronden langs 
de snelweg is verkend.

In deze verkenning wordt de 
Zonneweg A7, een verkenning naar 
mogelijkheden voor energieopwekking 
op gronden van Rijkswaterstaat, ter 
input meegenomen, waarbij de reeds 
aanbestede knooppunten (Middenmeer 
en Medemblik) als gegeven worden 
behandeld. Maar, er wordt iets breder 
gekeken – in letterlijke zin: ook 
opwekking in de directe omgeving van de 
snelweg wordt verkend. We kijken naar 
het landschap van de A7, niet alleen de 
lijn van de A7. Dit gebied bestrijkt twee 
RES-regio's, drie deelregio’s en negen 
gemeentes. 

Daarnaast spelen verschillende 
planologische beschermingsregimes, 
zoals de Stelling van Amsterdam en de 
Beemster (UNESCO), Bijzonder Provinciaal 
Landschap (oa. Wieringen, Abbekerk en 
omgeving, Opmeer-Wognum) en Natuur 
Netwerk Nederland (NNN).

Doel is tot regionale afspraken 
te komen met betrekking tot de 
ruimtelijke inpassing en ontwerp van 
energieopwekking langs de snelweg, 
om zo tot een samenhangend geheel 
te komen waarbij ruimtelijke principes 
consistent toegepast worden. 

Scope en leeswijzer

Leeswijzer

Dit document is het resultaat van twee 
werksessies waarbij betrokkenen, 
ambtenaren en ruimtelijk experts vrij 
input hebben kunnen leveren. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal aanbevelingen 
over de omgang met de snelweg A7 
in relatie tot energieopwekking. Dit 
document bestaat uit drie delen.

In het eerste deel worden de A7 en de 
verschillende aangrenzende zoekgebieden 
geanalyseerd.

Het tweede deel beschrijft het proces 
van participatief ontwerpend onderzoek, 
laten zien welke ontwerpprincipes daaruit 
zijn voortgekomen en geeft enkele 
voorbeelduitwerkingen.

In het derde deel worden aanbevelingen 
gedaan voor vervolg en verdieping 
op basis van het onderzoek en de 
aanknopingspunten die genoemd werden 
tijdens het participatief proces. Daarbij 
wordt gekeken naar een raamwerk dat 
kan helpen bij het zoeken naar passende 
ontwerpvoorstellen voor hernieuwbare 
energie langs de A7 nu en na 2030. 
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Concept landschappelijk ontwerp

Type opstelling: oostwest-laag (evt. zuid-laag)Locatie: West-Friesland Locatie: West-Friesland

(10) Wognum (10a) Abbekerk

Type knooppunt: bij het dorp Type knooppunt: in het open landschapType opstelling: zuid-laag

Lokale kwaliteiten
Knoop Wognum is gelegen bij het dorp Wognum in het 
West-Friese landschap. De knoop sluit aan op een belangrijke 
regionale verbinding (oostwest) richting Schagen. Op de 
route van Purmerend naar de Wieringermeer - en vice 
versa - heeft deze knoop een bijzonder type beplanting. 
Ondanks de vele bomen is de knoop transparant door de 
lage onderbegroeiing. De opstelling van de bomen zorgt 
voor een bepaalde sfeer welke de knoop herkenbaar maakt 
en kan daarmee als lokale kwaliteit worden aangemerkt. 
Ten zuiden van de knoop, aan de oostzijde van de A7, ligt 
een grasveld met halverwege enkele bomen. Deze bomen 
verstoren het zicht op de beplanting van knoop Wognum en 
wordt daarom expliciet als niet-landschappelijk-waardevol 
aangemerkt.

Lokale kwaliteiten
Knoop Abbekerk is gelegen in het open landschap van 
West-Friesland. De knoop is in de huidige situatie heel open 
met een aantal onvolgroeide bomen. Omdat de knoop 
middenin het open landschap ligt en de aanwezige bomen 
niet bijdragen aan de open-dicht structuur langszij de A7, 
zijn ze niet landschappelijk waardevol.

Toelichting landschappelijk ontwerp
Vanwege technische uitgangspunten is er rondom knoop 
Abbekerk binnen het RWS-areaal geen plaatsing van zonne-
panelen mogelijk. Landschappelijk gezien zien we echter 
veel potentie voor zonne-energie direct rondom de knoop. 

Toelichting landschappelijk ontwerp
Bij de landschappelijke inpassing van knoop Wognum 
worden de bomen in de knoop gerespecteerd en daarmee 
gevrijwaard van de opstelling van panelen. Het grasveld 
ten zuiden van de knoop (aan de oostzijde van de A7) 
biedt echter ruimte voor het opwekken van zonne-energie. 
Door deze ruimte vol te leggen met een lage opstelling 
panelen (bij voorkeur zuid-georiënteerd), zal een contrast 
met de ruimtelijke massa van de knoop ontstaan en de 
herkenbaarheid van de knoop versterkt worden.

Meekoppelkansen
Gemeente Medemblik, waarvan het gemeentehuis nabij 
knooppunt Wognum ligt, is voornemens om een zonnepark 
aan te leggen op het terrein tussen gemeentehuis en snelweg 

In het voorgestelde ontwerp wordt de openheid van het 
West-Friese landschap benadrukt en versterkt door de 
aanwezige bomen te verwijderen en de vier oksels van de 
knopen te vullen met een lage oostwest-opstelling (evt. 
lage zuid-opstelling). Vanwege de aanwezige watergangen 
in de vier oksels worden de opstellingen zodanig geplaatst 
dat de watergangen vanaf de buitenzijden kunnen worden 
onderhouden en de zonne-paneelopstellingen binnen de 
betreffende watergangen staan. Hiermee wordt het gebruik 
van hekken rondom de opstellingen tevens beperkt, wat 
zeer gunstig is voor de landschappelijke inpassing en de 
beleving van de opstellingen. De oostwest-opstellingen 
worden georiënteerd parallel aan de A7 (ca. 2 graden 
gedraaid richting het noordwesten).

[1]. Met dit initiatief als basis, ligt er een meekoppelkans om 
deze opstelling door te trekken tot aan de A7, zodat het 
zonne-areaal vergoot wordt en het zonne-energie initiatief 
letterlijk en figuurlijk betrokken wordt bij Zonneweg A7. 
Het parkeerterrein aan de Geert Scholtenslaan (westzijde 
A7) [2] kan tevens als meekoppelkans worden gezien. Dit 
parkeerterrein grenst nauw aan het RWS-areaal van de A7 
en biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld zonnepaneel-
overkapping en/of het toepassen van Solar road. Ook 
ambulancedienst NHN (op RWS-areaal) zou met bijvoorbeeld 
een zonne-dak aan kunnen sluiten op de zonne-initiatieven 
rond de A7, net als een aantal grote bedrijfsloodsen aan de 
oostzijde van knooppunt Wognum [4].

Meekoppelkansen
Ten westen van knoop Abbekerk ligt een klein transferium 
met busstation, carpoolplaats en fietsparkeerplekken [1]. 
Deze locatie is een meekoppelkans om aan te haken op 
Zonneweg A7, omdat de plek ruimte biedt voor bijvoorbeeld 
zonnepaneel-overkapping en/of het toepassen van Solar 
road. Voor deze plek is het van belang zo min mogelijk 
ruimtelijke objecten toe te voegen, omdat dit onderdeel is 
van het open landschap. Daarom moet een zonne-energie 
initiatief op deze locatie opgaan in de huidige bebouwde 
elementen.

Huidige situatie
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Type opstelling: maakt niet uitLocatie: West-Friesland Locatie: Wieringermeer

(11) Medemblik (12) Middenmeer

Type knooppunt: in het open landschap Type knooppunt: bij het dorpType opstelling: zuid-laag

Lokale kwaliteiten
Knoop Medemblik is gelegen in het open landschap van 
West-Friesland. De knoop is in de huidige situatie omringd 
door dubbele bomenrijen als sterke groenstructuur. De 
afritten van de A7 sluiten bij dit knoop aan op de Westfriese 
Omringdijk. Deze dijk is van grote landschappelijke waarde 
als karakteristieke dwarsstructuur en historische betekenis in 
het landschap. 

Toelichting landschappelijk ontwerp
Het inpassen van zonnepanelen langs de dijk biedt kans om 

Lokale kwaliteiten
Knoop Middenmeer grenst aan het dorp Middenmeer. De 
knoop is omsloten door veel groen, wat zorgt voor een 
verstopte ligging in het landschap van de Wieringermeer. De 
groene randen vormen aan beide zijden een buffer tussen 
de snelweg en de bebouwde omgeving. De ruimtelijke 
massa van de beplanting in en om de knoop gaat over 
in aansluitende bomenrijen langs de A7, waardoor ze 
onderdeel zijn van de landschappelijke karakteristiek van de 
Wieringermeer in de afwisseling van open zichten en dichte 
delen langs de snelweg. De beplanting wordt daarom als 
landschappelijk waardevol aangemerkt. Kenmerkend van 
knoop Middenmeer zelf zijn de cirkelvormige boomgroepen 
in de oksels van de knoop, welke nagenoeg symmetrisch 

de dijk te benadrukken: de zonnepanelen moeten daarom 
parallel aan de dijk worden geplaatst, achter de hiernaast 
aangegeven rooilijn. Zuid-gerichte panelen zijn daarom 
het meest geschikt. Door de opstelling achter deze rooilijn 
te houden, wordt het talud van de Westfriese Omringdijk 
gevrijwaard van zonnepanelen en wordt de ligging van de 
dijk benadrukt. Door de twee bomenclusters in de oksels van 
de knoop te verwijderen, is er meer plek voor zonnepanelen 
en wordt de Westfriese Omringdijk nog beter zichtbaar. Met 
de opstelling van zonnepanelen binnen de aangegeven 
vlakken wordt de vrijwel symmetrische vorm van de knoop 

zijn. Met in het achterhoofd de toekomstplannen om de 
N242 richting Agriport te verbinden, is de N242 in de knoop 
een belangrijke dwarsstructuur.

Toelichting landschappelijk ontwerp
Bij de landschappelijke inpassing van panelen in knoop 
Middenmeer worden de panelen ingepast waar mogelijk. 
Om de symmetrie van de knoop te versterken, worden aan 
weerszijden van de A7 gelijkwaardig gevormde opstellingen 
geplaatst en daarmee de westelijke boomstructuur iets 
aangepast. Voor de landschappelijke inpassing ligt een grote 
kans om de watergangen te verplaatsen en daarmee meer 
ruimte voor zonnepanelen, meer symmetrie en een meer 
efficiënte en leesbare knoop te creëren. Qua type opstelling 

geaccentueerd. Het relatief vlakke maaiveld van de knoop 
in het open landschap vraagt om een lage opstelling.

Meekoppelkansen
De ligging van grasdrogerij Hartog B.V. aan de oostkant van 
knoop Medemblik biedt aanleiding om als meekoppelkans 
te worden aangemerkt [1]. Er liggen kansen om de energie-
voorziening van het bedrijf aan te laten haken op Zonneweg 
A7, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op 
de daken van de schuren en deze technisch te koppelen 
aan de panelen in knoop Medemblik.

is in principe alles landschappelijk verantwoord, mits 
rechtlijnigheid van de opstelling en de parallelle plaatsing 
aan de N242 (ca. 6 graden gedraaid richting zuidoosten) 
wordt gewaarborgd. Gezien de mogelijke infrastructurele 
connectie met Agriport zou het maken van een statement 
met verwijzing naar Agriport ook mogelijk zijn.

Meekoppelkansen
Ten westen van de knoop liggen een aantal bedrijven [1] 
welke worden gezien als meekoppelkans, omdat zij kunnen 
verduurzamen door aan te haken op de initiatieven van 
Zonneweg A7, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen 
van zonnepanelen op de daken en deze technisch te 
koppelen aan de panelen in de knoop.

Huidige situatie
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Analyse landschappelijke kwaliteiten
Huidige situatie

Concept landschappelijk ontwerp

Locatie: Wieringermeer Locatie: Wieringermeer

(13) Wieringerwerf (14) Den Oever

Type knooppunt: bij het dorp Type knooppunt: bij het dorp (west), open    
      landschap (oost)

Type opstelling: maakt niet uit, mits op water

Lokale kwaliteiten
Knoop Wieringerwerf ligt bij het dorp Wieringerwerf 
in de Wieringermeer. De knoop is omsloten door veel 
groen, wat zorgt voor een verstopte ligging van de 
snelweg in het landschap. De groene randen rond de 
knoop en de beplanting in de knoop vormen een buffer 
tot het omliggende bebouwde gebied en zijn daardoor 
landschappelijk waardevol.

Lokale kwaliteiten
Knoop Den Oever ligt langs de rand van de Wieringermeer. 
Lokale kwaliteit van deze knoop is de relatie met het 
IJsselmeer, waar het zicht echter van geblokkeerd wordt door 
de dichte bomenrijen aan de oostzijde van de knoop. De 
beplanting aan de westzijde van de knoop is landschappelijk 
waardevol, omdat het een buffer vormt naar het erachter 
gelegen dorp Den Oever.

Toelichting landschappelijk ontwerp
In het landschappelijk ontwerp wordt de relatie met het 

Toelichting landschappelijk ontwerp
Zonnepanelen worden in knoop Wieringerwerf ingepast 
waar mogelijk. Hierdoor blijft qua ruimte de waterplas 
aan de zuidzijde over. In dit geval zal bij het opstellen van 
zonnepanelen maakwerk moeten worden geleverd in de 
vorm van een drijvende opstelling. 

IJsselmeer gelegd door het zicht te versterken. Daarmee 
wordt de daadwerkelijke locatie van de knoop leesbaarder 
en de oriëntatie voor de weggebruiker in de Wieringermeer 
vergroot. Belangrijk is dat de beleving van de verblijfsrecreatie 
langs de IJsselmeerkust op dit traject in acht wordt genomen 
bij de inpassing van de panelen. Dat hangt nauw samen met 
de vormgeving van de achterkanten van de panelen. Het 
behouden van de noordelijke groene rand aan de oostzijde 
van de knoop en het benutten van het talud ten zuiden 
daarvan als grenselement heeft daarbij de voorkeur. Het 
type opstelling maakt niet uit, zolang het de doorzichten 
naar het IJsselmeer niet belemmert en bij voorkeur versterkt.

Meekoppelkansen
Deze locatie in de knoop [1] zou een testcase kunnen zijn 
voor onderzoek, bijvoorbeeld om een efficiënte drijvende 
opstelling te ontwikkelen. Daarnaast kunnen de bedrijven 
gelegen aan knoop Wieringerwerf [2,3] worden gezien als 
meekoppelkans, omdat zij kunnen verduurzamen door aan 
te haken op de initiatieven van Zonneweg A7, bijvoorbeeld 
door middel van het plaatsen van zonnepanelen op de 
daken en deze technisch te koppelen aan de panelen in 
de knoop. Ook het nieuwe steunpunt, welke de ambitie 
heeft energieneutraal en mogelijk energieproducerend te 
zijn, is een meekoppelkans, eventueel in combinatie met de 
gemeentewerf [4].

Meekoppelkansen
Ten westen van knoop Den Oever ligt een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie [1]. Deze installatie kan 
worden gezien als meekoppelkans, omdat zij kunnen 
verduurzamen door aan te haken op de initiatieven van 
Zonneweg A7, net als het bedrijventerrein ten westen van 
de knoop [2]. Daarnaast is er op drie plekken binnen de 
knoop ruimte voor boomcompensatie, wat de leesbaarheid 
van het landschappelijk ontwerp ten goede zal komen 
[3,4,5].

Huidige situatie
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De verkenning 'Zonneweg A7' door 
Rijkswaterstaat, Urban Synergy en 
Witteveen+Bos vormt een uitgangspunt voor de 
gevoerde gesprekken. 
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DEEL I: Analyse zoekgebieden 
concept-RES
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1.1  Analyse A7 en omgeving

De infrastructurele hoofdstructuur 
van Noord-Holland ten noorden van 
Amsterdam kan gezien worden als 
een ‘ladder’ met als staanders de A9/
N9 langs de binnenduinrand en de 
A7 aan de oostkant die veengebieden 
en droogmakerijen doorsnijdt. De 
snelweg ligt vrij in het landschap; na 
knooppunt Zaandam kent de A7 tot 
aan de Afsluitdijk geen verknopingen 
met andere snelwegen meer, en er is 
ook geen sprake van een relatie met 
andere infrastructuren zoals spoor of 
waterwegen. Op enkele plekken passeert 
de snelweg – soms op enige afstand 
– kernen als Purmerend, Hoorn en 
Wieringerwerf. In verhouding tot andere 
delen van de provincie is er rond de 
snelweg weinig verstedelijkingsdynamiek.
  
Van zuid naar noord doorsnijdt 
de snelweg een divers palet aan 
landschappen: veenweidegebieden, de 
oude kleiontginningen van West Friesland 
en de grote droogmakerijen Beemster, 
Wijdewormer en Wieringermeer. 
Bijzonder is hoe de weg is ingepast 
in de droogmakerijen: zij volgt de 
kavelstructuur van alle drie de polders, en 
om dit mogelijk te maken wordt de route 
gekenmerkt door ruime bochtstralen 
bij het benaderen en verlaten van de 
droogmakerijen. 

De weg ligt zeer open in het landschap. 
Doordat er weinig geluidswallen, 
matrixborden en andere kunstwerken 
op en aan de weg staan, gaat zij op in 
het landschap– soms haast onopvallend 
als een lokale polderweg. Het feit dat 
op grote delen van de weg een brede 
middenberm is toegepast, het maaiveld 
vrijwel gelijk is met de omgeving en er 
vaak geen vangrails aan de buitenzijden 
van de weg staan draagt hier aan bij. 
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1.1  Analyse A7 en omgeving

Wijdewormer

Beemster

Veenweidegebied

Stadsrandzone

Wieringermeerpolder
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Op een aantal plekken – in de Beemster 
en in de toekomst ook de Wieringermeer 
– zijn bomen en (in de toekomst1) hagen 
geplant langs de weg. Dit versterkt 
het contrast tussen droogmakerij en 
veenweidegebied, en geeft de weg het 
karakter van een laan. 

In het eerder uitgevoerde onderzoek 
“energie en infrastructuur”2 zijn 
drie typen infrastructuur geduid; 
landschappelijke infrastructuur, 
autonome infrastructuur en 
infrastructuurlandschappen. 

De A7 kan worden getypeerd als een 
landschappelijke snelweg: een weg 
die als het ware ‘mee doet’ met het 
onderliggende landschap. Hiermee 
vormt zij een uitzondering: de meeste 
snelwegen in Noord-Holland liggen als 
autonome lijn door het onderliggende 
landschap, of vormen samen met 
andere infrastructuren en aanliggende 
bebouwing een ‘snelweglandschap’ 
op zichzelf. Dit uitgangspunt zegt veel 
over de omgang met energieopwekking: 
deze zou aan moeten haken op het 
onderliggende landschap, en niet de 
infrastructurele lijn verder aanzetten. 

De kaart toont landschappelijke 
waardering, en hier wordt helder dat 
vooral rond de droogmakerijen aan 
de zuidkant de waardering hoog is 
(de lichtere kleuren). Met name nabij 
stadsranden is de waardering lager. 

1 Als onderdeel van Agriport is recent 
beplanting aangebracht langs de A7. Dit is nu nog 
jong en klein, doel is echter dat op termijn deze weg 
volwaardig ingepakt is in het groen.
2  https://energieregionhz.nl/kansen-
voor-meervoudig-ruimtegebruik

Bron: FABRICations - 
SANT&Co, Quick Scan 
energieopwekking 
Groene Hart

Landschappelijke 
infrastructuur volgt 
het onderliggende 
landschap

Autonome 
infrastructuur snijdt 
door het landschap 
heen

In een 
infrastructuurlandschap 
zijn weg, spoor, etc zo 
dominant dat zij de 
bepalende factor zijn 
in de beleving van het 
landschap

De A7 is een 
landschappelijke 
infrastructuur. 
Energieopwekking 
rond de weg dient 
daarom primair 
aan te sluiten bij 
het omliggende 
landschap, en niet per 
se aan de weg.
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In de concept-RES’en zijn diverse 
zoekgebieden voor zonne- en/of 
windenergie ingetekend langs of 
direct aangenzend aan de A7. Deze 
zoekgebieden voor zon, wind en 
zonne- en/of windenergie zijn op het 
kaartbeeld hiernaast weergegeven. Op 
de kaart staan zoekgebieden aangegeven 
vanuit de Regionale Energiestrategie 
waarbinnen, rekening houdend met de 
wensen en bedenkingen,  duurzame 
energieopwekking nader uitgewerkt kan 
worden 

Bij de zoekgebieden in de concept-
RES'en valt in het algemeen op dat de 
cultuurhistorische landschappen, de 
natuurgebieden, de duinen en het open 
landschap worden gekoesterd. Weinig 
steun is er voor zon/wind op agrarische 
gronden, zon/wind in natuurgebieden 
(duinen, bos) en zon/wind in 
cultuurhistorisch landschap.

Dit vertaalt zich naar zoekgebieden die 
voornamelijk langs infrastructuur of bij 
bedrijventerreinen liggen, of waarbij de 
combinatie van functies wordt gezocht, 
zoals zon op dak, parkeerterreinen of 
geluidsschermen. Zo ontstaan lijnen van 
energieopwekking, juist op de plekken 
waar de meeste mensen bewegen. De 
vraag is daarom of het beoogde effect - 
kwetsbare landschappen beschermen - zo 
wel bereikt wordt.

De verschillende zoekgebieden worden in 
de volgende paragraaf geanalyseerd op 
beleid vanuit het Rijk en de provincie. Het 
gaat hierbij met name om planologische 
restricties zoals NNN, UNESCO, BPL en om 
veiligheids- en milieurestricties.

1.2  Zoekgebieden concept-RES
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1.3  Veiligheid en milieu

Bij het zoeken naar locaties voor 
windturbines is veiligheid voor de 
omgeving belangrijk. Vanuit verschillende 
wet- en regelgeving wordt de omgeving 
beschermd tegen veiligheidsrisico’s  
en geluidhinder. In het Handboek 
Risicozonering Windturbines is 
beschreven op welke onderwerpen de 
veiligheids- en geluidsnormeringen 
betrekking hebben op het plaatsen van 
windturbines.

Deze kaart toont de zoekgebieden 
voor wind en de veiligheids-en 
milieu beperkingen voor een 5.6 MW 
windturbine. Dit is het type windturbine 
waarvan verwacht wordt dat het in 
de nabije toekomst dominant zal zijn, 
en deze wordt aangehouden in de 
rekenmodellen van het NP-RES. In overleg 
met de betrokken instanties kan worden 
gekeken naar mogelijkheden voor het 
plaatsen van turbines binnen deze 
beperkingen. 

In deze kaart worden de volgende 
restricties getoond:
Kwetsbare bebouwing, beperkt kwetsbare 
bebouwing, wegen, spoorwegen, 
waterwegen, risico-inrichting (industrie), 
buisleidingen, hoogspanningsleidingen, 
primaire waterkering, laagvlieggebieden, 
luchthaven, losse woonbebouwing, 
woonkernen.

Er is op veel plekken opwekking met 
wind mogelijk. Uit de werksessies blijkt 
echter dat er nauwelijks animo is voor 
windturbines langs de A7.
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1.4  Landschap en erfgoed

Bij het zoeken naar locaties voor 
zonne- of windenergie moet 
rekening worden gehouden met 
planologische restricties vanuit 
landschappelijkebeschermingsregimes. 

De kaart hiernaast toont ruimtelijke 
regimes die gaan over landschappelijke 
kwaliteiten. Belangrijk zijn de 
Bijzonder Provinciaal Landschappen. 
Daarnaast liggen er bijvoorbeeld 
bufferzones, aardkundige monumenten, 
stiltegebieden, UNESCO, provinciale 
monumenten, rijksmonumenten, 
beschermde stads- en dorpsgezichten.

Ligging binnen één of meerdere van deze 
beschermingsregimes betekent dat er 
restricties gelden voor nieuwe (energie)
ontwikkelingen. Soms betekent dit dat 
nieuwe ontwikkelingen zijn uitgesloten 
en soms zijn er met maatwerk en een 
zorgvuldige inpassing wel mogelijkheden.

UNESCO Wereldefgoed
In het katern "Cultureel Erfgoed en 
Energie" 1 zijn zowel de Beemster als 
de Stelling van Amsterdam uitvoerig 
beschreven aan de hand van de 
kernkwaliteiten.

De kernkwaliteiten van de Stelling van 
Amsterdam zijn: 
1. Het hydrologische en militair landschappelijk 
geheel 
2. Relatief grote openheid  
3. Groene relatief stille kring rond Amsterdam

Kernkwaliteiten van de Beemster zijn:  
1. De structuur van de droogmakerij  
2. Grote openheid

Aan de hand van de provinciale Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie, de 
UNESCO-uitgangspunten en gemeentelijk 
beleid, voortbordurend op het advies 
van het Kwaliteitsteam Des Beemster 
en de 'Systematische confrontatie SvA 
& NHW en energieopwekking', zijn in 
het katern de mogelijkheden verkend 
voor meervoudig ruimtegebruik voor 
energieproductie. 

Voor beide gebieden is van belang deze 
als samenhangende, landschappelijke  
structuren te benaderen. 

1 Katern ontwerpend onderzoek 
"Cultureel Erfgoed en Energie"tbv RES NHN en NHZ, 
https://energieregionhz.nl/documenten

Historisch kaartbeeld 
van de Beemster
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1.6 Conclusies zoekgebieden

Wanneer we de zoekgebieden en 
alle eerder genoemde restricties 
(planologische- en milieu- en 
veiligheidsrestricties) over elkaar heen 
leggen zien we wat de maximale invulling 
van de huidige zoekgebieden zou zijn. 

Dit is nadrukkelijk geen ontwerp en zal 
naar alle waarschijnlijkheid nooit op deze 
manier gerealiseerd worden. Wat dit 
beeld laat zien is dat het risico bestaat 
dat zonder een overkoepelend verhaal 
en heldere ruimtelijke principes een heel 
onrustig beeld kan ontstaan langs de A7, 
hetgeen verrommeling en versnippering 
van het landschap in de hand werkt. 
Ook is geen onderscheid te zien tussen 
verschillende landschapstypes – terwijl 
dit juist zo kenmerkend is voor deze 
landschappelijke snelweg. 

Een tweede belangrijk punt is dat in 
een aantal gemeentes principekeuzes 
zijn gemaakt (‘geen zonne-energie op 
agrarische gronden’) die het lastiger 
maken om op provinciaal niveau 
tot een samenhangend idee voor 
energieopwekking langs de snelweg 
te komen. Een meer innovatieve en 
systemische kijk op energieopwekking – 
zoals bijvoorbeeld verkend in het katern 
“energie en landbouw”1, maken het in 
de toekomst wellicht mogelijk hier een 
oplossing voor te vinden. 
 

1  https://energieregionhz.nl/kansen-
voor-meervoudig-ruimtegebruik

1.5  Natuur en ecologie

Bij het zoeken naar locaties voor zonne- 
of windenergie moet verder rekening 
worden gehouden met planologische 
restricties vanuit natuur en ecologie. Op 
de volgende pagina is in beeld gebracht 
waar deze regimes gelden.

De A7 doorsnijdt Natura2000, 
Natuur Netwerk Nederland (NNN), 
weidevogelkerngebieden en 
natuurverbindingen. Vooral in het 
veenweidegebied en in West-Friesland 
heeft dit invloed op wat mogelijk is.

Ligging binnen één of meerdere van deze 
beschermingsregimes betekent dat er 
restricties gelden voor nieuwe (energie)
ontwikkelingen. Soms betekent dit dat 
nieuwe ontwikkelingen zijn uitgesloten 
en soms zijn er met maatwerk en een 
zorgvuldige inpassing wel mogelijkheden.
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DEEL II: Participatief ontwerptraject
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2.1 Uitkomsten van de werksessies

Gemeenten, waterschappen, provincie, 
rijk (RWS) en de netbeheerder hebben 
voor dit ontwerptraject een gezamenlijk 
proces doorlopen. Hierbij is in eerste 
instantie in een  kick-offbijeenkomst 
gezamenlijk de scope, de geografische 
begrenzing, de te betrekken partijen en 
de uitgangspunten (beschermingsregimes, 
ambities, wensen/bedenkingen) in kaart 
gebracht.

Dit was de basis voor de analyse 
en het eerste werkatelier met 
relevante stakeholders1 waarin drie 
ontwerpvarianten zijn verkend. Deze 
varianten (snelweglandschap, klassieke 
landschappen en zichtrelaties) waren 
niet bedoeld als mogelijke eindbeelden, 
maar als een hulpmiddel om vanuit 
verschillende invalshoeken naar de 
invulling van zoekgebieden te kijken.

De variant 'Snelweglandschap' volgt 
daarbij de lineaire structuur en de 
beeldtaal van de snelweg. Het is een 
opeenvolging van wegvakken, vangrails, 
bermen, aansluitingen, afritten, 
wegportalen en verzorgingsplaatsen. Deze 
zijn herkenbaar en geven samenhang 
in het beeld op en langs de snelweg. 
Nieuwe productie van energie kan 
hierbij aansluiten. Ook in het project 
Zonneweg A7 zijn hiervoor principes 
ontwikkeld en verkend. De variant 
'Klassieke landschappen' ziet de A7 
als een relatief recente toevoeging 
aan een veel ouder landschap van 
zeekleipolders, veenweidegebieden en 

1 Natuur en milieu federatie, Natuurmonumenten, 
LTO, ECW Energy (Argiport), Westfriese 
Bedrijvengroep, Mooi Noord-Holland 

droogmakerijen. Deze ondergronden 
hebben hun eigen karakteristieken, voor 
bijvoorbeeld begroeiing en openheid, 
die zich verder uitstrekken dan slechts 
de strook direct langs de snelweg. De 
variant 'Zichtlandschap' houdt rekening 
met het (open) zicht vanaf de A7, maar 
ook met de zichtbaarheid van de snelweg 
vanuit de omgeving. Op sommige plekken 
is de A7 namelijk goed beleefbaar in 
de omgeving, terwijl de weg op andere 
plekken bijna 'oplost' in het landschap. 
Ook hieruit zijn ruimtelijke principes af 
te leiden die dit karakter benadrukken en 
zelfs versterken.
  
Tijdens het eerste werkatelier zijn deze 
drie varianten besproken en daarbij zijn 
kansrijke- en minder kansrijke elementen 
geïdentificeerd, toevoegingen gedaan 
en uitgangspunten en voorwaarden 
genoteerd. Op basis van de resultaten 
van het eerste werkatelier zijn uit alle 
ontwerpvarianten kansrijke principes 
ontwikkeld die in een tweede werkatelier 
– waarbij ook stakeholders op het gebied 
van natuur en landschap aanwezig 
waren – getoetst, verder aangescherpt en 
locatiespecifiek zijn gemaakt. 

In de komende paragrafen is de opbrengst 
uit de kick-offbijeenkomst en de twee 
werkateliers samen verder uitgewerkt, 
aangevuld door de expertise van 
ruimtelijk ontwerpers.
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Snelweglandschap

Gezamenlijk zijn kansen voor opwekking langs 
de snelweg verkend op een interactief  werkbord. 
Ook waar géén opwekking zou moeten komen is 
bekeken. 

Klassieke landschappen Zichtlandschap
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2.2 Waardering van de weg

Een landschappelijke snelweg

De A7 is een landschappelijke snelweg. 
De beleving van zicht op het landschap 
wordt herkend, gedeeld en gewaardeerd 
door deelnemers aan de ateliers. De 
samenhang tussen deze landschappen 
onderling en de historische samenhang 
binnen de landschapstypen is sterk. Dit 
vraagt om een aanpak die hier recht aan 
doet, waarbij voor elk landschapstype 
of voor elke landschappelijke eenheid 
eigen, passende, principes voor 
energieopwekking worden ontwikkeld. 
Zo zorgt niet de snelweg voor ruimtelijke 
samenhang, maar juist het onderliggende 
landschap. 

Wanneer de landschapstypes ieder eigen 
principes voor energieopwekking krijgen, 
vergroot dit mogelijkerwijs de beleving 
van overgangen en contrasten tussen 
gebieden. Opwekking langs de snelweg 
geeft ook een heel andere beleving dan 
wanneer dit gebeurt op afstand, verder 
in het landschap. Met dit principe blijft 
ook de waardevolle beleving van open en 
gesloten landschappen in stand. 

Op basis van deze landschappelijke 
benadering kan onderscheid gemaakt 
worden tussen de volgende trajectdelen: 
• Droogmakerij Wijdewormer
• Droogmakerij Beemster
• Veenweidegebied
• Stedelijk gebied Purmerend/Hoorn
• Jonge Zeeklei West-Friesland
• Droogmakerij Wieringermeerpolder

In de verdere uitwerking van de principes 
gaan we hier per landschapstype dieper 
op in. 

A7 Wijdewormer

A7 Beemster

A7 Veenweide

A7 Hoorn

A7 Wieringermeer

De A7 in de 
Wieringermeer

De A7 langs stedelijk 
gebied

De A7 door 
veenweidegebied

De A7 door de 
Beemster

De A7 door de 
Wijdewormer
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Draagvlakparadox 

Het zoeken van aansluiting bij het 
onderliggende landschap is een 
gebruikelijke aanpak bij ruimtelijk 
ontwerp, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling 
van nieuwe woongebieden, de aanleg van 
wegen en recreatiegebieden. Ook voor de 
opwekking van energie is aansluiting bij 
het onderliggende landschap en de keuze 
'waar wel en waar niet' relevant. 

Juist op plekken waar volgens de 
deelnemers aan de werksessies 
het landschap zich leent voor 
energieproductie is echter weinig lokaal 
draagvlak voor dergelijke initiatieven. 
Concrete voorbeelden hiervan zijn de 
droogmakerijen De Beemster en de 
Wieringermeer. 

De Beemster is UNESCO Werelderfgoed, 
waardoor er voorzichtig mee 
omgesprongen moet worden. Zij wordt 
echter historisch gekenmerkt door 
opgaande beplantingen (singels, lanen), 
die de ruimtelijke opneemcapaciteit 
van zonne-energie vergroten. In de 
Wieringermeer past de schaal van 
duurzame energie goed bij het zeer 
technische landschap waar de menselijke 
hand altijd herkenbaar is. Hier staan 
al veel windmolens, en het toevoegen 
van zonnepanelen is om technische 
redenen (netcapaciteit en -balancering) 
aantrekkelijk. Hierdoor ontstaat een 
lastige paradox: de gebieden die 
‘overblijven’ om energie op te wekken, 
zoals het zeekleilandschap van West-
Friesland, zijn juist de plekken waar de 
ruimtelijke impact van energieopwekking 
het grootst zal zijn.

De waarde van openheid

De open landschappen waar de A7 
doorheen loopt, en de vergezichten 
die dit met zich mee brengt, worden 
belangrijk gevonden. Mogelijke 
opwekkingslocaties moeten zodanig 
ontwikkeld worden dat de impact hierop 
minimaal is. Hier energieopwekking 
plaatsen is daarom in de meeste gevallen 
niet wenselijk. Dit betekent dat in de 
eerste plaats gekeken moet worden naar 
locaties langs de A7 waar de openheid/
vergezichten niet of beperkt aanwezig 
zijn. 

De afwisseling tussen stedelijke 
randen en meer open vergezichten 
biedt kansen voor een samenhangend 
ontwerp voor zonne-energie langs de 
A7. Dit zijn namelijk ook plekken van 
transitie. Andere ontwikkelingen, zoals 
woningbouw en bedrijvigheid, zorgen hier 
voor veranderingen van het landschap. 
In deze dynamiek kan ook duurzame 
energieproductie een rol krijgen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om plekken die 
ontstaan tussen de snelweg en (nieuwe) 
bedrijvenlocaties of locaties waar 
nieuwe geluidsschermen komen. Een 
catalogus van ontwerpoplossingen voor 
de omgang met energie kan zorgen voor 
samenhang binnen deze 'incidenten' van 
veranderingen. Een uniforme omgang 
met energie op plekken van verandering 
brengt rust en samenhang, waar anders 
wellicht verrommeling ontstaat.
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2.3 Koppelkansen

Tijdens de werksessies werden een aantal 
koppelkansen opgehaald die niet specifiek 
aan de landschapstypes hangen, maar 
andere functiecombinaties in samenhang 
met de snelweg aangaan.  

Maak gebruik van restruimtes

Zonne-energie wordt verder als 
kansrijk gezien in restruimtes (bermen/
geluidsschermen) en rond afritten 
en aansluitingen. Hier kan soms ook 
verder worden gekeken dan alleen de 
ruimte binnen de infrastructuur. De 
ontwikkeling van de Zonneweg A7 levert 
nieuwe inzichten op over de ruimtelijke 
én financiële mogelijkheden, die van 
toepassing zijn op andere afritten en 
aansluitingen van de snelweg. Het is 
van belang te leren van deze lopende 
initiatieven. De ruimtelijke principes 
voor de plekken zijn dan niet uniform 
uit te rollen. Zij zijn bij uitstek geschikt 
voor een adaptieve ontwikkeling, 
waarbij het onderliggende landschap, 
de locatiespecifieke context én de 
geleerde lessen leiden tot een eigen 
ontwerpinvulling die de identiteit van 
elke aansluiting en afrit versterkt.

Zoek functiecombinaties met water

Eén van de kansrijke principes die 
naar voren is gekomen, die breder van 
toepassing is dan alleen langs de A7, is 
het zoeken naar functiecombinaties met 
water langs de snelweg. Waterberging 
vindt vaak plaats in ‘overhoeken’ langs 
de weg, waar driehoekige percelen 
ontstaan omdat de oorspronkelijke 
landbouwverkaveling niet goed aansluit 
op het wegtracé. Hier kan waterberging 
en energieproductie gecombineerd 
worden door middel van zonnepanelen 

boven het water. Langs de A7 is dit van 
toepassing bij de kassen van de Agriport, 
waar zowel oppervlaktewatercompensatie 
gerealiseerd moet worden als 
waterbuffers ten bate van irrigatie, en bij 
locaties van de waterschappen. 

Een bredere kijk op de energiesnelweg: 
kans als biomassaweg en leidingstraat

Als ander principe is de productie 
van biomassa aangedragen. De 
landschappelijke benadering kent waarde 
toe aan de gesloten landschappen. In 
droogmakerijen wordt dit op meerdere 
plekken toegepast. Bomen en andere 
begroeiing nemen zicht weg, maar 
werpen ook schaduw, waardoor zij 
zich moeilijk laten combineren met 
zonnepanelen. Op plekken waar dit 
van toepassing is, kan het groene 
karakter juist versterkt worden door 
snoeihoutproducerende beplantingen 
toe te voegen, bijvoorbeeld door 
laanstructuren te verbreden of te 
combineren met hagen. Ook dit levert 
energie op, in de vorm van biomassa, 
terwijl de landschappelijke impact 
positiever is. Een ander principe dat 
past bij de bredere kijk op de snelweg 
als ruggengraat voor duurzame energie 
is het gebruiken van de bermen voor 
de extra kabels en leidingen die nodig 
zijn om de opgewekte energie te 
kunnen transporteren. Zo kan de A7 
op een andere manier een bijdrage 
leveren aan de ambities uit de regionale 
energiestrategie. 

Wind langs de A7 in droogmakerijen?

Langs de A7 bestaat weinig lokaal 
draagvlak voor nieuwe windturbines. De 
werkateliers waren met name gericht op 
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de duurzame productie van energie met 
zonnepanelen. Toch is de relatie tussen 
snelweg en windturbines wel een aantal 
keer aan de orde geweest. Ten eerste 
gezien vanuit de netbeheerders: zij 
geven aan dat het gunstig is om wind- en 
zonne-energie in de buurt van elkaar te 
produceren. De pieken (en dalen) van 
opbrengst vullen elkaar goed aan, wat 
gunstig is voor een efficiënt gebruik 
van de netwerkcapaciteit. Bij bestaande 
windturbines langs de A7, zoals in de 
Wieringermeer, kan een ruimtelijk 
principe van combinaties van zon en wind 
gevolgd worden. Een tweede principe 
ligt dichter bij het karakter van de A7. 
Op sommige plekken ligt deze snelweg 
namelijk tussen dichte bomenrijen. Op 
deze plekken is geen sprake van een zicht 
op het open landschap, maar bevindt de 
A7 zich juist tussen groene wanden. Een 
lijnopstelling van windturbines achter 
deze bomenrijen, in hoogte getrapt 
als het ware, is dan minder zichtbaar 
vanaf de snelweg. Een mogelijkheid die 
hiervoor werd geopperd is droogmakerij 
Wijdewormer. Dit kan leiden tot een 
samenhangend windontwerp langs de A7, 
maar door het beperkte draagvlak is hier 
geen verder landschappelijk onderzoek 
naar gedaan.

Laanbeplanting langs 
de A7: mogelijkheden 
voor biomassa?

Waterberging in overhoeken 
nabij Middenmeer: ruimte 
voor drijvend PV

Voorbeeld van windenergie 
parallel aan de snelweg, 
deels achter laanbeplanting
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Bouwstenen - bermen

Bouwstenen - Tussen weg en bebouwing

In de middenberm is technisch op 
korte termijn lastig i.v.m. de slechte 
toegankelijkheid voor onderhoud.

In restruimtes tussen bebouwing en weg 
is overal kansrijk.

PV in overhoeken is vooral een kans 
i.c.m. waterberging nabij Agriport. Het 
kan zonder uniformer aanpak wel tot 
verrommeling leiden.

De bermen zijn technisch niet heel 
aantrekkelijk: er is relatief weinig 
opwekking in verhouding tot de 
ruimtelijke impact en technische 
uitdagingen.

In het profiel

In restruimtes

Bouwstenen - middenberm

Bouwstenen - overhoeken

Inpassingsmogelijkheden PV
Tijdens de werksessies werd gekeken op 
wat voor manier zonnepanelen gekoppeld 
kunnen worden aan de snelweg. Grosso 
modo zijn er vier typen mogelijkheden: 
• In het profiel (op de gronden van 

Rijkswaterstaat)
• Op restruimtes langs de weg 

(overhoeken, tussen bebouwing en 
weg)

• Op akkers en andere grotere 
terreinen nabij de weg 

• Binnen knooppunten en 
aansluitingen. 

Enkele conclusies:

+

-o

o
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PV in een strook op akkers langs de 
weg werd nergens als wenselijk gezien: 
hierdoor wordt de barrièrewerking van de 
weg vergroot.

In de restruimtes van knooppunten 
en aansluitingen kunnen grotere 
oppervlakten gelegd worden. Dit kan 
bijvoorbeeld de overgang naar een nieuw 
landschap of naar een stad benadrukken. 

PV los van de snelweg past 
landschappelijk in droogmakerijen, 
maar hier liggen vaak beperkende 
beleidsbesluiten.

Wanneer een aansluiting vrij in het 
landschap ligt, kan het ruimtelijk 
passender zijn om de lijn van de 
snelweg te volgen en te kiezen voor een 
lijnvormige opstelling van zonnepanelen.

Nabij de weg

Binnen knooppunten

Bouwstenen - op akker langs snelweg Bouwstenen - afstand houden

+

- o

o
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2.4 Principes per gebiedstype

De landschappelijke snelweg vraagt 
om een gebiedsgerichte aanpak: per 
landschapstype kijken wat mogelijk is, 
in plaats van per ‘snelwegonderdeel’. 
Hieronder volgt een korte beschrijving 
van de mogelijkheden per 
landschapstype:

Droogmakerij Wijdewormer

De Wijdewormer is een van de twee 
historische droogmakerijen die de A7 
passeert. De weg vormt de centrale 
as van de polder. Zonne-energie is 
hier vooral een kans als onderdeel 
van de polderverkaveling. Tijdens de 
werksessies werden kansen gezien voor 
parallelopstellingen van windturbines 
langs de weg, eventueel achter een 
stevige laanbeplanting. Dit kan nu niet 
op draagvlak rekenen (middels een motie 
in de gemeenteraad zijn windturbines 
hier voorlopig uitgesloten), maar het 
past wel bij het ruimtelijke karakter van 
de polder. Door in alle droogmakerijen 
laanbeplanting toe te passen, ontstaat 
ruimtelijke samenhang in landschapstypes 
en inpassingsruimte voor zonne-energie. 

Principes:
• PV passend bij kavelstructuur, niet 

lineair langs de snelweg
• Windturbines in lijnopstelling, mits 

in de toekomst draagvlak gevonden 
wordt1

1 Vanuit ruimtelijkperspectief een 
interessant en kansrijk principe voor dit gebied, 
maar kan momenteel niet rekenen op draagvlak in 
de gemeenteraad.
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Droogmakerij Beemster

In de Beemster ligt de A7 op één van 
de assen van de polderstructuur, en 
zij is dik ingepakt met laanbeplanting. 
Energieopwekking hier is een 
uitdaging. De droogmakerij is UNESCO 
werelderfgoed, en bovendien is 
vigerend gemeentelijk beleid dat hier 
geen grondgebonden panelen ingezet 
worden voor energieopwekking. 
Vanuit landschappelijk perspectief 
wordt hier door meerdere deelnemers 
aangegeven dat er wel degelijk kansen 
liggen. De historie van de Beemster 
met buitenplaatsen en tuinderijen met 
opgaande beplantingen past bij een meer 
kleinschalig beeld waarin zonnepanelen 
bijvoorbeeld achter hagen geplaatst 
kunnen worden. Dit zou dan niet in 
samenhang met de weg zijn, opwekking 
van zonne-energie parallel aan de weg is 
onwenselijk.

Principes: 
• PV passend bij kavelstructuur en 

ingepakt in opgaande beplanting, niet 
lineair langs de snelweg2

• Geen windturbines

2 Vanuit ruimtelijkperspectief een 
interessant en kansrijk principe voor dit gebied, 
maar kan momenteel niet rekenen op draagvlak in 
de gemeenteraad.

Veenweidegebied

Praktisch gezien is de snelweg in 
het veenweidegebied aantrekkelijk 
voor energieopwekking: de bermen 
zijn breed en de weg ligt volop in de 
zon. In het algemeen werd echter als 
bezwaar gezien dat er een grote visuele 
impact is van energieopwekking in het 
veenweidelandschap, dat grootschalig 
qua zicht is maar kleinschalig voor wat 
betreft verkavelingsstructuur. Er zijn wel 
mogelijkheden voor opwekking, maar niet 
in combinatie met de weg. Daarom is hier 
het geadviseerde principe: niets doen.
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Jonge Zeeklei West-Friesland

In West-Friesland werd aangedragen dat 
de windturbines in de Wieringermeer 
goed zichtbaar zijn, en er juist gezocht 
moet worden naar contrast met deze 
droogmakerij. Kansen voor zonne-
energie werden voornamelijk gezien in 
combinatie met stedelijke dynamiek rond 
Hoorn en Wognum. Ook worden kansen 
gezien voor zonne-energie in de bochten 
van aansluitingen van provinciale wegen. 
Een specifieke opmerking in deze context 
ging over planreserveringen: mogelijke 
verbeteringen van de bereikbaarheid 
van bedrijventerreinen moeten niet 
geblokkeerd worden door het plaatsen 
van zonnepanelen. Hier wordt een 
integrale aanpak bepleit waarbij 
energieopwekking op bedrijventerreinen 
en langs de weg samen met het 
verbeteren van de bereikbaarheid 
opgepakt worden. 

Principes:
• PV in restruimtes langs stadsranden 

Hoorn en Wognum
• PV in aansluitingen van provinciale 

wegen (knooppunten)
• Geen windturbines langs de snelweg

Droogmakerij Wieringermeerpolder

In de Wieringermeerpolder zijn al veel 
windturbines geplaatst en gepland, die 
de agrarische verkavelingsstructuur 
volgen. (Meer) wind langs de A7 is 
daarom niet aan de orde geweest in de 
werksessies. Zonne-energie op agrarische 
grond is hier vooralsnog door gebrek 
aan draagvlak in de gemeenteraad 
uitgesloten. Rond Agriport worden echter 
grote kansen gezien op tussenterreinen 
of in combinatie met waterberging en 
eventueel ecologie. Ook wordt hier 
een meer integrale aanpak bepleit: de 
ontwikkeling van Agriport, waterberging, 
wegbeplanting (laanbomen met 
een haag) en (al dan niet drijvende) 
energieopwekking.

Principes:
• PV passend bij kavelstructuur, niet 

lineair langs de snelweg3 
• Zonne-energie in restruimtes rond 

Agriport
• Zonne-energie op waterbassins langs 

de weg

3 Vanuit ruimtelijkperspectief een inte-
ressant en kansrijk principe voor dit gebied, maar 
kan momenteel niet rekenen op draagvlak in de 
gemeenteraad.
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2.5 Voorbeelduitwerking stadsrand

De A7 passeert – soms op enige afstand 
– de kernen Purmerend, Hoorn, Wognum, 
Middenmeer en Wieringerwerf. In veel 
gevallen vormt de weg een barrière 
tussen de stad en het buitengebied. Er 
liggen kansen om gebiedsontwikkeling 
in relatie tot energieopwekking in te 
zetten om de barrièrewerking van de 
weg te verminderen en recreatieve 
uitloopmogelijkheden voor bewoners te 
versterken. 

De A7 langs de stadsrand van Hoorn

De A7 langs de stadsrand van Purmerend
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Duurzame energieproductie geeft op 
deze manier een kwaliteitsslag aan 
de omschreven plekken. Belangrijk is 
dat PV zorgvuldig ingepast wordt in de 
bestaande landschappelijke structuren. 
Naast de combinatie van recreatie en 
PV is het mogelijk om de geluidswallen 
van de weg in te zetten om energie 
op te wekken. Voor de beleving vanaf 
de weg zal dit het meest zichtbare 
zijn. Het is dan ook belangrijk dat dit 
aandachtig vormgegeven wordt, zodat 
dit het karakter van een 'poort' naar het 
stedelijke gebied kan hebben.

Solarpark 'De Kwekerij' 
- een combinatie van 
recreatie, natuur en energie

Oppervlakte gebied:   ca. 3 ha
Oppervlakte PV (bruto): ca. 1 ha
Oppervlakte geluidswand: NTB.
Potentiële opbrengst:  ca. 1,2 GWh

Andere functies:
- Recreatie 
- Biodiversiteit

Nieuwe voetgangersbrug met PV 
verbindt beide zijden van de snelweg

Geluidswand en voetgangersbrug 
met zonnepanelen

Een zonnepark met recreatiefunctie 
tussen stad en buitengebied

Zuidopstellingen laten ruimte open
voor lichtinval ten bate van flora en 
fauna
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Met een combinatie van een nieuwe 
voetgangersbrug over de snelweg en 
PV panelen op geluidswallen kan het 
traject langs steden een hekenningspunt 
worden. 
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2.7 Voorbeelduitwerking Agriport

In de Wieringermeerpolder maakt de A7 
een bocht langs de datacenters en kassen 
van Agriport. Hier wordt de weg beplant 
met bomen en hagen. Op dit moment kan 
er wegens gebrek aan draagvlak geen PV 
op landbouwgrond gerealiseerd worden 
in de Wieringermeer. Er ligt echter 
een andere kans waarbij meervoudig 
ruimtegebruik wordt toegepast: water.  

De A7 in haar ruimtelijke context

Geen landschappelijke beperkingen

Het traject langs Agriport kent geen beperkingen 
m.b.t. natuur

Er is veel planologische ruimte voor windturbines, 
er staat echter al een grote hoeveelheid. 

Concept-RES zoekgebied Zon, ca 500 meter aan 
beide zijden van de weg
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Rond Agriport is oppervlaktewater-
compensatie voor de kassen toegepast 
in de overhoeken die zijn ontstaan in 
de bocht van de A7. Dit is binnen het 
zoekgebied voor zonne-energie. Er is ook 
behoefte aan waterbassins voor irrigatie 
in de kassen. Beide types waterlichamen 
kunnen gecombineerd worden met 
zonnepanelen. Door de driehoekige 
vormen en verschillende hoogtes ontstaat 
een vormenspel dat past bij de dynamiek 
van de snelweg en de kassen. 

Hagen en bomen zorgen voor 
een groene omlijsting van de 
weg. Snoeiafval kan als biomassa 
gewonnen worden.

Het oppervlaktewater krijgt 
zuidopstellingen, zodat er 
lichtdoorval mogelijk is

De waterbassins worden zo efficiënt 
mogelijk volgelegd met een oost-
westopstellingOppervlakte gebied:   ca. 10 ha

Oppervlakte zuid-PV (bruto): ca. 1,6 ha
Opp. oost-west PV (bruto):  ca. 2,6 ha
Potentiële opbrengst:  ca. 4 GWh

Andere functies:
- Waterbuffering 
- Waterberging

Drijvend PV (oost-
westopstelling)
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De driehoekige wateroppervlakten en 
de iets hoger gelegen waterbassins 
zorgen voor een dynamisch beeld vanaf 
de snelweg. Door de bomenrij komen ze 
pas dichtbij in zicht.
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DEEL III: Aanbevelingen voor 
vervolg en verdieping
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De A7 kan worden getypeerd als een 
landschappelijke snelweg: een weg die 
de richtingen het landschap volgt en 
kwaliteiten van het landschap zichtbaar 
maakt. De ateliers hebben laten zien 
dat deze kwaliteit breed wordt herkend, 
gedeeld en gewaardeerd. Van zuid 
naar noord doorsnijdt de snelweg 
een divers palet aan landschappen: 
veenweidegebieden, de oude 
kleiontginningen van West-Friesland 
en de grote droogmakerijen Beemster, 
Wijdewormer en Wieringermeer. De 
samenhang tussen deze landschappen 
onderling en de historische samenhang 
binnen de landschapstypen is sterk. 

De A7 loopt door en langs zeer 
waardevolle landschappen zoals de 
Beemster (UNESCO monument), Stelling 
van Amsterdam, Bijzonder Provinciaal 
Landschappen (Oostzaner en Ilperveld, 
Wijde Wormer, Polder Zeevang, Opmeer 
Wognum, Abbekerk en omgeving en 
Wieringen), maar ook N2000 gebieden, 
NNN en weidevogelgebieden.

Door de zoekgebieden langs 
infrastructuur ontstaan er in potentie 
lijnen van energieopwekking, juist op 
de plekken waar de meeste mensen 
bewegen. Daarnaast is de energetische 
opbrengst relatief laag, maar de (visuele) 
impact hoog. Ook liggen de zoekgebieden 
(deels) in zeer waardevolle landschappen 
en lopen ze over grenzen van 
landschappelijke eenheden waardoor het 
onderscheid tussen landschappen kan/
zal vervangen. De vraag is of we zonder 
een overkoepelend verhaal, met heldere 
ruimtelijke principes de waardevolle 
landschappen zo niet onevenredig veel 
geweld aandoen.

Zonder een overkoepelend verhaal en 
heldere ruimtelijke principes kan daarbij 
een onrustig beeld ontstaan langs de 
A7. Als iedere regio of gemeente op 
een eigen manier invulling geeft aan de 
zoekgebieden worden (deel)regio’s en dat 
bestuurlijke grenzen zichtbaar worden 
in het landschap. Het is belangrijk om 
deze versnippering van van landschappen 
en belangrijke ruimtelijke structuren te 
voorkomen.

3.1  Aanbevelingen
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Aanbevelingen

• Wees zeer terughoudend en 
zorgvuldig met de zeer waardevolle 
en waardevolle landschappen en 
natuurgebieden langs en rond de A7.  

• Behoud en versterk het onderscheid 
tussen de landschappen. Houd 
sommige landschappen vrij van 
grootschalige zonne-energie 
en windparken. Concentreer de 
opgave, verspreid het niet langs de 
infrastructuur. 

• Ontwikkel een verhaal op schaal van 
de A7 als geheel, waaruit afwisseling, 
behoud van van landschappen, 
de beleving van overgangen 
tussen landschappen en kruisende 
structuren en de versterking van 
kenmerken wordt meegenomen. Dit 
document geeft hier een aanzet toe. 

• Ruimtelijke samenhang kan worden 
gevonden binnen het onderliggende 
landschap. Voor elk landschapstype 
of voor elke landschappelijke eenheid 
zijn eigen, passende, principes voor 
energieopwekking te ontwikkelen, 
die rekening houden met bestaande 
(verkavelings)structuren, openheid 
en zichten. 

• Ruimtelijke kansen voor de 
ontwikkeling van wind- en 
zonneparken zijn vooral te vinden 
in de robuuste en grootschalige 
landschappen, zoals de 
droogmakerijen. Ruimtelijk liggen 
hier kansen in samenhang met de 
(ontwikkeling van) laanstructuren. 
Echter, de UNESCO monumenten 

(Beemster) en BPL (Wogmeer) 
vergen uiterste zorg en ruimtelijke 
onderbouwing. Ze maken bovendien 
uit van een potentieel stille kern in 
de provincie, aansluitend op N2000, 
NNN en weidevogelgebieden. 

• Een aantal restruimtes rond 
infrastructuur (bijvoorbeeld in de 
aansluitingen) zijn te benutten voor 
het inpassen van hernieuwbare 
energie. Integreer de opwekking 
van zon in geluidsschermen. Benut 
ruimte rond verzorgingsplaatsen. De 
Zonneweg A7 maakt hier al eerste 
stappen. Leer lessen van dit project 
en pas deze, met respect voor de 
locatie, toe op andere plekken.  

• De afwisseling tussen stedelijk gebied 
en open vergezichten biedt kansen 
voor een samenhangend ontwerp 
voor zonne-energie langs de A7. 
Bij Purmerend en Hoorn vinden 
ook andere transities plaats, zoals 
ontwikkeling van woningbouw en 
bedrijvigheid. In deze dynamiek kan 
ook duurzame energieproductie een 
rol krijgen. 

• Haak aan op ruimtelijke 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in 
de MIRT-corridor Amsterdam-
Hoorn. Kansen liggen ook nabij 
Agriport Wieringermeer, waar het 
agro-industrie,  bouw-, water- en 
infrastructuuropgaven bij elkaar 
komen en bovendien een grote 
energievraag is. Benut vooral 
de daken van de grote bedrijven 
complexen en parkeervlakken, als 
een tweede laag. Zet in op zorgvuldig 
ruimtegebruik.
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Aanbevelingen energieopwekking langs de A7
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1. Wees zeer terughoudend en zorgvuldig met de waardevolle 
landschappen en natuurgebieden langs en rond de A7. 

2. Neem de onderliggende landschappen als uitgangspunt 
voor ruimtelijke samenhang en energieopwekking, niet de 
snelweg. 

3. Maak, waar mogelijk, gebruik van restruimtes langs 
infrastructuur, de geluidsschermen en ruimte bij 
verzorgingsplaatsen.  Leer hierbij van het project 
Zonneweg A7. 

4. De afwisseling van stedelijke randen en open landschappen 
biedt kansen voor samenhang in energieproductie. Met 
aandacht voor het ontwerp, ontstaan 'poorten' tussen open 
landschap en stedelijk gebied. 

5. Haak aan op ontwikkelingen langs de snelweg. Energie 
laat zich goed combineren met bouw-, water- en 
infrastructuuropgaven. Zet hier in op zorgvuldig 
ruimtegebruik.
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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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