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     FOCUS REGIO

Energie: 
lekker van bij ons 
De energietransitie 
zal ons landschap 
veranderen.

De transitie naar duurzame energievoor-
ziening verandert ons landschap in snel-
tempo: een nieuwe lichting windmolens 
is gepland op zee, waar de ruimte nu 
stilaan op is. De aanlanding en distribu-
tie van deze energie zorgt, net als nieu-
we windturbines op land, voor hevige 
discussie. De eerste zonnevelden in het 
Veurnse en Harelbeke roepen vragen op. 
Onzekerheid over het prosumententarief 
en de digitale meters, zorgt dan weer 
voor een terugval in de toename van het 
aantal zonnedaken. Stilaan tijd dus, om 
niet alleen meer te focussen op de doe-
len voor de verschillende hernieuwbare 
energiebronnen an sich, maar ook op de 
systeemverandering die hiervoor nodig 
is en hoe we dit in en met het landschap 
gestalte kunnen geven. Een Vlaamse 
Energiewende 2.0.
Energiewende 2.0 is een ruimtelijke omslag. 
Het wordt wennen: de ruimtelijke vertaling van 
de Vlaamse ‘Energiewende’. Om af te stappen 
van het eenrichtingsverkeer van de fossiele 
energie ((verbranding-) centrale distributie- af-
nemer) moeten we naar een landschap waar 
elk oppervlak energie opwekt. En dit is niet 
nieuw: het landschap is steeds in ontwikkeling 
geweest in functie van energieopwekking. Pol-
ders leverden turf voor het vuur, de wind deed 
pompgemalen werken, hakstoven zorgden voor 
warmte in huis,.. En dat kan je nu nog  lezen in 
het landschap. De groeiende afhankelijkheid 
van olie heeft onze nood aan energie losge-
koppeld van het landschap. En nu moeten we 
terug, maar anders. 

Het duurzame energielandschap (excuus voor 
het containerbegrip) is de rode draad in de 
zoektocht naar mogelijkheden. De nieuwe (der-
de) generatie duurzame energiebronnen zoekt 

opnieuw aansluiting bij de kansen die het na-
tuurlijk lokaal landschap draagt en moet dan 
ook heel anders bekeken worden dan de cen-
trale grootschalige opwekkingsstrategie van 
fossiele brandstoffen. Ook de inpassing van de 
bijbehorende distributie- en buffersystemen, 
vergen een andere aanpak. Dit zal niet alleen 
voor het versterkte hoogspanningsnet gelden 
(cfr. Ventilus), dat nu wordt klaargestoomd om 
o.a. energieoverschotten tussen landen uit te 
wisselen (bij windstil weer kan België windener-
gie invoeren van andere gebieden - en omge-
keerd). Naast de (lokale en regionale) connectie 
van de distributienetten voor energie, moet ook 
de energiebuffering bekeken worden. Hernieuw-
bare bronnen hebben immers specifieke uitda-
gingen, zoals wisselend aanbod, of een vereiste 
nabijheid van vraag en levering. 

Dit maakt het inpassingsvraagstuk vele malen 
ingewikkelder dan voor een rechtlijnig energie-
systeem. Hernieuwbare energieopwekking moet  
in het landschap verweven worden en dus niet 
meer geconcentreerd op een aantal grootscha-
lige sites: het energielandschap= energie + 
landschap. Het wordt dan ook kwestie om het 
landschap niet meer in te delen in de klassieke 
ruimtelijke bestemmingen (bv. gewestplankleu-
ren), maar mogelijkheden te verkennen voor 
slimme combinaties tussen energieproductie en 
landschap op energetisch, economisch, eco-
logisch, ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk 
vlak. Maar laat nu net die ruimte schaars zijn 
door de versnippering van en de claims op het 
Vlaamse landschap. 

Gelaagdheid
Binnen de kansenverkenning in het landschap, 
wordt in eerste instantie gekeken naar de ‘ge-
laagdheid’ van het landschap. De ondergrond 
(bodem) en de ligging van het gebied in het 
landschap is de geografische laag.  
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“De nieuwe generatie duurzame 
energiebronnen zoekt opnieuw 
aansluiting bij het natuurlijk 
landschap en moeten heel 
anders bekeken worden dan de 
centrale grootschalige opwek-
king van fossiele brandstoffen.” 

Deze bepaalt bijvoorbeeld inzetbaarheid van 
de grond voor voedselproductie, of geothermie 
(warmte uit diepere grondlagen). Ze bepaalt 
ook het rendement van een techniek: een wind-
molen rendeert minder in een valleigebied en 
zonnepanelen moeten op de meest zonnige 
plaats. Specifieke landschappelijke inplantingen 
hebben een grote invloed op de mogelijkheid 
om bepaalde energiebronnen productief in te 
passen. Zo is het plaatsen van windturbines 
in dicht verstedelijkt gebied niet efficiënt, maar 
kunnen pv-panelen juist zeer efficiënt worden 
ingepast op de aanwezige daken.

Maar er is meer. Door een goede inrichting 
van de ruimte, heb je een verhoogd rendement 
van het energiesysteem als geheel. Dichter 
bij elkaar te wonen, zorgt voor minder nood 
aan verplaatsing, efficiëntere isolatie en effici-
entere distributie van energie. Warmtenetten, 
bijvoorbeeld, hebben een zekere dichtheid van 
afname nodig om de distributie van de warmte 
te laten renderen. Een warmtenet in landelijk 
gebied, met een verspreide bewoning, is duur 
en weinig efficiënt. Maar ook een duurzame 
verkoeling, van zuidgerichte (en dus natuurlijk 
opwarmende) goed geïsoleerde huizen heeft 
aandacht nodig: verkoeling door strategisch in-
geplant groen of passieve grondkoeling worden 
een must in de hete zomers. 

Dit hele energiesysteem heeft daarenboven ook 
nood aan buffering, om wisselende vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen. En omdat de 
buffering en distributie voor elke vorm van her-
nieuwbare energie anders is, heb je ook diverse 
verschijningsvormen. Vergelijk hiervoor even de 
schaal bij windmolens op zee en de buffering in 
waterstof met de werking van een zonneboilers 
en warmwatervat. De schaal is helemaal an-
ders. Elk systeem heeft dus zijn eigenheid.  

Verschillende planningsniveaus 
Moest de hernieuwbare energievraag enkel met 
zonnepanelen ingevuld worden, dan is  21% van 
de Vlaamse ruimte nodig om aan de energie-
vraag te voldoen. Voor windturbines: 72% en en-
kel biomassa: 300% van Vlaanderen (Ruimte, nr 
35, 2017, p. 41). Slimme combinaties zijn dus no-
dig, met een planning op verschillende niveaus. 

Maar er beweegt al heel wat. Op individueel 
niveau zijn huizen steeds beter geïsoleerd en 
verplaatst de gemiddelde burger zich steeds 
‘duurzamer’. Daarnaast kennen we steeds meer 
coöperaties die hernieuwbare energie produce-
ren. Maar voor een echte omslag moeten we naar 
een systeemverandering, waarbij het decentraal 
opwekken en verdelen van energie via een slim 
distributienetwerk verloopt en de overheden een 
regierol opnemen, eerder dan een sturende rol. 
De overheid formuleert hier dan een visie op de 
relatie tussen energietransitie en leefomgeving, 
met de verschillende sectoren binnen een maat-
schappelijk debat. Ze bepaalt ook de marges 
(milieu, natuur, technieken, grondstoffen, sociale 
effecten (kost),…) waarbinnen gewerkt wordt, 
maar laat het zoeken naar de juiste methoden 
over aan maatschappelijke spelers (middenveld, 
bedrijven en onderzoekscentra) die op het gepas-
te niveau kunnen samenwerken.  
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Omdat de Energiewende 2.0 zich zo lokaal af-
speelt, is een sterke lokale overheid van groot 
belang. En hier knelt het schoentje: met de af-
dracht van de bevoegdheden gas en elektriciteit, 
stootten lokale overheden ook de regie af naar 
intercommunales. Voor productie werden deze 
geprivatiseerd of samengesmolten in gewestelijke 
mastodonten. Enkel voor warmtenetten heeft de 
gemeente nog regie (door Vlaamse beleidsiner-
tie), maar voor hoelang nog? 

Milieu- en natuurbeweging als partner in zoek-
tocht
Als je weet dat maar 25% van de opgewekte 
energie nuttig wordt gebruikt (en de rest verlo-
ren gaat in lekverlies, transport,…(Ruimte, Nr 
35, 2017, p.17), moeten we hier als eerste op 
besparen. Natuur- en milieuorganisaties zetten 
hier al even op in. Kijk maar naar de initiatieven 
van Bond Beter Leefmilieu of de boodschap in de 
cursussen houtverbranding van de West-Vlaam-
se Milieufederatie. Kijk ook naar het provinciaal 
bouw- en verbouwadviescentrum Acasus.

Maar welk standpunt heeft de natuur- en milieu-
beweging tegenover het ‘ontwerpen’ van ener-
gielandschappen? Evoluties komen snel met de 
steeds lagere marktprijzen voor bv. PV of wind-
turbines, maar ook door plotse demarches van 
het beleid, zoals het bestemmingsneutraal maken 
van hernieuwbare energie. Zonnevelden in na-
tuurgebied: perfect mogelijk nu. Net als zonnepa-
nelen tussen de windturbines op zee (onderzoek 
naar natuureffecten loopt). 

Daarom is het van belang dat de natuur- en mi-
lieusector werkt aan natuurstreefbeelden binnen 
een duurzaam energielandschap. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat bepaalde technieken voor 
duurzame energieopwekking, niet duurzaam zijn 
voor natuur (cfr zonnevelden of windturbines). 
Het afbakenen van de mogelijkheden voor natuur 
binnen een energielandschap voor het milieu zal 
uiteraard steeds vertrekken vanuit een natuur-
toets en een milieueffectenrapport, maar kan best 
ook de natuurstreefbeelden voor het gebied in 
rekening brengen. Liefst in combinatie en verster-
king waar kan, maar gescheiden waar moet.  

Leiedal trekt de trein voor West-Vlaanderen op 
gang 
In Zuid-West-Vlaanderen tekent Leiedal momen-
teel een ruimtelijke strategie voor de uitbouw van 
warmtenetten uit. Warmtenetten zijn per definitie 
lokaal. In een energieatlas worden locaties, die 
koude of warmte over hebben, gekoppeld aan 
deze die het nodig hebben. Dit interactief sys-
teem moet evolueren naar een smartgrid van 
warmtenetten, waarbij zelfs de huisboiler wordt 
ingezet als warmteopslag. De energieatlas wil 
niet alleen warmte, maar ook het potentieel van 
wind, zon, biomassa, water en ondiepe geother-
mie in kaart brengen. Elke kruimel energie moet 
worden gebruikt, of gebufferd.  

Omdat warmte moeilijk over lange afstanden kan 
getransporteerd worden, is bundeling van afne-
mers bij de bron cruciaal. De grootste kansen 
hiervoor liggen bij de grootschalige renovatie-
projecten (zoals sociale woonwijken), overheids-
gebouwen en nieuwbouwprojecten (appartmen- 
ten). Doel is om per woning/ woongebied de 
ideale mix van duurzame energievoorziening te 
ontwikkelen en ze in te zetten voor de buffering.

Naar een ruimtelijke component van de Ener-
giewende 2.0
Kansen grijpen, waar ze liggen en iedereen 
meekrijgen in het verhaal (de sociale component). 
Daarvoor is een Vlaamse procesmatige aanpak 
nodig. Een ruimtelijke geïntegreerde visie voor 
hernieuwbare energie vanuit het principe ‘functies 
combineren waar kan en scheiden waar nodig’ 
in afweging met de verschillende ruimtevragen 
en natuurdoelen. Om dit te kunnen bereiken is er 
onderzoek naar de meest optimale inplantings-
plaatsen en beste kansen voor hernieuwbare 
energiebronnen en buffers (zoals voor waterstof-
fabrieken) en een integratie milieu- en natuuras-
pecten nodig. Tegelijkertijd moeten we blijvend en 
versterkt inzetten op energiebesparing, maar ook 
op meer kleinschalige slimme combinaties, zoals 
zonnepanelen op daken, warmterecuperatie en 
procesafstemming, warmteopslag in reservoirs,…  
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