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Inleiding 
Het moge duidelijk zijn: met alleen energiebesparingen en zonnepanelen op onze daken komen we 
niet tot een klimaatneutrale provincie of regio in 2040. Willen we in de provincie onze 
verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen verregaande en schadelijke klimaatverandering, dan 
hebben we niet genoeg aan één zeil: we moeten alle zeilen bijzetten, en ruimte maken voor die snelle 
energietransitie – óók in ons buitengebied! Maar hoe en waar kan dat dan? En hoe zorgen we ervoor 
dat onze provincie/regio in de toekomst duurzaam én leefbaar is?  
 
Allemaal lastige vragen waar iedereen weer anders tegenaan kijkt, en waar geen simpele 
antwoorden voor bestaan. Maar we willen wél stappen zetten! Reden genoeg voor de NMU om in 
een reeks van drie Achterbanbijeenkomsten het gesprek aan te gaan met onze diverse achterban van 
betrokken bewoners en lokale natuur-, landschaps- en energieclubs. Daarmee hadden we twee 
doelen: enerzijds het gesprek op gang brengen tussen de deelnemers, over kansen en zorgen rond 
energielandschappen, voor hun eigen visieontwikkeling. En dit tegelijkertijd gebruiken als voeding 
voor de NMU-visie op dit thema.  
 
We hebben hiertoe drie avonden georganiseerd, verspreid over de provincie. Opgedeeld in kleine 
groepen gingen 100 aanwezigen met overgave een open dialoog met elkaar aan om samen een beeld 
te vormen van de kansen en zorgen, en mogelijke oplossingen om deze twee met elkaar te 
verbinden. De insteek gaf aanwezigen de kans elkaars perspectieven beter te begrijpen, en de NMU 
waardevolle input voor ons dagelijkse werk als visie- en beleidsontwikkelaar op dit thema: bij het 
uitwerken van de gezamenlijke Oostbroek-visie ‘Energieke Landschappen’, in onze inbreng bij 
gemeentelijke plannen en strategieën, enzovoorts.  
 
Wat volgt is een beknopt overzicht van de ideeën, opmerkingen en suggesties die zijn ingebracht 
tijdens de drie avonden. We volgen daarbij dezelfde lijn als in de groepssessies: Kansen, Zorgen en 
Oplossingen/Dilemma’s. Gezien de veelheid aan opvattingen hebben we niet de illusie dat dit de 
lading van álle discussies dekt. Maar we hebben wel ons best gedaan de volle breedte van alle 
geluiden in beeld te brengen en zo dicht mogelijk bij de formuleringen uit de groepen te blijven. 

Kansen 
Welke duurzame energie-oplossingen zien we wel zitten? 
Energiebesparing natuurlijk, door woningisolatie, want wat we niet verbruiken hoeven we ook niet 
duurzaam op te wekken! En zonnepanelen, overal! Of zullen we die toch maar een beetje in de 
bebouwde kom houden? Dan misschien wat minder vlees eten? Of toch maar plekken elders zoeken, 
zoals de Noordzee of in andere landen? Maar dragen we dan zelf wel genoeg bij?  
 
Ideeën te over, en dat is maar goed ook – want wil je minder van het ene, dan is er meer van iets 
anders nodig. Voordat we nader ingaan op de locaties die mensen in gedachten hadden, hier een 
overzicht van de genoemde energie-oplossingen: 
 
x Duurzame energie opwekken: 

o Zonnepanelen 
o Windmolens 
o Aardwarmte (geothermie) 
o Biomassa uit snoeihout en mestvergisting 
o Waterkracht 
o Warmte uit oppervlaktewater 

x Energie besparen en terugwinnen: 
o Isolatietechnieken in de gebouwde omgeving. 
o Met restwarmte (uit RWZI’s, kassen en megastallen) woningen verwarmen. 

http://bit.ly/oostbroek-energiek
https://www.nmu.nl/nieuws/samen-op-weg-naar-een-klimaatneutrale-gemeente/
https://www.nmu.nl/nieuws/samen-op-weg-naar-een-klimaatneutrale-gemeente/
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o Minder vlees eten. 
o Geen vliegreizen meer.  
o Winkels ’s nachts niet meer verlichten. 
o Valt er energie terug te winnen uit verkeersbewegingen, via energieopwekkend asfalt? 

x Energieopslag door WKO’s (warmte-koude opslag), waterbassins en H2-containers. 
x Nieuwe technieken: micro-windturbines, zonnefolies, andere innovaties. 
 
En waar zouden we die een plek kunnen geven? 
Dat hangt natuurlijk erg af van het type energiebron en de gebruikte techniek. In principe kunnen we 
bijna overal windenergie en zonne-energie oogsten, maar bijvoorbeeld warmtewinning is vaak 
gebonden aan een plek of organisatie met een warmteaanbod. En besparingen bereik je vooral in de 
gebouwde omgeving. Hier dus een kort overzicht van de suggesties per duurzame energie-optie: 
 
x Ruimte voor grootschalige energieopwekking algemeen: 

o Potentiële bouwlocaties (pauzelandschappen) benutten, zoals Rijnenburg. 
o Op en langs infrastructuur: wegen, spoorwegen, rotondes, stroken naast snelwegen, 

randen van de stad. 
o Duurzame bedrijventerreinen 
o Vinkeveense en Loosdrechtse ‘energieplassen’ 
o Vliegbasis Soesterberg: combinatie zon en wind. 

x Energie besparen en terugwinnen: 
o De kansen in het stedelijk gebied benutten: nieuwbouw wordt minimaal energieneutraal 

en liefst zelfs energieleverend. Warmteterugwinning speelt hier ook een rol. 
o Waterschappen kunnen restwarmte in hun RWZI’s terugwinnen. 

x Zon: 
o Zend- en telefoonmasten 
o Snelwegen: op de geluidswallen of misschien zelfs in het asfalt. 
o Panelen op (overkappingen van) parkeerterreinen, zoals bij Henschotermeer. “Die zijn 

toch al lelijk.”  
o Overkappingen van afvalbelten en oude stortplaatsen, bijvoorbeeld in Zuilenstein. 
o Boerenland: “Met zonnevelden kunnen we braakliggende landbouwgrond invullen.” 
o Drijvende zonnepanelen in natuurgebieden (Loosdrechtse Plassen) 

x Wind: 
o Langs rivieren, kanalen, snelwegen, provinciale wegen, hoogspanningsleidingen en 

andere lijnelementen in het landschap. Bijvoorbeeld A2, A12, het traject Kamerik-
Kockengen en het Amsterdam Rijnkanaal. 

o Grotere windmolens bij bedrijventerreinen. 
o Windmolens boven bos. 
o Microturbines op woningdaken. 

 
Voor bio-energie werd gesproken over productiebossen en veehouderijen; bij waterkracht werden 
rivieren als de Lek en de Kromme Rijn genoemd. Bij aardwarmte kwamen locaties langs als 
Vinkeveen, Reeuwijk, Nieuwkoop. Maar er is nog veel onzeker over waar bronnen van aardwarmte 
beschikbaar zijn. 
 
#Hoe dan? (Ontwerpen, organiseren, beleid, strategieën, ideeën, etc.) 
 
In de kansen-ronde werden ook veel kansen genoemd voor de organisatie van het geheel: hoe, met 
welke strategieën, komen we in de regio dan tot meer duurzame energie? Of deze suggesties stuk 
voor stuk technisch en maatschappelijk gezien realiseerbaar zijn, dat weten wij ook nog niet. Maar 
goede ideeën zijn het zeker: 
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x Een groot programma opzetten om alle daken vol te leggen met zonnepanelen en de gebouwde 

omgeving energieneutraal maken. Dit kan zelfs een verplichting worden vanuit de overheid. 
x Het huidige aardgasnetwerk kunnen we geschikt maken voor biogas en waterstofgas. 
x Quotering van de persoonlijke klimaatafdruk: alle burgers krijgen hun eigen CO2-budget zodat ze 

zelf verstandige consumptiekeuzes gaan maken. 
x Zoeken naar functiecombinaties, in de vorm van meervoudig ruimtegebruik & win-wins. Bijv: 

o Recreatieve zonneweide in Leusden (zoals Solarpark De Kwekerij) 
o Energielandschap dat ook gunstig uitpakt op ecologisch vlak. Misschien kunnen we met 

drijvende zonnepanelen de algengroei op het Gooimeer tegengaan, of kan zelfs nieuwe 
natuur worden gerealiseerd. 

o Zonnepanelen boven kersen en ander fruit. 
o Zonnepanelen op waterbassins voor de glastuinbouw. 
o Sleeppanelen op landbouwgrond met wisselteelten. 

x In Utrecht-West zijn er relatief weinig grondeigenaren die grote oppervlaktes beheren. Dat 
betekent ook een kans om grote slagen te maken in duurzame energieopwekking. 

x Vrijkomend agrarisch gebied omzetten naar energielandschap! Als we minder vlees gaan eten, is 
er minder grond nodig voor onze voedselbehoefte en hebben we dus meer grond voor 
energieproductie, én verbruiken we minder energie. 

x We kunnen (een deel van) het veenweidegebied onder water zetten en in waterbassins of via 
WKO energie opslaan, of combinaties met zonne-energie zoeken. Hiermee voorkomen we 
meteen veenoxidatie en de CO2-uitstoot die daarmee gemoeid gaat. 

x Met lokale betrokkenheid en het vooruitzicht voor gemeenschappen om zelfvoorzienend te 
worden kunnen we de transitie versnellen. Bijvoorbeeld in de vorm van lokale 
zonnestroomprojecten door energiecoöperaties. 

x Sociale druk, stimulans en competitie: “Ik bespaar meer dan jij!” 
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x Tijdelijke en kleinschalige productielocaties voor duurzame energie maken het makkelijker voor 
bewoners om  projecten te accepteren of er een band mee op te bouwen. Ook moeten we 
bewoners betrekken bij de inrichting van het landschap – hun leefomgeving – door ze 
bijvoorbeeld zelf geschikte locaties in of rond hun dorp/buurt te laten kiezen. 

 
En andersom: Welke kansen biedt de energietransitie voor onze regio? 
 

x Met energielandschap kunnen we cultuurhistorische waarde in het landschap juist weer 
zichtbaar en beleefbaar maken. En we creëren hernieuwde aandacht voor biodiversiteit en 
natuur! Bijvoorbeeld door landschapselementen als houtwallen te markeren met duurzame 
energietechnieken. 

x De agrarische sector staat hoe dan ook aan de vooravond van een transformatie – de zoektocht 
naar nieuwe verdienmodellen op het platteland is een kans als energielandschap een bron van 
neveninkomsten wordt voor de boer. 

x Met de energietransitie als vehikel kunnen we ook direct andere uitdagingen aanpakken, zoals 
bodemdaling en vernatting. 

x “Kans om differentiatie van gebieden af te dwingen, door landschappelijke parels aan te wijzen 
en andere gebieden meer op energieproductie in te richten.” En het is een kans om “sleetse 
landschappen te moderniseren.” 

x De transitie kan een regionale economische impuls opleveren: als projecten goed worden 
georganiseerd, blijft het geld in het gebied. De energieprojecten leiden tot werk, 
kennisontwikkeling en innovatiekracht in de regio. En ook op lokaal niveau kunnen 
gemeenschappen economische meerwaarde halen uit de energietransitie. 

x Het vormen van nieuwe energiecoöperaties versterkt de lokale saamhorigheid. Lokale 
gemeenschappen worden zo ook onafhankelijker en “we bepalen zelf wanneer we het weer 
opruimen”. Het heft in eigen hand nemen dus!  

Zorgen 
In deze ronde liepen de opvattingen sterk uiteen. De één vraagt zicht af of duurzame energie ons niet 
vooral in de weg gaat zitten, de ander is eerder bang dat de transitie om allerlei redenen juist niet 
snel genoeg gaat. 
 
Wat zouden verkeerde effecten kunnen zijn van duurzame energie in het buitengebied? 
 
“Is er wel voldoende ruimte in de provincie Utrecht voor de gehele transitie? En blijft er met al die 
zonneweides wel ruimte over voor al het andere?” 
“Ik heb niet zoveel zorgen, maar het zal wel even wennen zijn, al die nieuwe energielandschappen.” 
 
Landschap en leefbaarheid voor mensen: 
x Wildgroei van duurzame energieprojecten. Door de willekeur ontstaat verrommeling, 

versnippering en verstedelijking van het buitengebied, en dat is ook inefficiënt. Dat kan een 
negatief gevolg zijn van bottom-up initiatieven. “Je moet juist ontwerpers goede plannen laten 
maken.”  En laat ze vooral beginnen met de meer gunstige plekken. 

x Hanteren we wel het juiste schaalniveau voor de energietransitie? “Een globaal probleem lokaal 
oplossen is heel moeilijk.” Door al die afzonderlijke doelstellingen op een té lokaal niveau komen 
lokale waarden soms onnodig onder druk te staan. Omdat er weinig afstemming onderling is, 
leidt reactief of visieloos handelen van lokale overheden steeds vaker tot wildgroei van lokale 
initiatieven. Energieoplossingen worden vaak gesitueerd langs bestuurlijke (gemeentelijke) 
grenzen, waardoor deze gebieden onevenredig veel energieprojecten te verduren krijgen.  Is een 
bovenregionale of internationale focus dan niet beter? 
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x Landschappelijke kwaliteiten & “horizonvervuiling”. Grootschalige duurzame energieopwekking 
is een aantasting van kleinschalige en kwetsbare landschappen. Maar waar de een naar 
windmolens wijst als grote boosdoener, vindt de ander vooral zonnevelden ontsierend. In ieder 
geval moet het ‘open karakter’ van het landschap behouden blijven. “Eenmaal bebouwd, altijd 
verloren.” 

x Recreatiegebieden en natuurgebieden moeten wel aantrekkelijk blijven, dus kijk uit voor 
verstoringen. Ook rust is waardevol! 

x Windmolens leveren geluidshinder en slagschaduw voor omwonenden. En hoe zit het met 
gezondheidseffecten? 

x Zetten we zonneparken op landbouwgrond, dan hebben we minder gevoel van ruimte in het 
landschap. 

x Geothermie kan waterwingebieden vervuilen. 

 
Verstoring voor de natuur:  
x “Soms lijkt het wel alsof alleen de hinder voor de mens telt…” 

x Gevolgen van WKO voor de bodem. 
x Wat gebeurt er met biodiversiteit/bodemstructuur als er grote nieuwe zonneweides worden 

geplaatst? Leidt dit niet tot verdichting van de grond eronder? 
x Effecten van windmolens op flora en fauna. (Vogels en vleermuizen in het bijzonder.) 
 
Overig: 
x Hebzucht van ontwikkelaars en grondeigenaren die alleen aan zichzelf denken. 
x Kennis van bestuurders is onder de maat, zij walsen over de belangen van bewoners heen. 

Gebrek aan integrale visie en integraal werken bij gemeenten.   
x “De duurzaamheidselite”: veroorzaakt de energietransitie schisma’s en tweedelingen in 

gemeenschappen? De lagere inkomens krijgen niet de gelegenheid te participeren in 
energieprojecten en kunnen dus vaak ook niet meeprofiteren. 
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x Intensivering van biomassa is géén oplossing, want: dan neemt het internationale vervoer alleen 
maar toe; we vernielen er bossen voor in Amerika; houtstook levert lokaal overlast in de vorm 
van luchtvervuiling en stankoverlast. 

x Grondstoffengebruik windmolens en zonnepanelen: hoe zit het met zeldzame materialen, en zijn 
de molens wel recyclebaar?  

x Waait het wel genoeg in Utrecht voor windturbines?  
 
Wat weerhoudt ons van een snelle energietransitie? 
 
“Niet praten maar doen. Laten we aan de slag gaan!” 
 

x We praten over hoe we in de energiebehoefte kunnen voorzien, niet over hoe we deze 
energiebehoefte kunnen beïnvloeden. We zijn verslaafd aan energie, besparen te weinig, en er 
lijkt nog veel weerstand voor zon op dak te bestaan. En ondertussen dreigt het hoge 
energieverbruik in de stad te moeten worden opgelost door het buitengebied. 

x Organisatorische uitdagingen:  
o Tijdsdruk: we praten veel, maar de werkelijke transitie gaat niet snel genoeg. 
o De transitie is een grote maatschappelijke opgave, maar daar staat te weinig coördinatie 

en organisatiekracht tegenover. Er is bijvoorbeeld te weinig regie op de ruimtelijke 
ontwikkelingen door gemeenten en provincie. 

o Schijnparticipatie en onzorgvuldige inpassing: het gevoel van bewoners niet écht invloed 
te kunnen uitoefenen op projectplannen leidt tot achterdocht en extra weerstand. En de 
voorstanders wonen zelf vaak ergens anders. 

o Grote investeerders willen wel, maar grootschalige projecten leiden tot lokale 
weerstand. 

x Financiële haalbaarheid: 
o Regelingen voor decentrale en opwekking zijn ingewikkeld, of de continuïteit van 

subsidieregelingen (bijvoorbeeld saldering) is onzeker. 
o Zijn er wel voldoende rendabele business cases voor investeerders? En hoe houden we 

die positief? 
o Hoe pakt de transitie uit voor de burger – betekent het een hogere energierekening? 
o Onduidelijke doelen: wanneer willen we nou op welk niveau energieneutraal zijn? Is dat 

in 2050, 2040 of 2030? 
x Bewustzijn, draagvlak, commitment:  

o Er is nog veel meer nodig! En dat beseffen we nog volstrekt niet. We zoeken vaak naar 
draagvlak in de gemeenschap voor duurzame oplossingen, maar het gevoel van urgentie 
ontbreekt en soms lijkt er niet eens erkenning te zijn van het probleem.  

o Stroperigheid onder lokale bewoners die niet snel zelf actief worden om een positieve 
bijdrage te leveren. En de NIMBY reactie: not in my backyard. Omdat bewoners zich vaak 
verzetten tegen duurzame energieprojecten in hun achtertuin, komen veel ervan niet 
van de grond. En lokale politiek en colleges durven daardoor niet door te pakken. 

o Maar ook andersom leidt het NIMBY-effect soms tot problemen: initiatiefnemers gaan 
niet aan de slag in hun eigen achtertuin, maar in die van anderen. 

o Boze boeren: een groot deel van het buitengebied is agrarisch. Als zij al die 
energieproductie niet zien zitten in hun omgeving, zullen ze niet meewerken. Of mogelijk 
zullen ze zich verdrongen voelen.  

o Doelgroep onder de 40 jaar lijkt weinig aandacht te hebben voor duurzaamheid. En ook 
de ouderen doen niet echt mee. 
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Oplossingen & dilemma’s 
Hoe kunnen we kansen verzilveren en 
zorgen wegnemen? 
 
x Bewustzijn en draagvlak: 

o “Wie mooi wil zijn én blijven, 
moet pijn lijden!” Als we onze 
verantwoordelijkheid willen 
nemen in de energietransitie, 
moeten we accepteren dat we 
hier en daar iets van waarde 
inleveren. 

o Maak energieverbruik 
inzichtelijk op het niveau van de gemeente en de individuele bewoner, en laat zien hoe 
de benodigde duurzame opwekking deel van het landschap kan worden. Bijvoorbeeld 
met behulp van een serious game of visualisaties.  

o We moeten rigoureus gaan besparen, en met zonne-energie liever beginnen bij daken, 
infrastructuur en andere gunstige plekken. Dan hoeven we minder beroep te doen op 
het buitengebied, en kunnen mensen het ook beter accepteren als daar toch ook 
energielandschap moet komen. 

o Probeer nieuwe zonneweides en windmolens weg te houden bij de woonkernen en uit 
waardevolle landschappen, want daar ontstaat gemakkelijk veel weerstand – voor het 
project en mogelijk voor de hele transitie. 

o We hebben meer goede, acceptabele voorbeelden nodig van energielandschappen. 
o Maak het behapbaar, met haalbare doelen! De totale opgave voor 2040 wekt veel 

aversie. Dus we kunnen ons beter richten op wat er binnen een paar jaar lokaal mogelijk 
is, en wat het landschap voorlopig aan kan. 

x Betrekken van bewoners en de gemeenschap: 
o Geef omwonenden ook iets terug: laat hen meeprofiteren van, of zelfs deelnemen aan, 

nieuwe energieprojecten. Bijvoorbeeld met postcoderoos-projecten. Ook 
energiecoöperaties vergroten lokaal draagvlak.  

o Iedereen moet kunnen meedoen aan de transitie: we kunnen de winsten van 
energieproductie aanwenden voor de isolatie van woningen van minder draagkrachtigen. 

o “Schaalbare participatie.” De grootste ‘last’ van een energieproject ondervinden 
omwonenden en recreanten, en de afstand is daarbij heel bepalend. Hoe meer directe 
last iemand ondervindt van een project, hoe zwaarder zijn/haar stem moet zijn in de 
planvorming. En als het project er ondanks veel tegenstand toch moet komen, dan 
moeten deze mensen zwaar gecompenseerd worden. 

x Gebiedsinrichting (proces & organisatie): 
o Denk groot en geef iedere regio een eigen doelstelling! Creëer in de gemeente/regio 

duidelijkheid door plekken aan te wijzen en te zeggen: “Hier gaan wij aan de slag”. 
Daarmee geef je mensen betrokkenheid en eigenaarschap. 

o De provincie zou zich ten doel kunnen stellen om bijvoorbeeld 5% van haar grondgebied 
te gaan gebruiken voor energieopwekking, net zoals Utrecht Science Park heeft gedaan. 

o Benoem een onafhankelijke gebiedsontwikkelaar om waarden te ontwikkelen en 
verbinden. 

o Klimaatschappen! Naar analogie van de waterschappen. In de Klimaatschappen werken 
verschillende stakeholders samen aan een regionale klimaataanpak, met behulp van een 
eigen budget vanuit de Rijksbegroting. Zo zorgen we voor voldoende druk van bovenaf 
om de maatschappij in beweging te krijgen zonder daarbij lokale belangen te passeren. 

x Gebiedsinrichting (inhoudelijk): 
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o Multifunctioneel ruimtegebruik & win-wins. Bijvoorbeeld combineren van zonne- of 
windenergie met natuurontwikkeling langs de Eem. En maak gebruik van de 
natuurontwikkelingsopgave in de provincie: duurzame energie als middel voor realisatie 
van nieuwe natuur. 

o Inpassen is een illusie! Landschappen gaan veranderen, wees daar duidelijk over. Maar 
probeer wel aan te sluiten op de wensen en kwaliteiten van de omgeving. Daarnaast de 
tijdelijkheid van deze projecten goed borgen en communiceren: na 20 jaar kunnen veel 
landschappen weer terug naar het oude. 

o Maak nieuwe energielandschappen beleefbaar voor omwonenden en bezoekers, zodat 
zij er beter een band mee kunnen opbouwen. 

o Zoek ruimte voor enkele grootschalige energielandschappen, op plekken die 
landschappelijk gezien minder waardevol zijn. 

x Hinder voorkomen: bij nieuwe windmolens altijd stilstandvoorzieningen plaatsen en rekening 
houden met geluidsnormen, zodat omwonenden niet of minimaal hinder ondervinden. 

x Zorg voor goede deling van ervaring en kennis tussen gemeenten. 
x Klein beginnen: We creëren een grotere bereidheid voor de lokale energietransitie door burgers 

bewust te maken van de urgentie én de eerste stappen te laten zetten, bijvoorbeeld door iets 
aan hun woning te doen. Deze duurzame keuzes kunnen zich doorvertalen naar een grotere 
tolerantie voor de gehele transitie. 

x Energietechnieken door ontwikkelen, zodat ze minder impact hebben op omgeving en milieu. 
Windmolens circulair ontwerpen, zonnepanelen overal in verwerken. 

 
 
Welke vragen blijven over? 
x Hoe doorbreken we het dilemma tussen lokaal draagvlak – nodig voor goede inpassing en 

voortgang van projecten – en de grotere ingrepen vanuit het Rijk die allicht nodig zijn om 
snelheid en massa te maken? Op nationaal niveau kunnen verstandige afwegingen worden 
gemaakt voor geschikte ontwikkellocaties, maar die sturing is vaak funest voor het lokale 
draagvlak. Maakt een groeiend urgentiebesef in de maatschappij het verkrijgen van dat 
draagvlak gemakkelijker? Of spreken we over een dermate zwaar maatschappelijk belang dat 
enige doorzettingsmacht van de Rijksoverheid gerechtvaardigd is? 

x Is enige bovenlokale regie niet handiger om met een zekere logica nieuwe energielandschappen 
te ontwerpen? Dan kunnen we beter aansluiten op bestaande kwaliteiten en keuzes maken op 
een gebiedsniveau. Maar wie neemt die regie? De provincie? 

x Is de kwaliteit van de huidige projecten niet gewoon te laag? “Kun je het mooi maken?” 
x Moet er in de energietransitie niet meer accent liggen op energiebesparing in plaats van 

opwekking? Want dan hoeven we het buitengebied niet vol te bouwen. 
 


