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AANLEIDING 
ONTWERPCOMPETITIE

De provincie Utrecht streeft ernaar om in 2040 klimaat-
neutraal te zijn. Daarbij zet zij in op een energiebesparing van 
70% en de overige 30% dient duurzaam te worden opgewekt. 
Decentrale en duurzame energieopwekking spelen hierbij een 
belangrijke rol. Energielandschappen bieden kansen voor 
duurzame energieopwekking. Paul Roncken (onafhankelijk 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht)  
heeft geadviseerd dat, naast een integrale benadering bij  
de realisatie van energielandschappen, het een pré is om te 
zoeken naar onder andere tijdelijkheid en functiecombinaties. 
Daarnaast is het van belang te onderzoeken of met ener-
gielandschappen ook andere maatschappelijke opgaven 
naast energietransitie kunnen worden gerealiseerd. 

Voor de ontwerpcompetitie is samenwerking gezocht met de 
Academie van Bouwkunst Amsterdam en het lectoraat ‘High 
Density Energy Landscapes’ van landschapsarchitect Sven 
Stremke. Het ontwerpend onderzoek heeft plaats gekregen  
in de P5 ontwerpstudio ‘ENERGIZE’. De ontwerpstudies die 
de studenten opleveren bieden inzichten en inspiratie in de 
mogelijkheden van een grootschalig energielandschap.  
De studenten zijn uitgedaagd om na te denken over bijvoor-
beeld: Welke mogelijkheden biedt een energielandschap  
als integrale aanpak voor verschillende maatschappelijke 
opgaven? Hoe kan een energielandschap aansluiten bij 
waarden en opgaven in een gebied? Welke functiecombinaties 
zijn er mogelijk? 

Door het organiseren van een ontwerpcompetitie kiest  
de provincie Utrecht ervoor een podium te bieden aan  
de ontwerpstudies. De provincie Utrecht biedt daarmee  
niet alleen zichzelf, maar ook andere maatschappelijke 
organisaties, de kans zich te laten inspireren door de 
mogelijkheden voor grootschalige energielandschappen. 

Voor u ligt het juryrapport van de ontwerpcompetitie Grote Vriendelijke Reus 

van de provincie Utrecht. In dit rapport kunt u meer lezen over de aanleiding 

van deze ontwerpcompetitie, hoe de jurering heeft plaatsgevonden en wie de 

winnaar is van de competitie. 

In totaal hebben acht studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam 

ontwerpen ingezonden voor de ontwerpcompetitie Grote Vriendelijke Reus.

DE ONTWERPUITDAGING
De opdracht is om te onderzoeken hoe het platteland  
2 petajoule (PJ) aan energie per jaar kan opwekken en 
daardoor vorm krijgt in een grootschalig en iconisch  
energielandschap. Ter illustratie, voor de opwekking  
van 2 PJ is ongeveer 1000ha zonnepanelen of 100 wind- 
molens van 80m nokhoogte of 10.000ha biomassa nodig.  
Reusachtig dus! Het studiegebied voor het ontwerpend 
onderzoek is het veenweidegebied in de Lopikerwaard. Met 
de keuze voor het studiegebied, de Lopikerwaard, is bewust 
een extra moeilijkheidsgraad voor de ontwerpcompetitie 
opgezocht. De Lopikerwaard is namelijk een monumentale 
landschappelijke eenheid, onderdeel van het ‘Groene Hart’, 
tussen de Hollandse IJssel en de Lek; met karaktervolle 
kernen van bebouwing zoals Oudewater en Lopik. In het 
veenweidegebied komen de opgaven bodemdaling en 
energietransitie samen en biedt een integrale aanpak  
kansen om verschillende opgaven te realiseren.

TE WINNEN PRIJZEN

Studiereis
De winnaar van de juryprijs gaat op studiereis binnen Europa. 
De winnaar gaat met de trein naar een energielandschap van 
eigen keuze en kan daarbij één iemand meenemen (ter 
waarde van maximaal €4.000,--). 

Wicked Problem prijs
Naast een studiereis is er nog een prijs te winnen.  
Paul Roncken, de bedenker van de ontwerpopgave ‘Grote
Vriendelijke Reus’ reikt een Wicked Problem prijs ter waarde 
van €1000,-- uit. Een ‘Wicked Problem’ is een probleem dat 
zoveel (sociale) complexiteit bevat dat het onmogelijk op te 
lossen is. De student die hier toch in slaagt of in de buurt 
komt met zijn of haar ontwerp, verdient daarom een eigen 
prijs. Het geld mag vrijelijk besteed worden aan het uitvoeren 
van een langgekoesterde jeugdwens.

INLEIDING
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DE VAKJURY 
De provincie Utrecht heeft een jury samengesteld  
met verschillende stakeholders uit het studiegebied. 
Zij hebben elk vanuit hun expertise en kennis van het 
gebied de ontwerpen beoordeeld. De jury kiest de 
winnaar van de juryprijs.

De jury bestaat uit:

• Saskia van Dockum, 
 directeur-rentmeester Utrechts Landschap

• Bob Duindam,  
wethouder gemeente Oudewater

• Joris Hogenboom,  
directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)

• Gerda Kool,  
bestuurder LTO Noord

• Anthony Tom,  
directeur-bestuurder Mooisticht

De prijsvraag en jurering is begeleid door Linda Hindriks  
(trekker). Rianne Spierings (communicatie) en Michiel  
van Dongen (ontwerp) van de provincie Utrecht.

SELECTIECRITERIA 
JURYPRIJS

De juryleden hebben de ontwerpen op basis van  
de volgende criteria beoordeeld:

1. Impact van het energielandschap op:
•  de maatschappelijke opgave
•  de eigenschappen van het gebied
•  functiecombinaties

2. Originaliteit

3. Beleving

 

ALGEMENE INDRUKKEN 
VAN DE VAKJURY

Op 24 januari is de jury bijeengekomen om de acht inzen- 
dingen te beoordelen en unaniem tot een winnaar van de 
ontwerpcompetitie te komen. Over het algemeen was de jury 
aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van de inzendin-
gen. De juryleden waren geraakt door de rijkdom aan ideeën 
die de ontwerpen meebrachten. Omdat het doel voor de 
ontwerpcompetitie is om nieuwe ideeën en inzichten ten 
aanzien van grootschalige energielandschappen te verwer-
ven, is er in het juryoordeel niet ingegaan op de haalbaarheid 
en het realiteitsgehalte van de ontwerpen. Wel werd er 
geconstateerd dat het realiteitsgehalte van de ontwerpen net 
in alle gevallen even hoog lijkt. Het viel de jury ook op dat er 
geen dubbele of gelijke ontwerpen ingezonden zijn. Dit geeft 
goede moed dat het spectrum van mogelijke oplossingen 
voor de inrichting van grootschalige energielandschappen 
misschien nog wel veelzijdiger is dan we nu denken. Een 
aantal highlights van de algemene indrukken van de vakjury:

Smullen van de verbeeldingen
De jury is in algemeenheid zeer onder de indruk van uit- 
werking van de innovatieve ideeën in een gevarieerde set  
aan visualisaties. De aansprekende verbeeldingen werden 
getypeerd als bijzonder, uitdagend, divers en veelkleurig.  
Het is zichtbaar dat er veel tijd en energie is besteed aan  
het uitwerken en overbrengen van de ontwerpideeën. 
Eveneens was de betrokkenheid en integriteit van de 
deelnemers voelbaar in de aangeleverde verbeeldingen. 

Hoog niveau
De ontwerpen zijn allemaal van een dusdanig hoog niveau 
dat de verwachtingen van de jury op dit vlak overtroffen zijn. 
De studenten hebben de jury in dat opzicht echt verrast. 
De ongeremdheid van de ontwerpen laat zien dat er nog 
veel meer mogelijk is op het gebied van energiebesparing 
en opwekking dan aanvankelijk gedacht wordt. Dit biedt 
inspiratie en ruimte om in gesprek te gaan met elkaar over 
energietransitie. Daar zit voor de jury echt de winst van 
deze ontwerpcompetitie. 

Eigenheid
Achter elk ontwerp zit een enorm sterke en eigen, goed 
uitgewerkte gedachte, die consequent doorgevoerd is. 
Hierdoor is er per ontwerp een eigen signatuur of stijl 
ontstaan. Een harmonie in tekst en beeld. Door deze 
doorgevoerde consistentie was het voor de jury erg 
prettig om de ontwerpen te bekijken. 

Tijdsdiepte
Het is zonder uitzondering alle ontwerpers opgevallen 
hoe belangrijk de tijdsdiepte van het landschap is. In alle 
ontwerpen is de historische gelaagdheid zichtbaar mee-
genomen. De jury vond dit bewonderenswaardig. 

JURYOORDEEL 
PER ONTWERP
Op de volgende pagina’s is het juryoordeel per ontwerp 
weergegeven. In totaal hebben acht studenten een 
ontwerpstudie ingezonden. 

HESTER KOELMAN  Land van successie

JEROEN MÜLLER Lopiker Lakes

LIEKE DE JONG De kracht van algen en insecten

PHILIPPE ALLIGNET Upgrade the polder

STIJN DRIES WATT?

WOUTER GROTE WaterLAB, PolderLAB

KAROLIS PLATAKIS Energy Nomads

VEERLE HENDRIKS Energyscape
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Een prachtig gevisualiseerd ontwerp en heel helder uitgelegd door de schematische beschrijvin-
gen. Om algenteelt te gebruiken voor energiewinning is een heel interessante gedachte, vindt 
de jury. Dat het huidige landschap door dit ontwerp omgevormd wordt tot een non-industrieel 
landschap is prachtig bedacht. Er wordt zo gezorgd voor een enorme verrijking van de natuur 
door het kweken van biotopen. Extra bonuspunten heeft dit ontwerp verdiend met het feit dat dit 
ontwerp ook zorgt voor voedselproductie. De grond wordt eveneens armer gemaakt wat zorgt 
voor minder fosfaten. Er komt geen (kunst)mest kijken bij deze oplossing, wat goed is voor de 
bodem en dus een heel duurzame uitwerking heeft op het gebied. De biodiversiteit krijgt een 
enorme boost. Een belangrijk element in dit ontwerp is dat er rekening gehouden is met een 

verdienmodel voor huidige bewoners en gebruikers van het gebied. Dit biedt economische perspectieven. Ook wordt er in het 
ontwerp gebruik gemaakt van de bestaande bebouwing van het landschap wat de jury enorm wist te waarderen. 

Wel heeft de jury nog haar bedenkingen en vragen bij de gemaakte rekensommetjes en bijvoorbeeld de opname van CO2. 
Ook ontstonden er vragen bij het creëren van moeraslandschap. Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomen van lachgas  
en methaangas?

Waar de jury enorm van onder de indruk was is dat dit ontwerp verder gaat dan de opdracht. De jury is van mening dat er  
een diepere gedachtesprong gemaakt is die verder gaat dan zon, wind of biomassa. 

LAND VAN SUCCESSIE (A) 
“Wat een filosofie en zo goed uitgewerkt, poëtisch bijna.”LAND VAN SUCCESSIE

EEN GESPREK TUSSEN MAN - MACHINE - NATUUR
PROJECT P5 ENERGIZE - HESTER KOELMAN

“THE WORLD HAS ENOUGH FOR 
EVERYONE’S NEED, BUT NOT 
ENOUGH FOR EVERYONE’S GREED” 
- GANDHI

De wereldpopulatie rijst exponentieel en we consum-
eren meer en meer. Als we proberen om gehoor te 
geven aan deze altijd toenemende eisen, dan zullen 
we meer ruimte nodig hebben op aarde. We hebben 
nu al bijna geen ruimte meer over. De ‘space gap’ tus-
sen de ruimte die er is op aarde en de ruimte nodig 
voor de vraag van de consument zal groter worden.
 Urbanisatie vormt een grens tussen perife-
rie en stad. Inwoners van de stad zullen  zich daar-
door minder realiseren dat hun vraag ruimtelijke 
consequenties op het landschap heeft. Dit wordt ook 
duidelijk uit ons vraagstuk voor de Lopikerwaard: het 
landschap moet de mensen uit Utrecht dienen om 
aan hun energievraag te voldoen.

Ghandi zei: ‘The world has enough for everyones need, 
but not for everyones greed.’ Daarom moeten we de 
problemen aanpakken vanaf de bron: ons menselijk 
gedrag.

Om een impact te maken op de energievraag moet-
en mensen weer een verbinding voelen met het land-
schap dat hun dient en begrijpen wat het betekent om 
aan hun vraag te voldoen.

Energiegrid
Lopikerwaard is een perfect bewaard gebleven voor-
deel van de cope-ontginning. Dit grid had bijna niks 
te maken met het natuurlijke landschap. De polder is 
een productiemachine, maar langzaamaan beginnen 
we ons te realiseren dat dit niet duurzaam is en dat 
het landschapsgebruik zal moeten veranderen.
 Het nieuwe energiegrid op de Lopikerwaard 
geeft plek voor ongeveer 30.000 kleine windpalen. 
Het zal een high-tech landschap worden dat in 
gesprek gaat met de inwoners van de stad en de bo-
eren van wie het land is, maar het zal ook de ecologie 
bevorderen inplaats van het uit te putten.

De windpalen maken een kleinere impact op het 
landschap: er is geen geluid, geen onderhoud nodig 
en onschadelijk voor vogels. Daarnaast hebben ze 
geen windrichting nodig, en kunnen dus vrij geplaatst 
worden en brengen ze een meer menselijke schaal in 
het productieproces.

WIND SPEED

6 - 6.5 M/S

6.5 - 7 M/S

7 - 7.5 M/S

7.5 - 8 M/S

8 - 8.5 M/S

8.5 - 9 M/S

9 - 9.5 M/S

9.5 - 10 M/S

Relatie tussen stad en land
Boeren en inwoners van de stad zullen een samenw-
erking aangaan. De windpaal levert genoeg energie 
voor 6 huishoudens, waarvan 1 de boer op wiens land 
de paal staat en 5 de inwoners van de stad. De inwon-
ers kunnen op een app precies bijhouden wat hun 
windpaal oplevert, en met behulp van de specifieke 
coordinaten kunnen ze in het weekend op trektocht 
richting hun paal. Op deze manier zal er een verbeter-
de relatie ontstaan tussen stad en land. Mensen zullen 
zich meer bewust zijn van hun energievraag doordat 
ze inzicht hebben in het proces en deels eigenaar zijn 
van een windpaal.
 Boeren zullen zich weer trots voelen in plaats 
van Nederlands slechtste klimaatvervuilers. Ze heb-
ben een vast inkomen met de windpaal en daardoor 
meer vrijheid om hun manier van boeren te veran-
deren.

Het landschap genezen
Het landschap onder het nieuwe grid moet genezen. 
Hiervoor wordt teruggegaan op traditionele waarden. 
Het deel van de polder met veengrond zal eerst 
worden omgevormd tot gebied voor natte teelt en 
daarna langzaam in successie gaan tot elzenbroek-
bos. Het deel met klei zal gebruik maken van het kwel 
dat hier omhoog komt om voedselarme graslanden 
te vormen. Natuurinclusief produceren staat hier cen-
traal.
 De windpaal zal waar hij neerkomt iets doen 
voor de lokale ecologie. In het natte veen deel zal hij 
drijvend geplaatst kunnen worden waardoor er bijvo-
orbeeld mosselproductie zal kunnen plaatsvinden, 
welke het water zuivert. Op het grasland zal de voet 
van de paal niet gemaaid worden waardoor weidevo-
gels aangetrokken worden.

Het beeld dat het nieuwe grid geeft is hypermodern, 
maar er liggen traditionele waarden ten grondslag.

‘Land van successie’  gaat niet alleen over de mo-
gelijkheid van successie van het productielandschap, 
maar ook over successie binnen de productie. Het 
producerende landschap zou beter moeten kunnen 
reageren op de vraag van de consument en zo kan er 
een continue wisselwerking ontstaan.

OM DE ‘SPACE GAP’ OP TE LOSSEN MOETEN WE VERANDEREN WAT WE 
VRAGEN VAN HET LANDSCHAP.

EEN DUIDELIJKE VERBINDING WORDT GEMAAKT TUSSEN STAD EN LAND-
SCHAP ZODAT HET BEWUSTZIJN BIJ DE MENS WORDT VERSTERKT.

EEN NIEUW GRID BOVENOP HET COPE-GRID DAT ZAL VOORZIEN IN DE 
ENERGIEBEHOEFTE MET PLEK VOOR 30.000 WINDPALEN.

EEN HIGH-TECH LANDSCHAP DAT IN GESPREK GAAT MET DE MENS, MAAR 
DAT OOK DE ECOLOGIE ZAL VERBETEREN.

TERUGGAAN OP TRADIONELE NATUURLIJKE WAARDEN VAN HET LAND-
SCHAP EN SUCCESSIE DE VRIJE HAND LATEN.

Landuse

Peat

Sand

Water

Energy

Lopikerwaard: 1000 A.D.
CO2 storing Wetlands: 

2000 g/m2/y

2018  A.D.
Agriculture storing: 

630 g/m2/y

Future
Algue storing: 
2500 g/m2/y

1600  A.D.
Agriculture storing: 

630 g/m2/y
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De kracht 
van 

algen en insecten
INTRODUCTIE
Het succes van de landbouw heeft de natuur door de eeuwen heen volledig overgenomen. Zo ook in Lopi-
kerwaard waar circa 12.000 hectare moeras is getransformeerd in een monocultuur van mensen, koeien 
en gras. Nu willen we meer van dit land, namelijk energie. Wat we in feite hebben gedaan is minder land-
schap creëren. Minder biodiversiteit, bodemdaling en minder water; we consumeren het landschap. Wat we 
daarvoor teruggeven is het uitstoten van broeikasgassen. Het ecosysteem raakt uit balans. Insecten vormen 
het begin van veel voedselketens en daarmee ook de start van ons leven, maar in de afgelopen 30 jaar is 
het aantal insecten met 76% gedaald. Denk maar eens aan hoeveel werk de bestuivers, zoals bijen doen 
voor onze voedselindustrie. We moeten onze levenswijze radicaal heroverwegen om de aarde in balans te 
houden met de huidige overpopulatie van de mens. Hoe kan dit landschap voedsel en energie opleveren, 
het verlies aan biodiversiteit oplossen en tegelijkertijd de emissies verminderen?

VOEDSEL
Met het huidige consumptiepatroon van de mens hebben we 1.6 aarde nodig. Wat als we massaal besluiten 
om geen zuivelproducten meer te consumeren? Dit zou betekenen dat Lopikerwaard circa 10.000 hectare 
over heeft om de energie, de groei van biodiversiteit en de voedingswaarde van zuivel te vervangen. Ei-
witrijke insecten gebruiken slechts 10% van het landbouwareaal voor dezelfde hoeveelheid eiwitten. Zonder 
koeien worden de lege stallen getransformeerd tot ruimte-efficiënte insectenboerderijen. Geen slecht idee, 
aangezien de slechts 25 insectenkwekerijen in Nederland nu al 3 tot 7 miljoen euro per jaar opleveren.

VEERKRACHT EN BIODIVERSITEIT
De overige 90% van het land wordt gebruikt voor het opwekken van energie, CO2 berging en als biotoop 
voor insecten om de biodiversiteit op gang te brengen. Dit vraagt om een grote diversiteit aan vegetaties 
welke een breed scala aan insecten aantrekt. Insecten werken samen met planten en micro-organismen 
waardoor ze het ecosysteem in balans brengen.

ENERGIE EN BIODIVERSITEIT
De mens helpt het gebied te saneren door de toegevoegde voedingstoffen in de grond en water, als resul-
taat van landbouw, te gebruiken voor energie. In het veengebied wordt het waterpeil gemiddeld 20 centime-
ter opgezet, zodat CO2 wordt opgeslagen en inklinking wordt voorkomen. 
De rijkdom aan nitraat en fosfor in het veenwater is ideaal om algen te voeden voor energieproductie. Bui-
zen voorzien van kleine, door wind aangedreven pompen doseren de circulatie van voedingsstoffen, voegen 
CO2 toe en voert O2 af. Deze algenbuizen vormen als een soort zwevend grid het zonne-energie netwerk 
bovenop het natuurgebied. Dit zorgt voor een dubbele opname van CO2 en energie. 
In het kleigebied wordt de bodem gesaneerd door het gebied te onderhouden door middel van  “maaien en 
afvoeren”. Hiermee worden de overmatige voedingsstoffen in de bodem verwijderd middels de planten en 
ontstaat er een gevarieerd biotoop. Het maaisel wordt gebruikt als biomassa voor energie. 

De onderzijde van het buizennetwerk wordt niet gemaaid en biedt hiermee schuilplaatsen aan insecten. De 
bovenzijde wordt op specifieke plekken ingericht als wandelpad om het drassige veenlandschap toegankelijk 
te maken voor recreatie.

De opgave van energie en klimaatverandering geven ons de kans om in het verleden gemaakte beslissingen 
te heroverwegen, de balans op te maken en te concluderen dat we de natuur nodig hebben en moeten her-
stellen. Energie verwerven uit biomassa is ruimtelijk gezien niet de meest efficiënte manier, maar het draagt 
bij aan een grotere rijkdom aan insecten en biedt kansen tot ontwikkeling van bijvoorbeeld geneeskundige 
toepassingen door middel van de rijke werking van algen. Uiteindelijk zal energie slechts het bijproduct zijn.

Lieke Jildou de Jong - Landschapsarchitectuur - jaar 3 - P5 - 2018 - Academie van bouwkunst

Rotterdam      Lopikerwaard    Utrecht

Locatie

Van afvalstromen naar energie

12.000 ha

10.000 ha 1111 ha
INSECTEN

Dezelfde voedingswaarde als 
melkvee kan met insecten verkregen 
worden met 1/10 van de oppervlakte

Huidig landgebruik: 
overwegend melkvee landbouw

Ruimtegebruik

Onze voedsel industrie heeft 
geleidt tot 76% verlies van 
de insecten over de laatste 
30 jaar.  Ze zijn het basis 
dieet van menig voedselke-
ten en werken samen met 
planten aan het ecosysteem 
van de aarde. 
Hiermee vormen ze ook het 
centrum van ons bestaan.

-76%

We hebben 1,6 keer de 
aarde nodig om in de 
huidige voedsel con-
sumptie te voorzien. +0.6+ 0,6

Consumptie consequenties

Voedselindustrie

CO2 emissie p ha:
40 ton

25x meer water 
nodig dan insecten

CO2 emissie p ha:
5 ton

80% reductie  van 
methaan uitstoot

VS

Vergelijking van de voet-
afdruk tussen  melkvee & 
insecten

Op basis van dezelfde 
waarde in proteïnen.

1111 ha
ALGAE BIOMASS

90% van het voormalig landbouw 
gebied is over voor natuur ontwikke-
ling en biomassa.

1111 ha algen aan buizen is nodig 
voor  2 PJ energie.

Lopikerwaard is met de eeuwen steeds lager komen te liggen. 
De grond is intensief bewerkt en afgewaterd. Door  landbouw 
erg voedselrijk geworden. Dit vormt een voedingsbron voor het 
winnen van energie en de opbouw van het landschap.

• Nutriënten worden gebruikt  om algen op  te kweken voor 
energie.  

• De algen kweek zorgt dat de bodem en water gesaneerd 
wordt wat een grotere soorten flora en fauna rijkdom cre-
eert. Dit maakt het gebied veerkrachtig. 

• De algen worden gevoed met zon energie en gecirculeerd 
door middel van wind energie. 

• Van algen wordt energie gewonnen.  

• Het opzetten van water in de veengebieden voorkomt de 
inklinking van de bodem en bergt co2.  

• De nieuwe veen vegetaties trekken insecten aan, daarmee 
vogels, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. 

• De vegetaties op het veen ontwikkelen nieuwe bodemla-
gen, waardoor de bodem zal stijgen in de verre toekomst. 

9.000 ha

Philippe Allignet - Academie van Bouwkunst - Jan. 2019

Higher the water level
Change for nature-based
land-uses adapted to soils

Adapt cultural layers
to the new landscapes

Use energy as 
leverage for transition

+ +

The Dutch landscape a wonderful piece of engineering. But since the Dutch people made it productive, it keeps sinking, releasing a tremendous 
amount of CO

2
 each year. Facing climate change and energy transition challenges, can we imagine a future-proof polder landscape?

What if, instead of a monospecific landscape of dairy farms, we could introduce a nature-based agriculture.
It could combining nature, agriculture, carbon farming and forestry, tacking the best of what soil and water conditions can offer.

Energy could become a meaningful actor of these landscapes, a financial leverage to change agriculture as well as a cultural object.

Moreover, these conditions could bring more identity, adding value and qualities to the Lopikerwaard.
Finally, they could restore a lost bond between people and agriculture.

We would just have to start, raising the water level of 30cm!

UPGRADE THE POLDER
Toward an energetic, small scale and nature-based landscape

CO2 CO2

NOW NEXT

LOPIKER PLASSEN

{per day

De Koekoek

De Keulevaart

De Pleyt
745kwh2.844kwh

1.150kwh

949kwh

P5 - High Density Energy Landscapes - Teachers: Nikol Dietz, Lada Hrsak - Student: Jeroen Müller - 20 November 2018

LOPIKER LAKES
concept and strategy

A systematic landscape, completely structured and equally par-
cellated. The ‘lintdorpen’ and ‘weteringen’ are streaming from 
east to west. This is a 900 years old agricultural landscape, the 
Lopikerwaard. 

The Lopikerwaard uses around 1.1 million kWh a year to run the 
pumps. Which is the same amount of energy 310 households 
use in a year. Less pumping spares energy for other things. 
Besides sparing energy, the province of Utrecht needs energy 
and want to collect 2PJ in this area. How to get this amount of 
energy, without losing the culture and historical value of the 
landscape?

In my design the ‘wetering’ will become the area where 
energy and culture will meet. The wetering will become wider 
and on both sides small dykes will be made. From the outside 
the spatial effect will not change. From the ‘lintdorpen’ towards 
you will observe the landscape as it is now. A wide and open 
view over the agricultural land. When you are inside this new 
landscape, you experience a different world. 

The space functions in the first place as a water buffer. Second-
ly as a solar field and the last layer added is the one of nature. 
The buffer does not only store water, but also works as a birds 
reserve. 

The Lopikerwaard is hardly accessible at the backside, but 
due to this change, the area gets as well a recreational value. 
The Landscape can be now experiences from multiple point 
of view. The seasonal aspect is an important part too. In some 
times of the year people can’t access, due to breading seasons 
of birds. On other moments it is open to public and people can 
see a landscape that functions on more levels. 

A level of collecting energy, giving space to nature and recrea-
tion and collecting water to store it for moments that it becomes 
possible to pump. Lopiker Lakes, combines energy and nature 
and continues the rhythm of a 900 years old landscape. 

Reducing the energy use of the pumps Water buffer, spares energy and slows down the power of pumping.
Only with a energy surplus, the water will be pumped out.

No direct pumping

1,1 gwh
0,004 pJ

310

yearly

households

Wetering at Hoenkoop

Water buffer, Energy and Nature reserve together

idea concept

DE KRACHT VAN ALGEN EN INSECTEN (C)

De jury was geraakt door de filosofie achter het ontwerp. Net als de presentatie. Deze werd 
bijzonder genoemd en werd zelfs bestempeld tot de meest poëtische inzending. In de uitwerking 
van het ontwerp schemert respect voor het landschap door en dat spreekt heel erg aan. Doordat 
er voortgeborduurd is op de structuur of het grid van het landschap worden verdraaiingen in het 
landschap extra geaccentueerd. Iets wat de jury nog niet eerder had opgemerkt en daardoor 
hooggewaardeerd werd. Evenals de successiegedachte om de natuur te laten bestaan zoals 
deze nu is. 

De jury vond het ontwerp minder goed scoren op originaliteit, het ontwerp is minder vernieuwend 
ten opzichte van enkele andere ontwerpen. Het werd ‘niet zoveel grensverleggend’ genoemd. 
Overall werd door de jury de benadering vanuit de stad minder gewaardeerd. Daar zagen zij 
graag een evenwichtigere benadering vanuit het bestaande landschap. Het gebruik van de palen 
heeft best veel impact voor het aangezicht van het landschap. 

HESTER KOELMAN

JEROEN MÜLLER

LIEKE DE JONG

PHILIPPE ALLIGNETDe originele insteek om gebruik te maken van het cope-landschap viel de jury in positieve zin 
op. Door het aanbrengen van de waterbuffers ontstaat er een ander reliëf van het landschap  
en wordt extra diepte gegeven aan het landschap. Het is knap bedacht om binnen de structuur 
van het landschap kleine energielandschappen te ontwikkelen. De jury vond het zogenaamde 
‘concentratiemodel’, de geconcentreerde energieopwekking een originele gedachte. 

Door de nieuwe inrichting van het gebied en daarmee de het vergroten van de toegankelijkheid 
heeft twee kanten. Het is mooi als een gebied goed toegankelijk is, maar ook de recreatie zal 
daardoor toenemen. Dit is minder goed voor de natuur en het behoud ervan.   

LOPIKER LAKES (B) 
“Een heel origineel ontwerp door het ‘concentratiemodel’ en gebruik van 
het cope-landschap.”

“Een heel interessante verbeelding van een ontwerp dat ook op andere plekken 
toepasbaar lijkt.”

De jury vond dit ontwerp erg passend in een beeld van een dynamisch veranderend landschap. 
Dit kan de natuur ook heel goed gebruiken en is daar erg bij gebaat. Een groot voordeel van 
een roterend mechanisme is dat je de bodem niet lang van licht onthoudt en dat is weer goed 
voor het bodemleven en de natuur. Het is ook het enige ontwerp waarbij je terug in de tijd gaat, 
zo’n 1000 jaar. Dat is erg knap aan dit ontwerp. De impact van de functie op de natuur is heel 
positief. Er is ook mooi gebruik gemaakt van lagen en hoogteverschillen in het landschap. 

Het ontwerpresultaat riep nog wel wat vragen op bij de jury. Dit was vooral te wijten aan een 
achterblijvende toelichting op de werking van het ontwerp. Zij vermoedt dat er veel meer 

gedachten achter zitten die nu niet helder naar voren komen, want om deze verbeeldingen te kunnen maken moet je over 
erg veel inzicht beschikken. Dat wist de jury dan ook te waarderen. Het rotatiemechanisme is origineel, maar zonnepanelen 
en een visvijver zijn bestaande elementen die geen extra waardering genieten. 

“Wat een beeldkracht. Een geweldig mooie integrale oplossing voor de diverse 
opgaven, inspirerend en met oog voor detail.”

UPGRADE THE POLDER (D)
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“Het meest kunstzinnige ontwerp, waarbij gedacht is in iconen, heel interessant.”

De jury vond dit ontwerp het meest kunstzinnige ontwerp. Er is gekozen voor een heel 
objectgerichte benadering. De vraag is of je hiermee een landschappelijke transformatie kunt 
dragen. De energieopwekking vanuit een iconische benadering is aan de andere kant weer heel 
bewonderenswaardig. Evenals de omarming van de transformatie, om dit groot te maken, in 
plaats van het ondergeschikt of klein te maken. De meedraaiende zonnepanelen in het ontwerp 
vond de jury erg gaaf. 

Naast dat de jury dit het meest kunstzinnige ontwerp vond, vond zij het tegelijkertijd ook het 
minst begrijpelijke ontwerp. Ondanks de prachtige verbeeldingen en het gebruik van bewezen 
technologie kon deze inzending de jury niet voldoende overtuigen.

“Vernieuwend om op deze manier naar het landschap te kijken en gebruik te 
maken van het bestaande landschap.”

Dit ontwerp legt in het bijzonder de nadruk op een sustainable businessmodel voor de 
toekomst. De jury vond het heel vernieuwend om op deze wijze naar het landschap te kijken. 
Dit groeimodel is goed uitwerkt en biedt perspectief voor de toekomst. 

Het gebruik van de bestaande structuur van het landschap waardeerde de jury positief. 
Het modulaire karakter van dit ontwerp is erg mooi. Het zorgt er echter wel voor dat het 
landschap een wat industriële uitstraling krijgt hetgeen de jury minder wist te prijzen. Maar 
door de mate van flexibiliteit is er wel keuzevrijheid voor het gebied (waar je wat plaatst) en 
biedt dit dus ruimte. Ook wordt de waterproblematiek goed geholpen met deze oplossing en is 
het qua energiepotentie zeer overtuigend. Echter werd er minder gescoord op biodiversiteits-
winst evenals natuurwinst, die werd gemist. De natuurwinst zit in de drijvende elementen: 
zodra het element weg is, is de natuur ook weg, dus is er sprake van tijdelijke natuurwinst. 

“Er wordt een heel mooi statement gemaakt.”

Het statement dat gemaakt wordt sprak de jury erg aan. Het is met dit ontwerp gelukt om de 
energietransitie zichtbaar te maken en het een plek te geven in het landschap en hier met 
elkaar over in gesprek te gaan. Langs de weteringen en kades ontstaan nieuwe routes door 
het landschap en nieuwe bronnen van energie. De paardenbloem als metafoor voor een schone 
en energieneutrale toekomst werd door de jury als bijzonder origineel en spraakmakend 
ervaren. Echter was de jury van mening dat het ontwerp landschappelijk gezien niet vernieu-
wend genoeg is en de benadering te veel vanuit de stad is. 

STIJN DRIES

WOUTER GROTE

VEERLE HENDRIKS

WATT? (E)

WATERLAB, POLDERLAB (F)
ENERGYSCAPE (H)

Opengewerkte
Transforma.toren

Watt?
Al zo’n duizend jaar voorziet de Lopikerwaard mensen 

in Utrecht van energie. Energie in de vorm van voeding. 
Maar mensen eten niet alleen. Mensen koken, wassen, 
douchen, verwarmen hun huizen en verplaatsen zich bij 
voorkeur met het nodige comfort. Het energieverbruik 
is daardoor exponentieel toegenomen. De Lopikerwaard 
daarentegen is vrijwel niet veranderd. Er staan welgeteld 
drie windmolens.

Dit cultuurlandschap heeft een cultuuromslag nodig. 
Hoe kan de Lopikerwaard naast voeding ook energie 
produceren zonder zijn identiteit te verliezen? 

Lopikerwaard
Tussen 1000 en 1200 na Christus werd de waard door het bisdom van Utrecht 

in cultuur gebracht. De methode die toen gebruikt is veranderde het landschap 
radicaal. Van oost naar west werden weteringen gegraven. Haaks op deze 
weteringen werden kavels uitgegeven van 100 bij 1250 meter. Om de zogenaamde 
Copen in cultuur te brengen werden in noord zuidrichting sloten gegraven 
voor de ontwatering naar de weteringen. Dit cultureel beladen landschap wordt 
gekenmerkt door zijn vergezichten, de melkveehouderij en natuurlijk honderden 
kilometers slootjes die het geheel verbinden en verdelen.

Al dit water had vroeger meer dan een functie. Het transport van de gewassen 
en het vee ging per boot. In de winter was het ijs net zo goed bruikbaar voor 
transport en er viel ook een hoop plezier aan te beleven. Het gebrek aan ijspret 
en strenge winters nu, getuigd van de noodzaak tot drastische wijzigingen in de 
manier waarop we omgaan met energie. Het opwekken, transporteren en opslaan 
van energie vereist een herwaardering van het landschap.

De Lopikerwaard heeft zijn eigen fysieke en culturele geschiedenis en kenmerken 
maar staat tegelijk symbool voor een groot probleem. De Lopikerwaard en de 
manier waarop deze wordt gebruikt is de afgelopen 1000 jaar in essentie niet 
veranderd. En verandering is hard nodig, getuige het gebrek aan ijs. Er staan 
welgesteld drie windmolens die elektra opwekken in de hele Lopikerwaard. De 
bezwaren tegen de windmolens zijn opmerkelijk gezien de geschiedenis van het 
Nederlands landschap en de warme gevoelens die mensen koesteren voor oude 
modellen. Wat we nodig hebben is een cultuuromslag.

Cultuuromslag
De benodigde cultuuromslag is tweeledig. Enerzijds zit hij in hoofd van de 

mensen. Om deze cultuuromslag te weeg te brengen is er dringend behoefte 
aan een toekomstbeeld. Een beeld dat aansluit bij de nostalgische neiging van 
de mens en dat tegelijk aansluit bij het verlangen naar de toekomst. Een beeld 
dat historisch is en refereert naar een rijk verleden maar tegelijk futuristisch. 
Een beeld waarin nieuwe vormen, nieuwe technieken en nieuwe materialen een 
plaats krijgen. 

Anderzijds moet dat beeld leiden tot een toekomst waarin daadwerkelijk 
een nieuw product gecultiveerd wordt in de Lopikerwaard. Zonnepanelen. 
Photovoltaics of kortweg pv wordt steeds vaker op het water geplaatst, dit 
zorgt voor koeling waardoor het rendement toeneemt. Daarnaast zijn er geen 
ingewikkelde funderingen nodig en zijn de panelen makkelijk en dus goedkoop 
te plaatsen. Nieuw aan deze zonnepanelen is het inzicht dat water weinig 
weerstand biedt en dat de panelen dus eenvoudig draaibaar zijn. Het is dan ook 
geen toeval dat de vorm aan kelk van een bloem doet denken. Aangestuurd door 
een computer ter grootte van een horloge volgt het paneel de baan van de zon.

Op het water liggen de panelen verzonken in het landschap. De Lopikerwaard 
wordt grotendeels beleeft vanaf de weteringen die geflankeerd zijn door erven 
met bomen en gebouwen. Samen zorgt dat ervoor dat de zonnepalen geen grote 
rol spelen in de beleving van het landschap. Omdat het doel van dit project juist 
is om de energietransitie een plek te geven in het landschap en het bewustzijn 
van mensen, spelen sommige plekken een bijzondere rol; Daar waar de erven 
plaats maken voor een blik op het landschap ontmoeten de zonnepanelen de 
weg.

Energie
Op deze plekken loopt het bestaande energienet en wordt de energie van de 

panelen verzameld. Het surplus aan energie wordt opgeslagen in deelvoertuigen. 
De accu van een auto kan een gemiddeld huishouden vijf dagen van energie 
voorzien. In de Lopikerwaard zijn veel transport en loonbedrijven. Twee van 
die bedrijven kunnen in dit kader een bijzondere plek innemen. De Heer heeft 
veel zwaar materieel dat in de nabije toekomst geëlektrificeerd kan worden en is 
gespecialiseerd in het onderhoud van de sloten. Nog interessanter op de korte 
termijn is Terberg. Zij produceren en verkopen elektrische vrachtwagencabines 
en hebben dus, op locatie, zo’n tweehonderd cabines stilstaan met een gigantische 
opslagcapaciteit.

Om de elektriciteit te transporteren door het bestaande net, is een aanpassing in 
het voltage nodig. Dit gebeurt met een transformator. Een transformator bestaat 
uit magnetisch gekoppelde spoelen en is in essentie niet veel meer dan koperdraad 
gewikkeld om een metalen kern. Het apparaat zelf heeft enorme visuele waarde 
maar is meestal weggestopt in anonieme, wat aftandse trafo huisjes. Juist dit 
proces leent zich om de zichtbaarheid van onze energievoorziening te vergroten 
en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Het biedt de kans om mensen 
op spectaculaire wijze in aanraking te brengen met hún energievoorziening.

Transforma.toren
De ontmoeting wordt op twee locaties gefaciliteert door een bouwwerk dat 

in schaal, verhoudingen en vorm refereert aan de windmolens van vroeger. Het 
materiaal refereert juist aan het proces dat binnen plaatsvind. De locatie’s - langs 
de Lekdijk en de Hollandse IJssel - zijn plekken waar elk weekend een stroom van 
dagjesmensen voorbijtrekt; Dit zijn de mensen die de energie gebruiken. Naast 
de toren zelf is er op maaiveld een element dat hun aandacht trekt. Een reeks 
zonnepanelen - die normaliter altijd op de zon gericht is - staat altijd verkeerd. 
Deze panelen kunnen zij zelf - met de hand - weer zo zetten dat ze op de zon 
gericht zijn. 

Omdat het vanaf de weteringen slechts mogelijk is om een glimp van de 
zonnepalen in het landschap op te vangen dient het gebouw ook als uitkijktoren. 
De weidsheid van het copenlandschap krijgt vanuit dit perspectief schaal door 
de interval tussen de zonnepalen. De schaal van de energievoorziening wordt 
benadrukt doordat elk paneel voorziet in de energiebehoefte van een gemiddeld 
huishouden. De grootste verrassing en het meest spectaculaire element van het 
plan zit op de weg naar boven.

De trap naar boven bevind zich tussen de buitenwand en de apparatuur in het 
midden. Naast de benodigde apparatuur zit in het donkere hart van de toren een 
teslacoil. Als op een zonnige dag een overschot aan energie geproduceerd wordt 
maakt deze de elektriciteit zichtbaar, hoorbaar en voor de mensen met stalen 
zenuwen tastbaar. Het geluid dat geproduceerd wordt als de electra door de lucht 
vliegt is te manipuleren. De teslacoil is een spectaculair muziek instrument dat 
klinkt als een schelle trompet.

De kwaliteit en diversiteit aan belevingen die deze plek nu biedt is genoeg 
om mensen om te laten rijden en wellicht zelfs genoeg om als alternatief voor 
kinderdijk op de kaart te komen. De Lopikerwaard kan zo niet alleen zijn 
bewoners overtuigen maar ook bijdragen aan de cultuuromslag die nodig is in 
Nederland en daarbuiten.

De techniek is er en de elementen van het plan zijn faseerbaar. We moeten en 
kunnen beginnen met de uitwerking én implementatie voordat ook het ijs op de 
polen smelt.

p.s.
De visie zoals hier gepresenteerd verdient nadere uitwerking om te komen tot een plan waarvan de 

haalbaarheid onderzocht kan worden. Bij dit plan horen ook beelden en tekeningen die concreter weergeven 
hoe de verschillende onderdelen van het plan landen in de Lopikerwaard. Bij verder ontwerpend onderzoek valt 
onder andere te denken aan:

•	 In	de	huidige	configuratie	verwacht	ik	dat	de	panelen	energie	kunnen	leveren	voor	300.000	huishoudens.	
Wat voor intervallen zijn denkbaar, haalbaar en wat zijn de werkelijk haalbare aantallen?

•	 Bodemdaling	is	een	cruciaal	proces	in	de	Lopikerwaard	en	de	daling	van	het	veen	is	een	factor	die	net	
zo veel aandacht verdient als het opwekken van energie

•	 om	die	reden	is	veen	een	belangrijk	materiaal	in	de	gevel	van	het	gebouw.	Ik	hoop	dat	de	aanwezigheid	
van het veen als gevelmateriaal mensen ertoe aanzet zich af te vragen waarom het daar zit.

•	 Uitspoelen	 van	 dit	 veen	 wordt	 voorkomen	 door	 geringe	 hoogte	 tussen	 de	 metalen	 elementen.	 Het	
organische karakter van de gevel zorgt dat het ook een plek is waar flora en fauna zich kunnen vestigen.

•	 De	biodiversiteit	in	Lopikerwaard	is	met	name	te	vinden	in	de	slootjes.	De	pv	cellen	in	de	zonnepanelen	
liggen daarom iets uit elkaar. Op die manier vind gefilterd licht alsnog zijn weg naar bodem van de slootjes

•	 Met	oog	op	de	daling	van	het	veen	is	het	onder	water	zetten	van	een	deel	van	de	Lopikerwaard	de	enige	
logische oplossing. Dit zou aanzienlijk meer ruimte creëren voor zonnepalen.

•	 Het	 is	 goed	 denkbaar	 dat	 het	 verhogen	 van	 het	 waterpeil	 nieuwe	 vormen	 van	 landbouw	 vereist	 en	
mogelijk maakt. De vraag is in hoeverre dit te combineren is met het uitbreiden van de hoeveelheid zonnepalen.

•	 In	de	Lopikerwaard	zijn	zo’n	300	boeren	actief.	De	zonnepalen	in	slootjes	kunnen	voor	hen	een	aanvulling	
op hun bedrijfsvoering en inkomsten betekenen. Een aanpassing van het waterpeil kan echter negatieve gevolgen 
hebben. De vraag is in hoeverre meer zonnepalen en alternatieve vormen van landbouw hier invloed op kunnen 
hebben.

•	 In	hoeverre	zijn	de	boeren	al	(dan	niet)	verenigd	in	een	coöperatie	of	andere	samenwerkingsvorm?
•	 Met	name	op	het	 gebied	van	energieopslag	 is	meer	onderzoek	nodig	naar	 samenwerkingen	met	het	

bedrijfsleven en de werking van bestaande initiatieven als lomboknet.

Singing Teslacoil !

“Een prachtig vormgegeven gewaagd ontwerp dat gesprekken los maakt.”

De jury vond dit het meest gewaagde en uitdagende ontwerpresultaat en wist dat te waarde-
ren. Innovatief, spannend en heel gedurfd zijn de kernwoorden voor deze architectonische 
oplossing volgens de jury. Dit prachtig vormgegeven ontwerp zorgt voor de meest radicale 
verandering van het landschap. Het brengt ook hele nieuwe functies zoals wonen en werken 
het gebied in en dat is interessant, hier kun je voor of tegen zijn. Het is een grafisch sterk 
verbeeld statement en het maakt gesprekken los. Hoe kunnen de vliegers voor energiewinning 
zorgen en passen de gebouwen op poten in het oude landschap? Bijzonder om op deze wijze 
naar de energieopgave te kijken. 

KAROLIS PLATAKIS ENERGIE NOMADS (G)

Karolis Platakis

Energy
Nomads

E N E R G Y 
N O M A D S
THE SITE

Lopikerwaard is in the green heart of the Nether-
lands with 900 years old master plan. The land 
is
divided into long and narrow parcels that are 
taken care of by farmers.
Throughout history farmers shared their land with 
their children. Dividing it along the long side of 
the plot. The
narrower these parcels are – the more offspring 
farmers families had.
The land is hiding a rich amount of peat. The 
peatland ecosystem is the most efficient Carbon 
sink
on the planet because peatland plants capture 
CO2 naturally released from the peat, maintain-
ing
an equilibrium. (SENTENCE FROM WIKIPEDIA)
However, since the water in Lopikerwaard was 
drained the peat was exposed to oxigen and 
started to burn.
The Province of Utrecht set a goal to produce 2PJ 
of energy on the Loopikerwaard site.

ARCHITECTURE

Energy Nomad is designed to produce the ener-
gy needs, solve complex problems and bring the
new identity to the site corresponding to the his-
torical heritage.
There is one Nomad designed per parcel leav-
ing the surrounding parcels free. Each Nomad 
stands
along the long side of the land patch. Nomads 
volume is „wrapped“ out of the parcel on which 
it
stands, keeping its geometrical identity. The vol-
ume is placed on poles.
The facade is covered with cattail plants stems 
and solar panels. Cattail plants are growing on 
the
site and are well adapted to flourish in a 
swampy environment.
Energy nomad produces energy with solar pan-
els and high wind kites. These kites can generate
more energy than wind turbines because the 
higher you go, the stronger winds you have. 
Some of
these kites could reach jet winds.
To keep and rebuild the peatland ecosystem we 
need to bring the water back on the site.
Energy Nomads could help here using kites not 
only to produce energy but also to pump the 
water.
Act like modern windmills.
The new energy plan to Loopikerwaard should 
be applied gradually. Step by step introducing 
new
Energy Nomads, reducing numbers of cattle and 
flooding the land bit by bit. 
 
 
 
 

FUNCTIONS 
 
Energy Nomads can contain different functions: 
 
Energy farms 
Living apartments 
Hotel 
Community center 
Conference hall 
Gallery 
Research center 
etc... 

P5_ENERGY LANDSCAPES_KAROLIS PLATAKIS

E N E R G Y 

CURRETN SITUATION

TYPICAL LOPIKERWAARD PARCEL

KAROLIS PLATAKIS_ENERGY LANDSCAPES_P5

FIRST ENERGY NOMAD

FOLDING LINES

GROWING NUMBER OF  ENERGY NOMADS
DECREASING NUMBER OF CATTLE
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Pumps needed to keep 
water low, costs energy

Grass on top of a big 
peatlayer, who sinks 

every year and produ-
ces Co2. 

Cows produces lots 
of gasses who are not 
good for natural en-

vironment. 

Surplus of Milk

Polder is now part of the cultural historic dutch landscape
The cattlefarm and agracultural culture is already 900 years old in this 

aream with lots of family firms and traditions: 
The agracultural input is a big part of the DNA of the Lopikerwaard
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For over decades we faced a problem that many country has to deal with, but is mainly urgent in the Netherlands: live in a land that is threatened by the water. Our land lays for more than a half under waterlevel, but we managed to keep our 
socks dry, by facing, studying this problem for a long period. We created polders and the Waterloopbos where we could test solutions like dikes, waterpumps, storm barriers, etc. Now we are one of the leaders in watermanagement in the 
world. Across the whole world, we are asked to share our knowledge, and help other countries to develop new techniques. Our leading position in watermanagement is maybe losing but we can help others to keep their socks dry. Something 
to be be proud of, in my opinion.

The last years we actually face a new problem, and probably one of his biggest challenges in world history: the fight against climate change. Because if we don’t, the world will change and the Netherlands will be unlivable because of the 
rising waterlevel. By making internationally agreements we try to fight this problem, but it is not yet under control. Internationally there are lots of developments and projects going on to create a sustainable and future-proof environment. One 
of the big themes in this is energy-sources, and the goal is to only make use of renewable energy sources. Around the world, you can see this happening. The number of solar-panels, windmills, solar collectors and hydro-electric plants incre-
ase fast, but we still have a long way to go. 

But what is the influence of this on our ‘’dutch polder landscape’’? Can we maintain our famous landscape with water, polders and dikes or do we have to set it full with sun panels or windmills? 
Or can we even use our landscape and the water, to face this problem? Now we pump the part of the water away, but what if we use this water and re-use our knowledge of water? 

In this project, located in the typically Dutch landscape of the Lopikerwaard, I created an example of how we can transform our polder-landscape in a sustainable way. By using the water for creating a new revenue model for this producti-
on landscape, reusing the characteristics of the site and adding a new layer of knowledge in the form of Waterlabs. They have the function like the Waterloopbos, where researchers can experiment and test with water. The outcome of these 
interventions is a sustainable polder landscape where water is the main focus point. By using the qualities of water, we also can fight older polder problems like inclination of peat. 

  shows a possible outcome of the fight against climate change, and how we can study, face  and fight with the water to tackle this urgent problem. If we succeed in this, we can keep our sock dry and enjoy the future. And maybe 
on one day, we get asked a again for to share our knowledge about the water. This time on not on the time of watermanagement but on the theme of sustainable energy.

Peat problem:
The Lopikerwaard, a dutch polder landscape with 

the problem on peat inclination

Typical spatial quality problem:
Far sightlines because of typical cope 

systematic

From a (production) landcape where the water has to pum-
ped away

To a (waterproduction) landscape which floats on the water

Wat
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Wouter Grote

Current situation

Spatial concept

new businessmodel

Wat
PolderLAB

Hystorical and valuable spatial qualities of Lopikerwaard preserved within a new sustainable businessmodel Veerle Hendriks
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Het doel van dit project is om 2 petajoule aan renewable 
energie op te wekken in de Lopikerwaard, een gebied in 
de buurt van Utrecht dat ongeveer 12.000 hectare groot is. 
We moeten beginnen met nadenken over hoe onze om-
geving eruit zal gaan zien zodra we de volledige switch 
maken van fossiele brandstoffen naar renewable energie. 
Aangezien dit een veel minder efficiënte manier van ener-
gie opwekken is, met name in de hoeveelheid ruimte dat 
het in beslag neemt. Onlosmakelijk hieraan verbonden is 
de manier waarop wij, de samenleving, energie gebruiken. 
Dit project nodigt mensen uit in het energielandschap om 
meer bewustzijn te creëren van dit onderwerp. We kunnen 
niet oplossingen blijven ontwerpen zonder de oorzaak van 
het probleem aan te pakken. De beste manier, en misschien 
wel de enige effectieve manier, om verandering in het men-
selijk gedrag teweeg te brengen is door middel van onder-
wijs, waarna mensen vervolgens zelf kunnen bepalen dat 
verandering noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot puur en 
alleen regels opleggen en verandering op mensen te force-
ren, wat meestal veel verzet met zich meebrengt.

Het uiteindelijke einddoel van het energievraagstuk zou 
moeten zijn dat de bebouwde wereld volledig zelfvoor-
zienend en energieneutraal is. Dat daarmee dus ook ener-
gielandschappen niet meer nodig zullen zijn. Maar we 
moeten wel realistisch zijn en ons realiseren dat er een 
flinke inhaalslag gedaan moet worden op het gebied van 
hernieuwbare energie. Dit geeft de aanleiding om het ener-
gielandschap op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat 
het naast energie opwekking ook zorgt voor awareness over 
het onderwerp. Want kennis is de eerste stap van verande-
ring.

We kunnen veel leren van de natuur. In het bijzonder wat 
betreft energie management. De natuur wekt precies de 
juiste hoeveelheid energie op dat het nodig heeft om te be-
staan. Maar dit statement zou je ook om kunnen draaien en 
stellen dat de natuur zijn levensstijl aanpast op de hoeveel-
heid energie dat het kan opwekken. Als je gaat inzoomen 
op de energiehuishouding van bijvoorbeeld een plant vind 
je dat het nooit slechts één proces of reactie is die verant-
woordelijk is voor de energie-opwekking. Het is altijd een 
complex systeem van verschillende processen en reacties, 
met als gevolg dat het een erg efficiënt en duurzaam sys-
teem is met nauwelijks tot geen afvalstoffen. 
Dit is dan ook de reden geweest waarom ik me heb laten 
inspireren door planten en bomen die te vinden zijn in de 
Lopikerwaard, die gebruik maken van zowel zon- als wind-
energie.  Bijvoorbeeld de lisdodde en de paardenbloem 
gebruiken zowel de zon als de wind om te kunnen bestaan: 
de zon voor fotosynthese om suikers te maken die gebruikt 
worden om te kunnen groeien en de wind  die de zaadjes 
helpt verspreiden om te kunnen voortplanten. 

De Lopikerwaard is een deel van het Groene hart, wat ook 
wel de achtertuin van de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Zoetermeer, Leiden en Utrecht kan worden genoemd. Het 
energielandschap is gevormd aan weerszijden van een be-
staand recreatief pad dat een etappe is van het Groene hart 
pad. Dit zodat de mensen die de opgewekte energie zullen 
gebruiken, geconfronteerd worden met het energieland-
schap in hun vrije tijd. Langs het pad bevinden zich ver-
schillende energievelden bestaande uit een combinatie van 
zonnepanelen en mini windturbines; ieder veld geïnspi-
reerd door een andere plant van de Lopikerwaard. Op deze 
wijze wordt het wandelpad door de Lopikerwaard een erva-
ring door verschillende interpretaties van de Lopikerwaard 
zelf. 
De mini windturbines verstoren niet het uitzicht van de be-
woners van de omgeving en lenen zich daarnaast goed om 
in een patroon te plaatsen, waarmee bijzondere ruimtelijke 
landschappen gecreëerd worden. 
Ieder veld heeft een kleine hub, bestaande uit een batterij, 
om de opgewekte energie in op te kunnen slaan, en een 
uitkijkpunt, om het landschap ook vanaf een ander per-
spectief te ervaren. Het energieveld dat zich bevindt rond 
het midden van het pad, het paardenbloemenveld, heeft 
een iets grotere hub, waar naast de batterij en het uitkijk-
punt ook lunchroom, om een pauze te kunnen nemen, een 
klaslokaal, om (jonge) mensen te onderwijzen, een onder-
zoekscentrum, om verder onderzoek naar hernieuwbare 
energie te verrichten, en een expositieruimte waar bevin-
dingen kunnen worden geëxposeerd. 
De Lopikerwaard zal een interessant energielandschap zijn 
dat de aandacht zal trekken en mensen zal aansporen meer 
na te gaan denken over hernieuwbare energie.

“Ieder energieveld beschikt over een uitkijkpunt - batterij 
combinatie. De batterij om de opgewekte energie in op te kun-
nen slaan, om te kunnen gebruiken in de uren dat het niet 
waait of de zon niet schijnt. Het uitkijkpunt om ieder energie-
veld ook vanaf een ander perspectief te kunnen waarnemen.”

“De paardenbloem; een wens voor een schonere, 
energie neutrale toekomst”

ENERGYSCAPE - Veerle Hendriks
het energielandschap als installatie

“Een wandeling door een interpretatie van 
de natuur van de Lopikerwaard zelf ”

“Gebruik van uitsluitend reeds bestaande 
technieken, zodat het direct gerealiseerd 
kan worden.”

“Een onderzoek en onderwijs mogelijkheid 
middenin het energielandschap, om naast 
wandelaars ook scholieren en studenten te 
trekken.”

“Het energielandschap zien als een kunstinstallatie 
waarmee bewustzijn wordt gepromoot en positieve 
aandacht wordt geschonken aan het energie vraagstuk.”

“De social media factor om het on-
derwerp onder de aandacht van de 
jongere generatie te brengen.”
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Het doel van dit project is om 2 petajoule aan renewable 
energie op te wekken in de Lopikerwaard, een gebied in 
de buurt van Utrecht dat ongeveer 12.000 hectare groot is. 
We moeten beginnen met nadenken over hoe onze om-
geving eruit zal gaan zien zodra we de volledige switch 
maken van fossiele brandstoffen naar renewable energie. 
Aangezien dit een veel minder efficiënte manier van ener-
gie opwekken is, met name in de hoeveelheid ruimte dat 
het in beslag neemt. Onlosmakelijk hieraan verbonden is 
de manier waarop wij, de samenleving, energie gebruiken. 
Dit project nodigt mensen uit in het energielandschap om 
meer bewustzijn te creëren van dit onderwerp. We kunnen 
niet oplossingen blijven ontwerpen zonder de oorzaak van 
het probleem aan te pakken. De beste manier, en misschien 
wel de enige effectieve manier, om verandering in het men-
selijk gedrag teweeg te brengen is door middel van onder-
wijs, waarna mensen vervolgens zelf kunnen bepalen dat 
verandering noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot puur en 
alleen regels opleggen en verandering op mensen te force-
ren, wat meestal veel verzet met zich meebrengt.

Het uiteindelijke einddoel van het energievraagstuk zou 
moeten zijn dat de bebouwde wereld volledig zelfvoor-
zienend en energieneutraal is. Dat daarmee dus ook ener-
gielandschappen niet meer nodig zullen zijn. Maar we 
moeten wel realistisch zijn en ons realiseren dat er een 
flinke inhaalslag gedaan moet worden op het gebied van 
hernieuwbare energie. Dit geeft de aanleiding om het ener-
gielandschap op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat 
het naast energie opwekking ook zorgt voor awareness over 
het onderwerp. Want kennis is de eerste stap van verande-
ring.

We kunnen veel leren van de natuur. In het bijzonder wat 
betreft energie management. De natuur wekt precies de 
juiste hoeveelheid energie op dat het nodig heeft om te be-
staan. Maar dit statement zou je ook om kunnen draaien en 
stellen dat de natuur zijn levensstijl aanpast op de hoeveel-
heid energie dat het kan opwekken. Als je gaat inzoomen 
op de energiehuishouding van bijvoorbeeld een plant vind 
je dat het nooit slechts één proces of reactie is die verant-
woordelijk is voor de energie-opwekking. Het is altijd een 
complex systeem van verschillende processen en reacties, 
met als gevolg dat het een erg efficiënt en duurzaam sys-
teem is met nauwelijks tot geen afvalstoffen. 
Dit is dan ook de reden geweest waarom ik me heb laten 
inspireren door planten en bomen die te vinden zijn in de 
Lopikerwaard, die gebruik maken van zowel zon- als wind-
energie.  Bijvoorbeeld de lisdodde en de paardenbloem 
gebruiken zowel de zon als de wind om te kunnen bestaan: 
de zon voor fotosynthese om suikers te maken die gebruikt 
worden om te kunnen groeien en de wind  die de zaadjes 
helpt verspreiden om te kunnen voortplanten. 

De Lopikerwaard is een deel van het Groene hart, wat ook 
wel de achtertuin van de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Zoetermeer, Leiden en Utrecht kan worden genoemd. Het 
energielandschap is gevormd aan weerszijden van een be-
staand recreatief pad dat een etappe is van het Groene hart 
pad. Dit zodat de mensen die de opgewekte energie zullen 
gebruiken, geconfronteerd worden met het energieland-
schap in hun vrije tijd. Langs het pad bevinden zich ver-
schillende energievelden bestaande uit een combinatie van 
zonnepanelen en mini windturbines; ieder veld geïnspi-
reerd door een andere plant van de Lopikerwaard. Op deze 
wijze wordt het wandelpad door de Lopikerwaard een erva-
ring door verschillende interpretaties van de Lopikerwaard 
zelf. 
De mini windturbines verstoren niet het uitzicht van de be-
woners van de omgeving en lenen zich daarnaast goed om 
in een patroon te plaatsen, waarmee bijzondere ruimtelijke 
landschappen gecreëerd worden. 
Ieder veld heeft een kleine hub, bestaande uit een batterij, 
om de opgewekte energie in op te kunnen slaan, en een 
uitkijkpunt, om het landschap ook vanaf een ander per-
spectief te ervaren. Het energieveld dat zich bevindt rond 
het midden van het pad, het paardenbloemenveld, heeft 
een iets grotere hub, waar naast de batterij en het uitkijk-
punt ook lunchroom, om een pauze te kunnen nemen, een 
klaslokaal, om (jonge) mensen te onderwijzen, een onder-
zoekscentrum, om verder onderzoek naar hernieuwbare 
energie te verrichten, en een expositieruimte waar bevin-
dingen kunnen worden geëxposeerd. 
De Lopikerwaard zal een interessant energielandschap zijn 
dat de aandacht zal trekken en mensen zal aansporen meer 
na te gaan denken over hernieuwbare energie.

“Ieder energieveld beschikt over een uitkijkpunt - batterij 
combinatie. De batterij om de opgewekte energie in op te kun-
nen slaan, om te kunnen gebruiken in de uren dat het niet 
waait of de zon niet schijnt. Het uitkijkpunt om ieder energie-
veld ook vanaf een ander perspectief te kunnen waarnemen.”

“De paardenbloem; een wens voor een schonere, 
energie neutrale toekomst”

ENERGYSCAPE - Veerle Hendriks
het energielandschap als installatie

“Een wandeling door een interpretatie van 
de natuur van de Lopikerwaard zelf ”

“Gebruik van uitsluitend reeds bestaande 
technieken, zodat het direct gerealiseerd 
kan worden.”

“Een onderzoek en onderwijs mogelijkheid 
middenin het energielandschap, om naast 
wandelaars ook scholieren en studenten te 
trekken.”

“Het energielandschap zien als een kunstinstallatie 
waarmee bewustzijn wordt gepromoot en positieve 
aandacht wordt geschonken aan het energie vraagstuk.”

“De social media factor om het on-
derwerp onder de aandacht van de 
jongere generatie te brengen.”
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Het doel van dit project is om 2 petajoule aan renewable 
energie op te wekken in de Lopikerwaard, een gebied in 
de buurt van Utrecht dat ongeveer 12.000 hectare groot is. 
We moeten beginnen met nadenken over hoe onze om-
geving eruit zal gaan zien zodra we de volledige switch 
maken van fossiele brandstoffen naar renewable energie. 
Aangezien dit een veel minder efficiënte manier van ener-
gie opwekken is, met name in de hoeveelheid ruimte dat 
het in beslag neemt. Onlosmakelijk hieraan verbonden is 
de manier waarop wij, de samenleving, energie gebruiken. 
Dit project nodigt mensen uit in het energielandschap om 
meer bewustzijn te creëren van dit onderwerp. We kunnen 
niet oplossingen blijven ontwerpen zonder de oorzaak van 
het probleem aan te pakken. De beste manier, en misschien 
wel de enige effectieve manier, om verandering in het men-
selijk gedrag teweeg te brengen is door middel van onder-
wijs, waarna mensen vervolgens zelf kunnen bepalen dat 
verandering noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot puur en 
alleen regels opleggen en verandering op mensen te force-
ren, wat meestal veel verzet met zich meebrengt.

Het uiteindelijke einddoel van het energievraagstuk zou 
moeten zijn dat de bebouwde wereld volledig zelfvoor-
zienend en energieneutraal is. Dat daarmee dus ook ener-
gielandschappen niet meer nodig zullen zijn. Maar we 
moeten wel realistisch zijn en ons realiseren dat er een 
flinke inhaalslag gedaan moet worden op het gebied van 
hernieuwbare energie. Dit geeft de aanleiding om het ener-
gielandschap op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat 
het naast energie opwekking ook zorgt voor awareness over 
het onderwerp. Want kennis is de eerste stap van verande-
ring.

We kunnen veel leren van de natuur. In het bijzonder wat 
betreft energie management. De natuur wekt precies de 
juiste hoeveelheid energie op dat het nodig heeft om te be-
staan. Maar dit statement zou je ook om kunnen draaien en 
stellen dat de natuur zijn levensstijl aanpast op de hoeveel-
heid energie dat het kan opwekken. Als je gaat inzoomen 
op de energiehuishouding van bijvoorbeeld een plant vind 
je dat het nooit slechts één proces of reactie is die verant-
woordelijk is voor de energie-opwekking. Het is altijd een 
complex systeem van verschillende processen en reacties, 
met als gevolg dat het een erg efficiënt en duurzaam sys-
teem is met nauwelijks tot geen afvalstoffen. 
Dit is dan ook de reden geweest waarom ik me heb laten 
inspireren door planten en bomen die te vinden zijn in de 
Lopikerwaard, die gebruik maken van zowel zon- als wind-
energie.  Bijvoorbeeld de lisdodde en de paardenbloem 
gebruiken zowel de zon als de wind om te kunnen bestaan: 
de zon voor fotosynthese om suikers te maken die gebruikt 
worden om te kunnen groeien en de wind  die de zaadjes 
helpt verspreiden om te kunnen voortplanten. 

De Lopikerwaard is een deel van het Groene hart, wat ook 
wel de achtertuin van de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Zoetermeer, Leiden en Utrecht kan worden genoemd. Het 
energielandschap is gevormd aan weerszijden van een be-
staand recreatief pad dat een etappe is van het Groene hart 
pad. Dit zodat de mensen die de opgewekte energie zullen 
gebruiken, geconfronteerd worden met het energieland-
schap in hun vrije tijd. Langs het pad bevinden zich ver-
schillende energievelden bestaande uit een combinatie van 
zonnepanelen en mini windturbines; ieder veld geïnspi-
reerd door een andere plant van de Lopikerwaard. Op deze 
wijze wordt het wandelpad door de Lopikerwaard een erva-
ring door verschillende interpretaties van de Lopikerwaard 
zelf. 
De mini windturbines verstoren niet het uitzicht van de be-
woners van de omgeving en lenen zich daarnaast goed om 
in een patroon te plaatsen, waarmee bijzondere ruimtelijke 
landschappen gecreëerd worden. 
Ieder veld heeft een kleine hub, bestaande uit een batterij, 
om de opgewekte energie in op te kunnen slaan, en een 
uitkijkpunt, om het landschap ook vanaf een ander per-
spectief te ervaren. Het energieveld dat zich bevindt rond 
het midden van het pad, het paardenbloemenveld, heeft 
een iets grotere hub, waar naast de batterij en het uitkijk-
punt ook lunchroom, om een pauze te kunnen nemen, een 
klaslokaal, om (jonge) mensen te onderwijzen, een onder-
zoekscentrum, om verder onderzoek naar hernieuwbare 
energie te verrichten, en een expositieruimte waar bevin-
dingen kunnen worden geëxposeerd. 
De Lopikerwaard zal een interessant energielandschap zijn 
dat de aandacht zal trekken en mensen zal aansporen meer 
na te gaan denken over hernieuwbare energie.

“Ieder energieveld beschikt over een uitkijkpunt - batterij 
combinatie. De batterij om de opgewekte energie in op te kun-
nen slaan, om te kunnen gebruiken in de uren dat het niet 
waait of de zon niet schijnt. Het uitkijkpunt om ieder energie-
veld ook vanaf een ander perspectief te kunnen waarnemen.”

“De paardenbloem; een wens voor een schonere, 
energie neutrale toekomst”

ENERGYSCAPE - Veerle Hendriks
het energielandschap als installatie

“Een wandeling door een interpretatie van 
de natuur van de Lopikerwaard zelf ”

“Gebruik van uitsluitend reeds bestaande 
technieken, zodat het direct gerealiseerd 
kan worden.”

“Een onderzoek en onderwijs mogelijkheid 
middenin het energielandschap, om naast 
wandelaars ook scholieren en studenten te 
trekken.”

“Het energielandschap zien als een kunstinstallatie 
waarmee bewustzijn wordt gepromoot en positieve 
aandacht wordt geschonken aan het energie vraagstuk.”

“De social media factor om het on-
derwerp onder de aandacht van de 
jongere generatie te brengen.”
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Het doel van dit project is om 2 petajoule aan renewable 
energie op te wekken in de Lopikerwaard, een gebied in 
de buurt van Utrecht dat ongeveer 12.000 hectare groot is. 
We moeten beginnen met nadenken over hoe onze om-
geving eruit zal gaan zien zodra we de volledige switch 
maken van fossiele brandstoffen naar renewable energie. 
Aangezien dit een veel minder efficiënte manier van ener-
gie opwekken is, met name in de hoeveelheid ruimte dat 
het in beslag neemt. Onlosmakelijk hieraan verbonden is 
de manier waarop wij, de samenleving, energie gebruiken. 
Dit project nodigt mensen uit in het energielandschap om 
meer bewustzijn te creëren van dit onderwerp. We kunnen 
niet oplossingen blijven ontwerpen zonder de oorzaak van 
het probleem aan te pakken. De beste manier, en misschien 
wel de enige effectieve manier, om verandering in het men-
selijk gedrag teweeg te brengen is door middel van onder-
wijs, waarna mensen vervolgens zelf kunnen bepalen dat 
verandering noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot puur en 
alleen regels opleggen en verandering op mensen te force-
ren, wat meestal veel verzet met zich meebrengt.

Het uiteindelijke einddoel van het energievraagstuk zou 
moeten zijn dat de bebouwde wereld volledig zelfvoor-
zienend en energieneutraal is. Dat daarmee dus ook ener-
gielandschappen niet meer nodig zullen zijn. Maar we 
moeten wel realistisch zijn en ons realiseren dat er een 
flinke inhaalslag gedaan moet worden op het gebied van 
hernieuwbare energie. Dit geeft de aanleiding om het ener-
gielandschap op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat 
het naast energie opwekking ook zorgt voor awareness over 
het onderwerp. Want kennis is de eerste stap van verande-
ring.

We kunnen veel leren van de natuur. In het bijzonder wat 
betreft energie management. De natuur wekt precies de 
juiste hoeveelheid energie op dat het nodig heeft om te be-
staan. Maar dit statement zou je ook om kunnen draaien en 
stellen dat de natuur zijn levensstijl aanpast op de hoeveel-
heid energie dat het kan opwekken. Als je gaat inzoomen 
op de energiehuishouding van bijvoorbeeld een plant vind 
je dat het nooit slechts één proces of reactie is die verant-
woordelijk is voor de energie-opwekking. Het is altijd een 
complex systeem van verschillende processen en reacties, 
met als gevolg dat het een erg efficiënt en duurzaam sys-
teem is met nauwelijks tot geen afvalstoffen. 
Dit is dan ook de reden geweest waarom ik me heb laten 
inspireren door planten en bomen die te vinden zijn in de 
Lopikerwaard, die gebruik maken van zowel zon- als wind-
energie.  Bijvoorbeeld de lisdodde en de paardenbloem 
gebruiken zowel de zon als de wind om te kunnen bestaan: 
de zon voor fotosynthese om suikers te maken die gebruikt 
worden om te kunnen groeien en de wind  die de zaadjes 
helpt verspreiden om te kunnen voortplanten. 

De Lopikerwaard is een deel van het Groene hart, wat ook 
wel de achtertuin van de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Zoetermeer, Leiden en Utrecht kan worden genoemd. Het 
energielandschap is gevormd aan weerszijden van een be-
staand recreatief pad dat een etappe is van het Groene hart 
pad. Dit zodat de mensen die de opgewekte energie zullen 
gebruiken, geconfronteerd worden met het energieland-
schap in hun vrije tijd. Langs het pad bevinden zich ver-
schillende energievelden bestaande uit een combinatie van 
zonnepanelen en mini windturbines; ieder veld geïnspi-
reerd door een andere plant van de Lopikerwaard. Op deze 
wijze wordt het wandelpad door de Lopikerwaard een erva-
ring door verschillende interpretaties van de Lopikerwaard 
zelf. 
De mini windturbines verstoren niet het uitzicht van de be-
woners van de omgeving en lenen zich daarnaast goed om 
in een patroon te plaatsen, waarmee bijzondere ruimtelijke 
landschappen gecreëerd worden. 
Ieder veld heeft een kleine hub, bestaande uit een batterij, 
om de opgewekte energie in op te kunnen slaan, en een 
uitkijkpunt, om het landschap ook vanaf een ander per-
spectief te ervaren. Het energieveld dat zich bevindt rond 
het midden van het pad, het paardenbloemenveld, heeft 
een iets grotere hub, waar naast de batterij en het uitkijk-
punt ook lunchroom, om een pauze te kunnen nemen, een 
klaslokaal, om (jonge) mensen te onderwijzen, een onder-
zoekscentrum, om verder onderzoek naar hernieuwbare 
energie te verrichten, en een expositieruimte waar bevin-
dingen kunnen worden geëxposeerd. 
De Lopikerwaard zal een interessant energielandschap zijn 
dat de aandacht zal trekken en mensen zal aansporen meer 
na te gaan denken over hernieuwbare energie.

“Ieder energieveld beschikt over een uitkijkpunt - batterij 
combinatie. De batterij om de opgewekte energie in op te kun-
nen slaan, om te kunnen gebruiken in de uren dat het niet 
waait of de zon niet schijnt. Het uitkijkpunt om ieder energie-
veld ook vanaf een ander perspectief te kunnen waarnemen.”

“De paardenbloem; een wens voor een schonere, 
energie neutrale toekomst”

ENERGYSCAPE - Veerle Hendriks
het energielandschap als installatie

“Een wandeling door een interpretatie van 
de natuur van de Lopikerwaard zelf ”

“Gebruik van uitsluitend reeds bestaande 
technieken, zodat het direct gerealiseerd 
kan worden.”

“Een onderzoek en onderwijs mogelijkheid 
middenin het energielandschap, om naast 
wandelaars ook scholieren en studenten te 
trekken.”

“Het energielandschap zien als een kunstinstallatie 
waarmee bewustzijn wordt gepromoot en positieve 
aandacht wordt geschonken aan het energie vraagstuk.”

“De social media factor om het on-
derwerp onder de aandacht van de 
jongere generatie te brengen.”
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Het doel van dit project is om 2 petajoule aan renewable 
energie op te wekken in de Lopikerwaard, een gebied in 
de buurt van Utrecht dat ongeveer 12.000 hectare groot is. 
We moeten beginnen met nadenken over hoe onze om-
geving eruit zal gaan zien zodra we de volledige switch 
maken van fossiele brandstoffen naar renewable energie. 
Aangezien dit een veel minder efficiënte manier van ener-
gie opwekken is, met name in de hoeveelheid ruimte dat 
het in beslag neemt. Onlosmakelijk hieraan verbonden is 
de manier waarop wij, de samenleving, energie gebruiken. 
Dit project nodigt mensen uit in het energielandschap om 
meer bewustzijn te creëren van dit onderwerp. We kunnen 
niet oplossingen blijven ontwerpen zonder de oorzaak van 
het probleem aan te pakken. De beste manier, en misschien 
wel de enige effectieve manier, om verandering in het men-
selijk gedrag teweeg te brengen is door middel van onder-
wijs, waarna mensen vervolgens zelf kunnen bepalen dat 
verandering noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot puur en 
alleen regels opleggen en verandering op mensen te force-
ren, wat meestal veel verzet met zich meebrengt.

Het uiteindelijke einddoel van het energievraagstuk zou 
moeten zijn dat de bebouwde wereld volledig zelfvoor-
zienend en energieneutraal is. Dat daarmee dus ook ener-
gielandschappen niet meer nodig zullen zijn. Maar we 
moeten wel realistisch zijn en ons realiseren dat er een 
flinke inhaalslag gedaan moet worden op het gebied van 
hernieuwbare energie. Dit geeft de aanleiding om het ener-
gielandschap op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat 
het naast energie opwekking ook zorgt voor awareness over 
het onderwerp. Want kennis is de eerste stap van verande-
ring.

We kunnen veel leren van de natuur. In het bijzonder wat 
betreft energie management. De natuur wekt precies de 
juiste hoeveelheid energie op dat het nodig heeft om te be-
staan. Maar dit statement zou je ook om kunnen draaien en 
stellen dat de natuur zijn levensstijl aanpast op de hoeveel-
heid energie dat het kan opwekken. Als je gaat inzoomen 
op de energiehuishouding van bijvoorbeeld een plant vind 
je dat het nooit slechts één proces of reactie is die verant-
woordelijk is voor de energie-opwekking. Het is altijd een 
complex systeem van verschillende processen en reacties, 
met als gevolg dat het een erg efficiënt en duurzaam sys-
teem is met nauwelijks tot geen afvalstoffen. 
Dit is dan ook de reden geweest waarom ik me heb laten 
inspireren door planten en bomen die te vinden zijn in de 
Lopikerwaard, die gebruik maken van zowel zon- als wind-
energie.  Bijvoorbeeld de lisdodde en de paardenbloem 
gebruiken zowel de zon als de wind om te kunnen bestaan: 
de zon voor fotosynthese om suikers te maken die gebruikt 
worden om te kunnen groeien en de wind  die de zaadjes 
helpt verspreiden om te kunnen voortplanten. 

De Lopikerwaard is een deel van het Groene hart, wat ook 
wel de achtertuin van de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Zoetermeer, Leiden en Utrecht kan worden genoemd. Het 
energielandschap is gevormd aan weerszijden van een be-
staand recreatief pad dat een etappe is van het Groene hart 
pad. Dit zodat de mensen die de opgewekte energie zullen 
gebruiken, geconfronteerd worden met het energieland-
schap in hun vrije tijd. Langs het pad bevinden zich ver-
schillende energievelden bestaande uit een combinatie van 
zonnepanelen en mini windturbines; ieder veld geïnspi-
reerd door een andere plant van de Lopikerwaard. Op deze 
wijze wordt het wandelpad door de Lopikerwaard een erva-
ring door verschillende interpretaties van de Lopikerwaard 
zelf. 
De mini windturbines verstoren niet het uitzicht van de be-
woners van de omgeving en lenen zich daarnaast goed om 
in een patroon te plaatsen, waarmee bijzondere ruimtelijke 
landschappen gecreëerd worden. 
Ieder veld heeft een kleine hub, bestaande uit een batterij, 
om de opgewekte energie in op te kunnen slaan, en een 
uitkijkpunt, om het landschap ook vanaf een ander per-
spectief te ervaren. Het energieveld dat zich bevindt rond 
het midden van het pad, het paardenbloemenveld, heeft 
een iets grotere hub, waar naast de batterij en het uitkijk-
punt ook lunchroom, om een pauze te kunnen nemen, een 
klaslokaal, om (jonge) mensen te onderwijzen, een onder-
zoekscentrum, om verder onderzoek naar hernieuwbare 
energie te verrichten, en een expositieruimte waar bevin-
dingen kunnen worden geëxposeerd. 
De Lopikerwaard zal een interessant energielandschap zijn 
dat de aandacht zal trekken en mensen zal aansporen meer 
na te gaan denken over hernieuwbare energie.

“Ieder energieveld beschikt over een uitkijkpunt - batterij 
combinatie. De batterij om de opgewekte energie in op te kun-
nen slaan, om te kunnen gebruiken in de uren dat het niet 
waait of de zon niet schijnt. Het uitkijkpunt om ieder energie-
veld ook vanaf een ander perspectief te kunnen waarnemen.”

“De paardenbloem; een wens voor een schonere, 
energie neutrale toekomst”

ENERGYSCAPE - Veerle Hendriks
het energielandschap als installatie

“Een wandeling door een interpretatie van 
de natuur van de Lopikerwaard zelf ”

“Gebruik van uitsluitend reeds bestaande 
technieken, zodat het direct gerealiseerd 
kan worden.”

“Een onderzoek en onderwijs mogelijkheid 
middenin het energielandschap, om naast 
wandelaars ook scholieren en studenten te 
trekken.”

“Het energielandschap zien als een kunstinstallatie 
waarmee bewustzijn wordt gepromoot en positieve 
aandacht wordt geschonken aan het energie vraagstuk.”

“De social media factor om het on-
derwerp onder de aandacht van de 
jongere generatie te brengen.”
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Het doel van dit project is om 2 petajoule aan renewable 
energie op te wekken in de Lopikerwaard, een gebied in 
de buurt van Utrecht dat ongeveer 12.000 hectare groot is. 
We moeten beginnen met nadenken over hoe onze om-
geving eruit zal gaan zien zodra we de volledige switch 
maken van fossiele brandstoffen naar renewable energie. 
Aangezien dit een veel minder efficiënte manier van ener-
gie opwekken is, met name in de hoeveelheid ruimte dat 
het in beslag neemt. Onlosmakelijk hieraan verbonden is 
de manier waarop wij, de samenleving, energie gebruiken. 
Dit project nodigt mensen uit in het energielandschap om 
meer bewustzijn te creëren van dit onderwerp. We kunnen 
niet oplossingen blijven ontwerpen zonder de oorzaak van 
het probleem aan te pakken. De beste manier, en misschien 
wel de enige effectieve manier, om verandering in het men-
selijk gedrag teweeg te brengen is door middel van onder-
wijs, waarna mensen vervolgens zelf kunnen bepalen dat 
verandering noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot puur en 
alleen regels opleggen en verandering op mensen te force-
ren, wat meestal veel verzet met zich meebrengt.

Het uiteindelijke einddoel van het energievraagstuk zou 
moeten zijn dat de bebouwde wereld volledig zelfvoor-
zienend en energieneutraal is. Dat daarmee dus ook ener-
gielandschappen niet meer nodig zullen zijn. Maar we 
moeten wel realistisch zijn en ons realiseren dat er een 
flinke inhaalslag gedaan moet worden op het gebied van 
hernieuwbare energie. Dit geeft de aanleiding om het ener-
gielandschap op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat 
het naast energie opwekking ook zorgt voor awareness over 
het onderwerp. Want kennis is de eerste stap van verande-
ring.

We kunnen veel leren van de natuur. In het bijzonder wat 
betreft energie management. De natuur wekt precies de 
juiste hoeveelheid energie op dat het nodig heeft om te be-
staan. Maar dit statement zou je ook om kunnen draaien en 
stellen dat de natuur zijn levensstijl aanpast op de hoeveel-
heid energie dat het kan opwekken. Als je gaat inzoomen 
op de energiehuishouding van bijvoorbeeld een plant vind 
je dat het nooit slechts één proces of reactie is die verant-
woordelijk is voor de energie-opwekking. Het is altijd een 
complex systeem van verschillende processen en reacties, 
met als gevolg dat het een erg efficiënt en duurzaam sys-
teem is met nauwelijks tot geen afvalstoffen. 
Dit is dan ook de reden geweest waarom ik me heb laten 
inspireren door planten en bomen die te vinden zijn in de 
Lopikerwaard, die gebruik maken van zowel zon- als wind-
energie.  Bijvoorbeeld de lisdodde en de paardenbloem 
gebruiken zowel de zon als de wind om te kunnen bestaan: 
de zon voor fotosynthese om suikers te maken die gebruikt 
worden om te kunnen groeien en de wind  die de zaadjes 
helpt verspreiden om te kunnen voortplanten. 

De Lopikerwaard is een deel van het Groene hart, wat ook 
wel de achtertuin van de steden Amsterdam, Rotterdam, 
Zoetermeer, Leiden en Utrecht kan worden genoemd. Het 
energielandschap is gevormd aan weerszijden van een be-
staand recreatief pad dat een etappe is van het Groene hart 
pad. Dit zodat de mensen die de opgewekte energie zullen 
gebruiken, geconfronteerd worden met het energieland-
schap in hun vrije tijd. Langs het pad bevinden zich ver-
schillende energievelden bestaande uit een combinatie van 
zonnepanelen en mini windturbines; ieder veld geïnspi-
reerd door een andere plant van de Lopikerwaard. Op deze 
wijze wordt het wandelpad door de Lopikerwaard een erva-
ring door verschillende interpretaties van de Lopikerwaard 
zelf. 
De mini windturbines verstoren niet het uitzicht van de be-
woners van de omgeving en lenen zich daarnaast goed om 
in een patroon te plaatsen, waarmee bijzondere ruimtelijke 
landschappen gecreëerd worden. 
Ieder veld heeft een kleine hub, bestaande uit een batterij, 
om de opgewekte energie in op te kunnen slaan, en een 
uitkijkpunt, om het landschap ook vanaf een ander per-
spectief te ervaren. Het energieveld dat zich bevindt rond 
het midden van het pad, het paardenbloemenveld, heeft 
een iets grotere hub, waar naast de batterij en het uitkijk-
punt ook lunchroom, om een pauze te kunnen nemen, een 
klaslokaal, om (jonge) mensen te onderwijzen, een onder-
zoekscentrum, om verder onderzoek naar hernieuwbare 
energie te verrichten, en een expositieruimte waar bevin-
dingen kunnen worden geëxposeerd. 
De Lopikerwaard zal een interessant energielandschap zijn 
dat de aandacht zal trekken en mensen zal aansporen meer 
na te gaan denken over hernieuwbare energie.

“Ieder energieveld beschikt over een uitkijkpunt - batterij 
combinatie. De batterij om de opgewekte energie in op te kun-
nen slaan, om te kunnen gebruiken in de uren dat het niet 
waait of de zon niet schijnt. Het uitkijkpunt om ieder energie-
veld ook vanaf een ander perspectief te kunnen waarnemen.”

“De paardenbloem; een wens voor een schonere, 
energie neutrale toekomst”

ENERGYSCAPE - Veerle Hendriks
het energielandschap als installatie

“Een wandeling door een interpretatie van 
de natuur van de Lopikerwaard zelf ”

“Gebruik van uitsluitend reeds bestaande 
technieken, zodat het direct gerealiseerd 
kan worden.”

“Een onderzoek en onderwijs mogelijkheid 
middenin het energielandschap, om naast 
wandelaars ook scholieren en studenten te 
trekken.”

“Het energielandschap zien als een kunstinstallatie 
waarmee bewustzijn wordt gepromoot en positieve 
aandacht wordt geschonken aan het energie vraagstuk.”

“De social media factor om het on-
derwerp onder de aandacht van de 
jongere generatie te brengen.”Ontwerpstudie energielandschap

WINNAAR ONTWERPCOMPETITIE GROTE VRIENDELIJKE REUS

In het juryoverleg is de jury unaniem tot een winnaar van  
de ontwerpcompetitie gekomen. De winnaar is:

LIEKE DE JONG 

De kracht van algen en insecten (C)

Doorslaggevend was de diepe gedachtesprong die gemaakt 
is voor de integrale aanpak van de opgaven in het gebied. 
Ook de geraffineerde verbeelding en de samenhang tussen 
de verschillende schaalniveaus is hooggewaardeerd. Dit in 
combinatie met een heel vernieuwend idee voor het gebruik 
van algen en insecten, waarbij het landschap verrijkt wordt en 
een nieuwe en robuuste toekomst tegemoet kan gaan.
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