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Rietveld, van Eyck, Bakema, Mien Ruys, enz.
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Rijksmonumenten
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Zuiderwinkels 2016
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Dorpshuis Schokkererf 2011
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7 juli 2012
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—> dorpsbelang krijgt ‘windgelden’ 
—> gevolg  coöperatie Energiek Nagele
—> gevolg  prijsvraag en ‘Nagele in Balans’
—> gevolg  aanvraag ‘proeftuin aardgasvrije wijken’

Van ‘windgeld’ naar ‘proeftuin’
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Nagele in Balans winnende ontwerp
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Ad Hoogers

In balans met thermische seizoensopslag

All electric woningen 2018
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Ad Hoogers

Ondergrondse opslag van HoCoSto

All electric woningen 2018
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Hot Cold Storage www.hocosto.com



Van en voor bewoners
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Stellingen

20

—> de energietransitie vergroot de kloof tussen ‘arm’ en ‘rijk’

—> professionalisering is een ‘must’ voor (grotere) lokale 
initiatieven op het gebied van duurzaamheid

—> we dweilen met de kraan open 
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EERBEEK

The Cloud Collective

ENERGIEK

dit project wordt ondersteund door:een project van:
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N786

N786

N787
naar A peldorn / A50/A1

naar 

Spankeren

naar 

Brummen

papierindustrie in Eerbeek

Coldenhove DS Smith Mayr Melnhof



Status quo Eerbeek



toekomstwaarde van een 

historisch energielandschap





1718 - Onderdeel van
Huis van Eerbeek en
Kerstens Molentje

1668 - Het
(oude) Klooster

1395 - Korenmolen
die toebehoorde aan
Huis te Eerbeek

1652 - Onderste molen
onder Coldenhove I en II
(Coldenhovense Beek)

1294 - Bovenste 
Schoonmansmolen

1658 - Onderste 
Schoonmansmolen

1661 - De Hummense
Molen / Bovenste Molen
(Coldenhovensebeek)

Eerbeekse Beek



spoorzoeken naar het systeem



spoorzoeken naar het systeem



spoorzoeken naar het systeem



spoorzoeken naar het systeem



spoorzoeken naar het systeem



watercascade



beek voor water en energie

grachten als waterreservoir

TOEN 
ZICHTBAAR 

SYNERGIE

hout

papier voor kloosters Arnhem

vroeger: landschap als vestigingsvoorwaarde



afvalwater en restwarmte

gas

bronwater

NU 
ONZICHTBAAR 
UITEENGEVALLEN

hout en papier

papier voor wereldwijde afnemers

nu: ontkoppeling economie en plek



industrialisering

1859: afbraak Kerstensmolentje 
1933: Kroonwiel en hollander
worden gebruikt in Nederlands
Openlucht Museum

1863: brandden beide
molens af
1913: De N.V. Vereenigde
Papierfabrieken v/h R.J. 
Huiskamp en Gebr. Sanders

De Korenmolen
1825:aanleg oliemolen
1860:verplaatsing
oliemolen

1888: Bovenste 
Schoonmansmolen
verbouwd tot
Wasserij Slijkhuis

1867: uitbreiding met
stoomwerktuig
1885: aanleg papier-
en stoommachine

1842: Molen afgebrand
en herbouwd

1867: Mechanische
papierproductie1922: Nieuwe fabriek 

gebouwd aan de
Loubergerweg

industriële infrastructuur



papierindustrie in Eerbeek



papierindustrie in Eerbeek



Papierplaats Eerbeek



fossiele economie



spoorzoeken naar het systeem



spoorzoeken naar het systeem



energie en erfgoed

als ingrediënten voor

identiteit en economie



ultradiepe geothermie

STRAKS
ZICHTBAAR 

MODERNE SYNERGIE

nieuwe vestigingsvoorwaarden



<18e eeuw

water (+ wind) hout +kolen gas geothermie

19e eeuw 20e eeuw 21e eeuw >

evolutie van energiebron



warmtecascade?



N786

N786

N787
naar Apeldorn / A50/A1

naar 

Spankeren

naar 

Brummen

op plekken waar verleden, heden en toekomst elkaar raken

Hoog Beraad

Hot Spreng

Warm Nest Vezels Telen



HOT SPRENG
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PRODUCTIE >erfgoed



NATUUR >erfgoed



natuur =recreatie



niemand wordt warm

van een terajoule...



energie moet weer een

culturele betekenis krijgen



In het verleden

behaalde resultaten...



bieden wél garantie

voor de toekomst



ENERGIEK EERBEEK

The Cloud Collective

dit project wordt ondersteund door:een project van:

contactpersoon: Gerjan Streng (BRIGHT | The Cloud Collective)

gerjan@thecloudcollective.org
+31 6 29 50 25 85

mailto:gerjan@thecloudcollective.org
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ENCI
energie landschap
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ENCI - Gebied - Fase 1 12
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& PENVOERDER
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VERENIGEN

STAKEHOLDERS & GEBIEDSEIGENAREN

ENERGIE

SPECIALIST

ENCI ENERGIE
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PV-CELLEN HYDROGEOTHERMIEGROEVE WATER BIOMASSA WIND



GROEVE WATER

1

91.650 M 3 /JAAR



180.000 M2

ZONNEPANELEN

+/- 9.000 MWH PER JAAR

ZONNE-ENERGIE

2



GEOTHERMIE

POTENTIEEL

20.000 MWH PER JAAR

VERWARMT

1500 HUISHOUDENS

3



BIO-MASSA

300HA 

NATURA 2000

NATUUR GEBIED
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NAP +14 m

43000 m 2

NAP +41 m

2700 m 2

NAP +43 m

400 m 2

NAP +35 m

2300 m 2

NAP +48 m

15000 m 2

NAP +50 m

13000 m 2

WATERKRACHT

34 m VERVAL

45 cm HOOGTEVERSCHIL

17.000 M3

VERPLAATSBAAR WATER

1,6 MWH OPSLAG

300 MWH PER JAAR
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WINDENERGIE

16 TURBINES

300m ONDERLINGE

AFSTAND

53.000 MWH PER JAAR
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Waterloop

W/K systeem

Warmte terugwinning

Pomp

Warmtewisselaar 

Viewpoint

Waterbron

Warmtebron

Laag Temp. Verwarming & koeling

PV-cel
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TOTAAL 1.065.591 m³ / jaar

TOTAAL OVERSCHOT 647.871 m³ / jaar

= 260 Olympisch Zwembaden

Buffervermogen vanv

NEERSLAG

NEERSLAG /VERDAMPING

BRON BRON
488.808 m³
bronnen

NEERSLAG
576.783 m³
neerslag
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Buitenklimaat

Klimaat buffer

Klimaat controle

PV-Cellen

Vloerverwarming

Isolatie
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Remco Rolvink



Berrie van Elderen en Remco Rolvink i.s.m. Generation Energy, Quintel & Urgenda

Publiek geeft de Duurzame Energiewinning in Nederland een plek 



PROBLEEMSTELLING EN POSITIONERING

POSAD, v-eld, Publieke VersnellersRemco Rolvink Spatial Strategies



VERKENNING VAN OPLOSSINGEN

Stills uit “Wind, Zon & Land; een film over de stand van zaken omtrent de energietransitie in Nederland. 
(i.o.v. Dorp, Stad en Land; 2017, door: Gerlanda Wijninga, Martijn Oosterhuis, Berrie van Elderen en Remco Rolvink)

Het Energiespel: nadruk op de dialoog om tot inpassing van energiebronnen in de ruimtelijke kwaliteit te komen
(i.o.v. Dorp, Stad en Land; Berrie van Elderen en Remco Rolvink)

https://player.vimeo.com/video/243730094?autoplay=1&loop=1


DOEL VAN DAAR BIJ DIE MOLEN

• Veel goed ontwerpend onderzoek in regionale studies, scenario’s, visies. 

• Verbeelding nu vaak inspirerende beelden maar abstract en niet specifiek.

• Werkelijke omvang en impact komt niet over bij breed publiek.

• I.p.v. kleine groep experts willen we met iedereen aan de slag om te zien 

waar we ons elektriciteitsverbruik zelf gaan opwekken met zon- en 

windenergie



KERN VAN DAAR BIJ DIE MOLEN

• Het gehele 

elektriciteitsverbruik in 

wind en zon op een 

digitale kaart van 

Nederland plaatsen.

• Met iedereen die dat wil 

en in diverse 

specialistische sessies

• Een heel jaar lang en 

toegankelijk voor 

iedereen



• Sobere basiskaart

KAART

• De kaart van Nederland

• Schaal 1:5000

• Digitaal

• Met GIS lagen kunnen 

in verschillende sessies 

andere nadrukken 

worden gelegd

stiltegebied



KAART

• De kaart van Nederland

• Schaal 1:5000

• Digitaal

• Plaatsing van een 

windmolen, met cirkel 

voor vrije windafstand

• Door geo-fencing in de 

digitale kaart kunnen 

windmolens niet te 

dicht bij elkaar 

geplaatst worden.

• De windmolen wordt 

op de correcte 

minimale afstand 

geplaatst

• Een realistische en 

haalbare inrichting



KAART

• De kaart van Nederland

• Schaal 1:5000

• Digitaal

• Ook voor het plaatsen 

van zonnevelden kan 

zo’n instelling worden 

gemaakt.

• Velden kunnen worden  

uitgesloten daar waar 

bebouwing staat



TABLETS ALS TOOL

• Het plaatsen en 

verplaatsen van wind-

en zonne-energie 

elementen gebeurd 

met speciaal 

geprepareerde tablets.

• De deelnemer krijgt 

een tablet uitgereikt. 

Daarop vult hij/zij zijn 

gegevens in en kan aan 

de slag.



TABLETS ALS TOOL

• Windmolens en 

zonnevelden oppikken 

en verplaatsen

• Continue overzicht over 

wat de totale stand van 

zaken

• Detail mogelijkheden 

van het aanpassen van 

1 grote windmolen van 

7,5 MW naar 3 kleine 

of het equivalent in 

zonne- energie 

bijvoorbeeld

overzichtskaart

actuele 
statistiektools

Detailkaart van de plek 
waar je staat



SAMEN SCHUIVEN EN PRATEN

• Alle deelnemers kunnen 

invloed uitoefenen door 

elementen te plaatsen, 

maar ook door met 

elkaar in gesprek te gaan

• Doel is altijd het gehele 

electriciteitsverbruik van 

Nederland zelf op te 

wekken en dus 

evenredig veel 

windmolens en 

zonnevelden te plaatsen 



INZICHT IN DE GEHELE STROOM-OPGAVE

• Deelnemers hebben 

aan het eind van de 

sessie de benodigde 

zon- en windenergie 

om heel Nederland te 

voorzien in 

stroomgebruik  op de 

kaart geplaatst.



RESULTAAT VAN DE SESSIE INZICHTELIJK

• Realtime gegenereerd 

3D beeld op basis van 

LiDAR data

• 3D projectie met een 

realistisch beeld van 

resultaat van de sessie 

op een aantal plekken

Bestaande situatieScenario met zonnevelden 

en zon op dak

Scenario met windturbines



• Resultaten voor heel 
Nederland...

• Op lokaal schaalniveau

PROCES / ERFGOED / LOKAAL BELEID

• Zoekgebieden voor
windenergie en 
gebieden van 
cultuurhistorisch
belang

• Belemmeringen smeren
Nederland dicht



STELLINGEN

• De energietransitie is de grootste 
ruimtelijke ingreep van deze eeuw; dat 
MOET je met betrokkenheid van 
iedereen doen.

• De data uit dat gezamenlijke proces is 
CRUCIAAL VOOR BESLUITVORMING en 
VERGEMAKKELIJKT POLITIEKE KEUZES.

• Schone energie-opwekking moet NU 
gebeuren, met de middelen die NU voor 
handen zijn.

• De nood is zo hoog: weloverwogen 
keuzes kunnen BESTAANDE WAARDEN
EN BELEMMERINGEN NEGEREN



Van Elderen Rolvink 
i.s.m. Generation Energy, Quintel & Urgenda





Stellingen erfgoed & energietransitie

1. De energietransitie vergroot de kloof 
tussen ‘arm’ en ‘rijk’.

2. Professionalisering is een ‘must’ voor 
(grotere) lokale initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid.

3. We dweilen met de kraan open.

(Rutger Bergboer)

4. Energie en de discussie daarover mist 
op dit moment nog een culturele 
laag. De benadering is erg technisch.

5. Voorbeelden uit het verleden zijn 
ontstaan uit allerlei samenwerkingen 
en afspraken. Dit denken biedt 
voorbeelden voor het werken binnen 
de omgevingswet.

(Gerjan Streng & Peter Hermens)



Stellingen erfgoed & energietransitie

6. Integrale gebiedsontwikkeling met 
investering in duurzame 
infrastructuur staan op gespannen 
voet met de wens om organisch te 
ontwikkelen. 

Dit kan niet risicoloos en partijen 
moeten dus verantwoordelijkheden 
nemen voor de duurzame toekomst 
die we wensen.

(Christopher de Vries)

7. De vereiste ingrepen om een hoog 
energie label te verkrijgen op 
industrieel erfgoed zijn zeer hoog. 
Sloop en nieuwbouw is vaak 
goedkoper. 

Indien we het belangrijk vinden 
erfgoed te behouden, zouden 
specifieke publieke voorzieningen dit 
kostenverschil kunnen nivelleren en 
de markt een alternatief bieden op 
sloop.

(Christopher de Vries)



Stellingen erfgoed & energietransitie

8. De energietransitie is de grootste 
ruimtelijke ingreep van deze eeuw; 
dat MOET je met betrokkenheid van 
iedereen doen.

9. De data uit dat gezamenlijke proces 
zijn cruciaal voor besluitvorming en 
vergemakkelijkt politieke keuzes.

(Remco Rolvink)

10. Schone energieopwekking moet NU 
gebeuren, met de middelen die NU 
voor handen zijn.

11. De nood is zo hoog: weloverwogen 
keuzes kunnen bestaande waarden  
en belemmeringen negeren.

(Remco Rolvink)




