
Windmolens en zonnevelden 
in het Astense landschap?

Effecten voor de landbouw



Waarom zon en wind in Asten?
De opdracht (van het rijk)



Nut & Noodzaak
Onze generatie aan de bak

1.Klimaat-effecten hebben toenemende negatieve impact 
op onze samenleving

2.Onze ouders – onze generatie – onze eigen kinderen –
kleinkinderen

Ons probleem Onze oplossingen



Klimaatakkoord Parijs 2015

Mondiale opwarming tot 1.5ºC beperken

90% reductie van CO2 uitstoot

Regeerakkoord Nederland 2017

2030: 55% reductie CO2 uitstoot

2050: 95% reductie CO2 uitstoot

Klimaatakkoord – lopend



Regio’s Energiestrategieën

Nederland: 30 regio’s

Provincie Noord-Brabant: 4 regio’s

Metropoolregio Eindhoven: 21 gemeenten + Provincie + Waterschappen



Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Besparingsmogelijkheden regio

Capaciteit duurzame opwek regio

Strategie tot 2030

Doorkijk naar vervolgperiode 2030-2050



Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Besparingsmogelijkheden regio

Capaciteit duurzame opwek regio

Strategie tot 2030

Doorkijk naar vervolgperiode 2030-2050

Landelijk: 35 TWh



Scenario Energieneutraal 2050
Metropoolregio Eindhoven

Alle daken vol zonnepanelen +

1.200 windturbines van 3 MW (tip tot 180m hoog) +

15.000 voetbalvelden zonnepanelen

alle daken + 10x10 km + 1.200 turbines





Wat is de maatschappelijke opgave? 

Verdeling van de lusten en lasten

Betrekken van inwoners, bedrijven en lokale stakeholders

Ruimtelijke inpassing









Hoe pakken we dat aan?

• 21 gemeenten van de MRE

• 6 gemeenten van de Peel

• technische en wettelijke belemmeringen

• het landschap

• opdrachten koppelen

• zoekgebieden benoemen en berekening van het opwekpotentieel



Technische en wettelijke belemmeringen

• Aanvliegroute vliegtuigen

• Woningen

• Natuurgebieden

• Netwerk van Enexis

• etc



Landschaptypen







Waar staan we nu?

• Kaart met belemmeringen is klaar

• Kaart met landschappen is klaar

• Maken bouwstenen

• Bouwstenen koppelen aan gebieden

• Keuze voor zoekgebieden en berekenen opwekpotentieel 



Kansen/effecten op landbouw

• dak vol met zonnepanelen (SDE subsidie)

• VAB afbreken en zonnepanelen /molen op die locatie

• Oude zandontginningen: kleinschalige opwek

• Jonge zandontginningen: grootschalige opwek

• Energie in plaats van vee/gewas

• Energie in combinatie met vee (begrazing)

• Energie in combinatie met natuur

• Energie in combinatie met wateropgaven, natuur en landbouw



zonneweides

zo efficiënt mogelijk



zonneweides

combinatie met landbouw



zonneweides

combinatie met landbouw



zonneweides

Kleinschalig 



windmolens
Geclusterd langs lijnen in het landschap 



windmolens
verspreid in het landschap 



Coöperatieve windmolens









• Er lijkt voldoende ruimte voor zonnevelden

• Er lijkt weinig ruimte voor windmolens

• Voor alle initiatieven geldt:

• 50% participatie

• Maatschappelijke meerwaarde




