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Voor u ligt het verslag van het maken van de app ‘Daar Bij Die Molen’. Deze 
app is bedoeld als gereedschap om te helpen bij het versnellen van de 
energietransitie voor Nederland. In de app kunnen mensen op een laag-
drempelige manier bijdragen aan het ruimtelijk plaatsen van de opgave 
voor elektriciteit in 2050 door windmolens of zonnevelden op de kaart te 
zetten.
De app maakt meteen inzichtelijk of een gekozen locatie toegestaan is in 
verband met de geldende belemmeringen, of misschien onwenselijk is 
vanwege ‘zachtere’ belemmeringen, en rekent daarna door wat de bijdrage 
van de plaatsing is geweest aan de totaalopgave.

De behoefte aan deze app kwam mede voort uit een gesignaleerd ruimte-
lijk gat tussen de regiovisies en strategieën die steeds een zekere mate van 
abstractie houden en de locale initiatieven die zeer concreet zijn, maar de 
verbinding met het grotere plaatje vaak missen.
Bovendien wilden we voor iedereen duidelijk maken dat de belemmerin-
gen zo groot zijn dat het een duivelse opgave is om de energiebronnen die 
we nodig hebben überhaupt op de kaart te krijgen.

De app is vanaf het begin waardevol in het gesprek om begrip te kweken 
en te ethousiasmeren. Maar duidelijk is dat de verzameling data steeds 
waardevoller wordt naarmate er meer is verzameld. We zetten het project 
daarom door totdat we de volledige opgave voor Nederland op de kaart 
hebben staan. 
De eerste honderden windmolens en hectares zonneveld staan inmiddels 
op de kaart en we zitten dus midden in het verzamelen van de data. 

De app hebben we ingebouwd in een meubel dat aandacht trekt en een 
mooi aanknopingspunt voor de gesprekken biedt en met dit meubel en de 
app zijn we een aantal locaties afgegaan om data te verzamelen.

Wanneer de volledige elektriciteitsopgave voor Nederland op de kaart 
staat, wordt het tijd voor een update van het gereedschap. Vanaf dat mo-
ment moet het gesprek verschuiven van de grootte van de opgave naar de 
kwaliteit van de plaatsing, de verhouding tussen de bronnen en de bete-
kenis van de locaties. In die update van de app moet het dus ook mogelijk 
worden om met de energiebronnen op de kaart te schuiven en ze in elkaar 
te transformeren.

In dit verslag zullen we eerst dieper ingaan op de aanleiding voor het star-
ten van dit project (H2), vervolgens stap voor stap uitleggen wat de app 
doet, welke uitgangspunten we hebben gehanteerd bij het ontwerp van 
de app en wat de betekenis ervan kan zijn. Ook behandelen we in het kort 
het ontwerp van het meubel (H3 | H7). Tot slot gaan we in op de stand van 
zaken en op vervolgstappen die we willen nemen (H8 | H9).

1. Inleiding



- -- --  6    -- -- ---- - -- - -- -- --- - -- -- Daar Bij Die Molen -- -- ---     ----  --  ---  -- - ----- - --- -- -----     --- -- ---  -- - --     -------   -- ---   ---      -- ---  -- - ----  

Een noodzakelijkerwijs abstract kaartbeeld uit de studie van Posad | Generation Energy met v-eld voor de metropoolregio Eindhoven 



- -- -- --   -- --        ---- - -- - -- -- --- - -- --  -- -- --- -- -- - ----- - --- -- -----     --- -- ---  -- - --     -------   -- ---   ---      -- ---  7  -- - ----  

 2.1. Concreet en Lokaal
Er is veel ontwerpend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke impact van de 
energietransitie op ons Nederlandse landschap. Er zijn regionale studies ge-
daan en ook op nationaal niveau verschijnen uitstekende studies als  ‘Nati-
onaal Perspectief Energie en Ruimte’ van een collectief deskundigen dat de 
energietransitie getalsmatig en planmatig beetpakt en ‘Via Parijs’ van het 
college van Rijksbouwmeesters met daarin globale, onderbouwde keuzes.

Toch is het ‘ruimtelijke’ van dit type ontwerpend onderzoek blijkbaar onvol-
doende om mensen buiten de professionele bubbel te mobiliseren. Bij de 
presentatie van het nationaal perspectief stonden buiten Landgoed Kleine 
Vennep geen bewoners van de Haarlemmermeer te protesteren tegen de 
ca. 30 windmolens die in dit perspectief in het zuidelijke deel geprojecteerd 
worden. En ook de burgers van den Oever en Urk waren afwezig, terwijl de 
impact van de voorstellen in de studie op hun woonomgeving gigantisch is.

Dat is geen diskwalificatie van het ‘Nationaal Perspectief’. Het laat alleen 
zien dat het bereik van dit type studies beperkt is tot deskundigen en direct 
betrokkenen. Uiterst belangrijk, maar niet genoeg voor een brede discus-
sie, laat staan draagvlak.

Dat de gewone burger met dit ontwerpend onderzoek niet bereikt wordt 
heeft tenminste twee, aan het onderzoek inherente, oorzaken. Ten eerste 
wordt gewerkt met scenario’s en aannames. Dat is nodig vanwege de onze-
kerheden. De resulterende kaarten krijgen daardoor noodzakelijkerwijs een 
zeker abstractieniveau.

Ten tweede wordt in de visies gewerkt met verbeeldingen die in het me-

rendeel van de gevallen worden gemaakt door imaginaire plekken digitaal 
te bewerken tot inspirerende beelden van mogelijke energielandschappen. 
Ook begrijpelijk, de visies zijn immers nog niet zo concreet dat een daad-
werkelijk ruimtelijke uitwerking op zijn plek is.

‘Daar bij die Molen’ wil de gewone burger wèl bereiken met de enorme im-
pact die de energietransitie zal hebben. Dat kan alleen maar door concreet 
duidelijk te maken wat die impact op een lokaal niveau is.

	 2.2.		Nationale	Samenhang
Een tweede ontwikkeling die de wind in de zeilen heeft is het initiatief van 
onderaf. Op talloze plekken wordt geëxperimenteerd met diverse vormen 
van hernieuwbare energie. Van pelletkachels en warmtepompen in het 
woondomein; van collectieve buurtoplossingen op daken van sporthallen 
en van ingenieuze nieuwe innovaties zoals kleinere turbines en zonnefolie 
tot de meer gebruikelijke ontwikkelprojecten van de energiemaatschappij-
en.

Wat deze initiatieven bindt is enerzijds de positieve kracht die er achter zit 
en anderzijds de ontbrekende verbinding met de opgave als geheel. Ook 
deze lokale ontwikkelingen zijn uiterst belangrijk, maar op een zeker mo-
ment moeten de lokale initiatieven gekoppeld worden aan de nationale en 
regionale visies uit het ontwerpend onderzoek.

‘Daar bij die Molen’ is tegelijkertijd op zoek naar de samenhang èn naar 
het concreet maken van de opgave. Daarom wordt het lokale schaalniveau 
in ‘Daar bij die Molen’ in een nationale context geplaatst. Zo positioneren 

2. Aanleiding
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we dit project in het lege gebied tussen ‘noodzakelijkerwijs abstract, ont-
werpend onderzoek’ en ‘toegejuicht, nog losgezongen, lokaal initiatief’. In 
die onbetreden ruimte nodigen we de bevolking van Nederland uit om met 
ons over de energietransitie en de ruimtelijke gevolgen voor ons landschap 
na te denken en concreet aan de slag te gaan met het versnellen van de 
energietransitie.

 2.3. Aanleiding
Het kabinet is naar eigen zeggen het groenste kabinet ooit. Toch doen ze 
nog niet wat moet gebeuren: schone energie opwekken. Nederland staat 
voor een van de meest ingrijpende veranderingen van de afgelopen 300 
jaar: de energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar. Die transitie is 
nodig. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Om er voor te zorgen 
dat klimaatverandering niet al te erg wordt. Of in de woorden van Marjan 
Minnesma van Urgenda: 

‘We moeten binnen twintig jaar van fossiele brandstoffen af, anders 
wordt het de tweede helft van deze eeuw gewoon erg ongezellig op deze 
aardbol.’ 

Of het gaat lukken is nog even de vraag; of liever, of het op tijd gaat lukken. 
Want de tijd om te schakelen is dus beperkt.
En de zeer hoge tijdsdruk en absolute urgentie lijkt toch nog steeds niet 
breed geland. Om afspraken na te komen uit bijvoorbeeld het eigen ener-
gieakkoord moeten nu 223 windmolens per jaar worden gerealiseerd. Dat 
is ongeveer 1/5 van alles wat er tot nu toe is gerealiseerd, en dat dan per 
jaar; elk jaar weer tot 2023. Er is geen echt plan voor deze enorme opgave 
en realisatie stuit steeds op hetzelfde, hardnekkige publieke verzet en de 
politiek weet geen weg rond deze hapering¹. En dan te bedenken dat de 
hier genoemde opgave van het energieakkoord slechts over 16% duurzame 

energieopwekking gaat! Wat als we naar de opgave van ons gehele verbruik 
kijken? 119 miljard kWh elektriciteit verbruikten we in 2015 in Nederland, 
ofwel 428 Petajoule. Dat is alleen elektriciteit (het totale energieverbruik is 
ruim 3000 PJ).

Laten we even inzoomen op die elektriciteit; deze wordt nu in Nederland 
vooral gewonnen uit steenkool en aardgas. De ruimtelijke, landschappelijke 
en sociale impact van het opwekken van elektriciteit met deze bronnen ligt 
grotendeels buiten onze leefomgeving. De gescheurde gevels en de angst 
voor instortingsgevaar in Groningen is het topje van de ijsberg van ellende 
die onze huidige vorm van energiegebruik te weeg brengt. We exporte-
ren de impact van onze energievoorziening naar elders. Afgravingen van 
hele provincies voor open mijnbouw in Amerika, lekkende gasleidingen 
in Rusland, met aardolie besmeurde oevers van de Nigerdelta in Nigeria 
enzovoort. Ons huidige energiecomfort heeft veel voor ons onzichtbare 
consequenties en dat terwijl de welvaart, de technologie en de innovatie 
juist in Nederland voorhanden is om deze desastreuze vervuiling elders te 
stoppen, onze energie schoon en dicht bij huis op te wekken en koers voor 
de hele wereld te zetten naar beperking van de grootste bedreiging van de 
mensheid ooit. Toch gebeurt het niet en lopen we achter. De doelen voor 
CO2-reductie in het klimaatakkoord van Parijs hoopt onze overheid voor-
al door CO2 afvang en opslag te realiseren (CCS). Over het zelf opwekken 
van schone energie wordt in de recente plannen nauwelijks gerept. En dat 
terwijl het klip en klaar is; het is nodig om de mensheid een kans te geven 
op aarde te blijven leven.
Maar wat als de leiders van het land hier blind voor lijken en niks doen? 
Wat als het grootste deel van de bevolking kennis neemt van de berichten, 
maar geen consequenties aan de wetenschap hangt.

2. Aanleiding
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 2.4. Doel
Dan moeten we het verhaal beter vertellen! Landschapsarchitecten voorop, 
want de opgave voor schone energie is een grootse, ruimtelijke opgave. Het 
verhaal waarbinnen de energietransitie binnen de vakwereld gepromoot 
wordt is inmiddels buitengewoon sterk, maar nog niet in staat om grote 
groepen mensen buiten de professionele bubbel te bereiken. De commu-
nicatie over opgave en oplossing is nog niet toereikend en het inzicht in de 
overall impact op onze leefomgeving van grootschalige duurzame energie-
voorzieningen ontbreekt nog. Hierdoor kan het nog steeds voorkomen dat 
het kabinet na een duidelijke uitspraak van de rechter alle energie steekt 
in vertragen en in cassatie gaan², zo kan het ook nog steeds voorkomen dat 
een oliebedrijf het onderwijs beïnvloedt³ en lijkt het er op dat demonstre-
rende klimaatactivisten strenger worden aangepakt dan demonstrerende 
boeren⁴.

In de vakwereld worden complexe analyses gecommuniceerd en generieke 
ontwerpoplossingen gepresenteerd. Wij denken dat een cruciaal middel 
niet voldoende gebruikt wordt: zelf ontdekken. Wij maken het ontwerp 
niet; we bieden de middelen om het mogelijk te maken om samen met 
iedereen in het land te bepalen waar, met de huidige stand van de tech-
niek, we zo snel mogelijk alle energie zelf schoon kunnen opwekken. Om te 
beginnen met onze gehele elektriciteitsvraag. 

Als inspiratie dachten we terug aan de in beeld gebrachte 800.000 wonin-
gen die er volgens de VINEX gebouwd moesten worden in het Nederland 
van de jaren ’90. Adriaan Geuze stortte in 1995 een massa houten huisjes 
onder het archiefgebouw van het NAi onder de titel ‘In Holland staat een 
huis’. Het werd een speeltuin voor professionals, voorbijgangers en kin-

deren. Tevens was de kracht dat de omvang van de opgave tastbaar werd. 
Die inspiratie vertalen we naar de energie-opgave. Deze moet ook tastbaar 
worden gemaakt; Inzichtelijk en met enige luchtigheid om de drempel te 
verlagen voor deelname aan het debat over de werkelijke energieopgave 
voor het hele land en met iedereen.

De energietransitie wordt voor iedereen voelbaar en overal zichtbaar; als 
we hem werkelijk aangaan. Maar waar vindt Nederland nou dat windmo-
lens kunnen staan?
En waar zou dat met de gevraagde omvang wellicht zelfs een verrijking 
zijn? De huidige technologische stand van zaken biedt de mogelijkheid 
van zonnefolies, oprolbare panelen en panelen die vlak kunnen liggen en 
toch voldoende rendement halen. Dat maakt dat op gevoelige plekken het 
misschien toch kan? Het is de discussie over hoe met erfgoed in de brede 
zin wordt omgegaan. Van nationaal landschappen en historische stads-
gezichten tot ieders directe leefomgeving. Wat nu gekenmerkt wordt als 
cultuurhistorisch zeer waardevol hoeft niet automatisch bezaaid te raken 
met energiemiddelen, maar anderzijds kan het zijn dat specifiek waardevol 
geachte landschappen toch met verandering te maken krijgen. Die afwe-
ging kan klinisch en academisch gemaakt worden, maar de vraag is of dat 
de landschappen en stadsgezichten beschermt tegen de ruimtelijke impact 
van deze opgave. Wij denken dat het meest zinvol is om een open debat 
met iedereen te voeren. Niet Of het er moet komen, maar Waar en Hoe.

1. Binnenlands bestuur, “Tempo plaatsen windmolens ligt te laag”, december 2016, ANP, en Binnenlands 
bestuur, “Doelstelling windenergie steeds verder uit zicht”, juli 2019, ANP.

2. De correspondent, “In cassatie heeft de landsadvocaat  alles uit de kast getrokken om aannemelijk te maken 
dat mensenrechten de staat niet verplichten bescherming te bieden tegen de gevolgen van klimaatveran-
dering, dat de norm van 25 procent niet deugt en achterhaald is, en bovendien niet door de rechter aan de 
regering kon worden opgelegd, want ‘wetgevingsbevel’.”, december 2019

3. De Correspondent,”Zo beïnvloeden olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs”, 05 oktober 2017, 
Jelmer Mommers, Han van de Wiel, Kouthar Bouchallikht

4. Trouw, “De snelweg blokkeren, dat is strafbaar, maar niet voor de boeren”, december 2019, Thomas Jak

2. Aanleiding
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Het kiezen voor een energiebron

Startscherm Daar Bij Die Molen

Met de app van ‘Daar bij die Molen’ kan iedereen windmolens en zonnevel-
den op de kaart van Nederland plaatsen. Zo zetten we de volgende stap in de 
transitie naar hernieuwbare energie en gaan we samen op zoek naar het beste 
antwoord op de vraag hoe we al onze elektriciteit zelf op kunnen wekken.

Daar bij die Molen is een interactieve kaart waarbij we voor heel Nederland in 
kunnen zoomen tot op straatniveau en waarbij we voor heel Nederland de be-
lemmeringen inzichtelijk maken die gelden voor het plaatsen van windmolens 
en zonnevelden. 

 3.1. De Opgave
Nederland verbruikt ongeveer 3500PJ aan energie. De opgave voor elektriciteit 
zal in 2050 ongeveer 800PJ zijn als rekening wordt gehouden met een stevige 
besparing, maar ook met een overmaat voor een robuust systeem en een ver-
hoogd aandeel elektriciteit (voor bijvoorbeeld elektrisch rijden)¹

De afgelopen jaren zijn diverse scenario’s naar buiten gebracht die steeds, op 
basis van andere uitgangspunten, een verschillende verdeling voor wind op 
land, wind op zee en zon op land hanteerden. Als we die scenario’s globaal 
middelen komen we op een opgave van:

 » 7000 windmolens op land
 » 220 km2 zonneveld op land

Dit is de opgave voor hernieuwbare elektriciteit waar we in Daar bij die Molen 
gezamenlijk een antwoord op proberen te vinden.

3. Daar Bij Die Molen
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Belemmeringen voor zon (zichtbaar na inzoomen)

Belemmeringen voor wind (zichtbaar na inzoomen)

 3.2. De Uitgangspunten
Alleen zon en wind 
Op de kaart kunnen alleen zonnevelden en windmolens worden geplaatst. We 
houden dus nog geen rekening met nieuwe technieken zoals Thoriumreacto-
ren, en ook niet met aardwarmte. We willen eerst weten wat er gebeurt als 
we de elektriciteitsvraag volledig oplossen met wind en zon, omdat dat op dit 
moment de best doorontwikkelde bronnen van hernieuwbare energie zijn, die 
het snelst zijn te realiseren.

Wind op zee en Zon op dak zijn al geregeld
Wind op zee is een goed idee, en moet wellicht eerst, maar is niet voldoende. 
Zon op dak ligt voor de hand om mee te beginnen, maar is ook niet voldoende. 
Als uitgangspunt hanteren we dat deze twee opties maximaal worden gebruikt. 
De opbrengst hebben we van de opgave voor Nederland afgetrokken. We 
plaatsen dus geen windmolens op zee of zonnepanelen op daken in Daar bij 
die Molen, omdat we al van maximale benutting van deze gebieden uitgaan.
 
We gaan uit van én wind én zon
Omdat het soms niet waait en omdat soms de zon niet schijnt is het voor een 
robuust systeem nodig om zowel zon als wind te gebruiken. De verhouding ha-
len we uit het middelen van diverse beschikbare scenario’s. De verhouding zon 
en wind is in een ideale productiemix ongeveer 1:4, maar er kunnen andere 
overwegingen een rol spelen bij het bepalen van de uiteindelijke verhouding 
(kosten, ruimtelijke impact enz.). Wanneer deelnemers aan Daar bij die Molen 
uiteindelijk gezamenlijk een van de twee opgaves, wind of zon, volledig hebben 
vervuld op de kaart, kan alleen nog worden bijgeplaatst voor de overgebleven 
categorie.

 



- -- -- --   -- --        ---- - -- - -- -- --- - -- --  -- -- --- -- -- - ----- - --- -- -----     --- -- ---  -- - --     -------   -- ---   ---      -- ---  15  -- - ----  

Een geplaatste windmolen in een gebied met ‘zachte’ belemmeringen

Een geplaatste windmolen zonder belemmeringen

Opbrengst windmolen en zonneveld 
Afhankelijk van rekenmethode, technologische uitgangspunten en typekeuze 
kunnen er verschillende windmolens gebruikt worden. Wij gaan uit van wind-
molens met een opbrengst van 4MW en een opbrengst van zonnevelden van 
4TJ per ha.

	 3.3.	De	Belemmeringen
Bij de plaatsing van een windmolen of een zonneveld krijgt de speler een mel-
ding wanneer die plaatsing door de belemmeringen niet mogelijk is.

Vooral bij de plaatsing van windmolens gelden uitgebreide belemmeringen. 
Die hebben we voor Daar bij die Molen opgedeeld in twee categorieën: De bin-
dende belemmeringen waar niet over onderhandeld kan worden en de zachte-
re belemmeringen. Bij de bindende belemmeringen gaat het bijvoorbeeld om 
plaatsing van een windmolen in stedelijk gebied of in de aanvliegroute van een 
groter vliegveld. Dat is niet mogelijk.

Bij de zachtere belemmeringen gaat het bijvoorbeeld om de plaatsing van een 
windmolen in een natuurgebied. Hier krijg je een melding van, maar de molen 
mag je, als je dat echt wilt, hier toch plaatsen. Op de kaart houdt deze dan een 
oranje kleur.

Wanneer alle huidige zachtere belemmeringen ook als onmogelijke gebieden 
voor de plaatsing van windmolens worden beschouwd, is het onwaarschijnlijk 
dat we genoeg plaats hebben voor de windmolens die nodig zijn voor de vol-
ledige energietransitie van Nederland. We vragen daarom om ieders ‘second 
opinion’ op de zachtere belemmeringen. Daarmee wordt het ook mogelijk om 
te kijken of er belemmeringen zijn die belangrijker worden geacht dan andere, 
terwijl die nu wellicht dezelfde status hebben als de harde belemmeringen.

3. Daar Bij Die Molen
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Een geplaatst zonneveld met bijbehorende gegevens

Het tekenen van een zonneveld

	 3.4.	De	communicatie	met	de	deelnemer
Bij het ontwerpen van de interface van de app is geprobeerd het de deelnemer 
zo makkelijk mogelijk te maken om intuïtief informatie te verkrijgen over doel, 
opgave, uitgangspunten en belemmeringen. Daartoe is een aantal middelen 
ingezet.
Voor het informeren van de deelnemer over de opgave is de startteller in de 
interface opgenomen. in die teller worden alle resultaten van alle sessies bij 
elkaar opgeteld en weergegeven in een ‘thermometer diagram’, een vollopend 
buisje dat aangeeft welk deel van de opgave voor wind en voor zon is geplaatst 
(zie fig. Startscherm Daar Bij Die Molen). Beide energiebronnen opgeteld vor-
men een vollopende omtrek van Nederland.
Wanneer ingezoomd wordt op de locatie waar de deelnemer wil plaatsen, 
wordt het doel van de dag getoond. Ook dit zijn weer vollopende thermome-
ter diagrammen, echter met een kleinere deelopgave, zodat het effect van de 
plaatsingen ook te zien is voor de deelnemer. In dit menu is ook te schakelen 
tussen de energiebronnen. 

De belemmeringen worden pas zichtbaar bij het inzoomen op een gebied, 
omdat anders de kaart onleesbaar zou zijn. Elke energiebron heeft haar eigen 
belemmeringen in de app. De belemmeringen zijn gebaseerd op GIS lagen die 
worden geprojecteerd op een open street-map.

Voor de plaatsing van een windmolen is gekozen voor een cirkel met een dia-
meter die overeenkomt met de minimale afstand tussen twee windmolens, of 
tussen de molens en de belemmeringenzones. De cirkel is groen als de plaat-
sing geen belemmeringen geeft en wordt oranje als er sprake is van ‘zachte’ 
belemmeringen. Er komt dan een pop-up in beeld die uitleg geeft over de 
belemmeringen en die vraagt of de deelnemer zeker weet of hij door wil gaan 
met deze plaatsing. 
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De resultaten na communicatie met het ETM

De nieuwe locatie wordt opgenomen in een objectdatabase die zelf ook, in 
aanvulling op de GIS-ondergronden, belemmeringen voor volgende plaatsin-
gen toevoegd aan het geheel.

Voor de plaatsing van een zonneveld was het nodig om een tekentool te 
integreren, omdat alleen zo nauwkeurig genoeg gereageerd kan worden op 
de ondergrond. Omdat de gegevens van elk zonneveld, in tegenstelling tot de 
gegevens van de windmolens, elke keer anders zijn, is er voor gekozen om bij 
aantikken van het geplaatste veld informatie te geven over het aantal ha. dat is 
geplaatst.

De deelnemer wordt na plaatsing gevraagd om de input te bevestigen en 
wordt daarna doorgestuurd naar een scherm waar hij informatie krijgt over het 
totaal van de plaatsingen in Door Bij Die Molen (middels een koppeling met 
het ETM, zie verder)
Tot slot krijgt de deelnemer de mogelijkheid om zijn of haar e-mailadres achter 
te laten en wordt teruggezoomd naar het startscherm.

	 3.5.	Koppeling	met	Energy	Transition	Model	(ETM)
Door de kaart met de geplaatste windmolens en zonnevelden direct te laten 
communiceren met het Energy Transition Model kan per sessie inzichtelijk 
worden gemaakt wat het gezamenlijk effect van de plaatsingen is, ten opzich-
te van verschillende vormen van energieverbruik. Zo wordt na een plaatsing 
direct duidelijk gemaakt hoeveel procent van het Nederlandse trein- en tram-
verkeer van hernieuwbare elektriciteit kan worden voorzien of voor hoeveel 
huishoudens het elektriciteitsgebruik kan worden opgewekt. Ook het elektrici-
teitsverbruik van de industrie wordt als perspectief gebruikt.

1. Bron: Nationaal Perspectief Energie en Ruimte, Sijmons et al., 2017

3. Daar Bij Die Molen
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Totaaloverzicht plaatsingen tot nu toe in hittekaart
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	 4.1.	Kwantiteit
Door zoveel mogelijk data te verzamelen, hopen we de volledige energie-
opgave voor Nederland op de kaart te krijgen. 
Als alle plaatsingen gedaan zijn zal wellicht blijken dat er populaire gebie-
den zijn evenals gebieden waar niemand iets plaatst. Wellicht wordt volle-
dig ingezet op het plaatsen van wind en zon langs bestaande infrastructuur. 
Of we gebruiken windmolens om onze natuurgebieden uit te breiden. We 
weten het nog niet, maar als alle molens en zonnevelden geplaatst zijn, 
kunnen we meer inzicht krijgen in de prioriteiten die we samen stellen.

Hoe meer data hoe beter in dit geval. Uiteraard zijn niet alle plaatsingen 
van wind of zon even serieus. In de gesprekken komt ook naar voren dat 
er af en toe voor een locatie gekozen wordt om iemand dwars te zitten. Of 
omdat het zo leuk is voor oma. Hoe meer data er echter verzameld wordt, 
hoe meer dit soort plaatsingen gecorrigeerd zullen worden door welover-
wogen plaatsingen die uitgelegd kunnen worden. De waarde van Daar Bij 
Die Molen wordt dus hoger en relevanter naarmate er meer mensen tijd en 
moeite hebben genomen om een bijdrage te leveren.

De kwantiteit is ook nodig voor de analyse. Om iets te kunnen zeggen over 
de patronen of gemeenschappelijke delers die te vinden zijn in de manier 
waarop de deelnemers naar de plaatsing van wind en zon kijken is het 
makkelijker als er meer gegevens zijn. het is immers betekenisvoller om 
iets te zeggen over een patroon dat door 1000 mensen wordt gevolgd dan 
over een patroon dat door 10 mensen wordt gevolgd. Om het anders te 
formuleren: als 1000 mensen er voor kiezen om windmolens in de Krimpe-
nerwaard te zetten is dat van een andere orde dan wanneer er slechts drie 
molens te vinden zijn. En als de Wieringermeer vol ligt met zon is dat een 
duidelijker signaal dan wanneer er wellicht 10 ha. is gerealiseerd.

 4.2. Kwaliteit
Van de resultaten van de verschillende sessies kunnen ‘hittekaarten’ wor-
den gemaakt die laten zien waar de gebieden in Nederland liggen waar 
we samen de grootste kansen voor wind en zon zien, en waarin inzichtelijk 
gemaakt wordt welke gebieden niet geschikt worden geacht. Die resultaten 
zijn interessant voor beleidsmakers, omdat ze daarmee beter kunnen voor-
spellen waar ze mogelijk draagvlak zullen vinden of juist weerstand.

Daarnaast vertellen de oranje windmolens (geplaatst in gebieden met zach-
te belemmeringen) welke gebieden die nu beschermd worden echt heel 
belangrijk worden geacht (hier wordt niets geplaatst) en welke gebieden 
wellicht als minder belangrijk worden gezien. Ook dit is van belang, aange-
zien de regelgeving generiek is. Met de resultaten van Daar bij die Molen 
kan een eerste stap gezet worden in het specifiek maken van die regelge-
ving.

De analyse spitst zich toe op een aantal aspecten die nu al te zien zijn, later 
zullen daar nog andere onderzoeken aan toegevoegd kunnen worden. Wat 
nu al interessant is om te zien is hoe mensen ‘clusteren’. Sommige plaat-
singen worden direct als ‘goed’ gewaardeerd en fungeren in vervolgsessies 
veelal als magneten. 

Ook is duidelijk dat de plaatsingen op dit moment niet gelijkmatig over 
Nederland zijn verdeeld. In het westen, en midden van het land wordt veel 
meer geplaatst dan in het oosten, noorden en zuiden. Uiteraard kan dit nog 
veranderen wanneer er meer plaatsingen worden verzameld.

4. De resultaten
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Beelden van resultaten van verschillende sessies
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 4.3. De sessies
Hiernaast zijn de resultaten van verschillende sessies te zien. Het hiervoor 
beschreven effect dat mensen gaan clusteren als ze iets een goed idee 
vinden is bijvoorbeeld goed te zien bij het oostelijke deel van de afsluitdijk 
en in het IJselmeer bij Flevoland. Dit effect speelt niet alleen binnen een 
sessie, waar de deelnemers elkaar mondeling zouden kunnen beïnvloeden, 
maar ook bij verschillende sessies. De goede plekken die zijn gevonden in 
een eerdere sessie worden als het ware herkend in een volgende sessie en 
benut voor verdere uitbreiding.

Ook is goed te zien dat de locatie van de sessie invloed heeft op het resul-
taat van de sessie. De spreiding van de windmolens wordt met name bij 
een lokaal evenement meer geconcentreerd dan bijvoorbeeld bij een klas 
studenten van de WUR.

In de sessies blijkt dat een aantal deelnemers windturbines ziet als een 
bron van verstoring, waar natuurgebieden en woonomgevingen tegen 
moeten worden beschermd. Windturbines worden bovendien door deze 
deelnemers gezien als horizonvervuiling het Nederlandse landschap. Deze 
‘beschermende’ benadering resulteert in ‘solitaire’ windturbines die zo ver 
mogelijk uit de buurt van stedelijke nederzettingen en gevoelige natuurlijke 
omgevingen zijn geplaatst.

Aan de andere kant worden zowel windturbines als zonnepanelen gezien 
als potentiële middelen om nieuwe landschappen te maken, met nieuwe 
ruimtelijke kwaliteit. Deze ‘progressieve’ benadering daagt uit om anders 
naar het landschap te kijken. Voorbeelden zijn het plaatsen van windturbi-
nes langs infrastructuur, zoals snelwegen of kanalen, maar ook het maken 

van energielandschappen als bufferzones om stedelijke groei te beheersen 
en te sturen of natuurgebieden juist te beschermen tegen stedelijke ont-
wikkeling.

De sessies laten daarmee het potentieel van inclusieve en interactieve ont-
werpmodellen zien. De ervaring tijdens de sessies suggereert dat ‘Daar bij 
die Molen’ inderdaad kan werken als een gemeenschappelijke basis waar 
verschillende, vaak conflicterende, praktische, structurele, ecologische, 
esthetische en ruimtelijke zorgen over de energietransitie tegelijkertijd 
worden uitgedrukt. En waar de inwoners van Nederland kunnen worden 
betrokken bij de processen die consequenties hebben voor hun woonom-
geving.

In gesprek rondom Daar Bij Die Molen

4. De resultaten
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Dit is een ondertite;

 5.1. Uitgangspunten en Ontwerp
Wanneer het de bedoeling is om veel mensen te interesseren voor een 
gesprek, kan het helpen om een fysiek ding te hebben, dat als ankerpunt, 
of magneet van het gesprek kan dienen. Voor Daar Bij Die Molen hebben 
we gekozen voor het maken van een meubel, dat zowel binnen als buiten 
opgesteld kan worden, klein genoeg is voor vervoer met de trein door één 
persoon en aantrekkelijk genoeg om de aandacht te trekken.

Als uitgangspunt voor het meubel is ‘mobiele reisbox’ gekozen. Een uit-
klapbaar meubel, met enige verwantschap met de rolkoffer; een mobiele 
unit waarmee op locatie iedereen een bijdrage kan leveren aan waar al die 
windmolens en zonnepanelen velden in Nederland moeten worden ge-
plaatst.

De reisbox is special gemaakt voor Daar bij die Molen. Is reproduceerbaar 
indien nodig. De tekeningen zijn digitaal gemaakt en geschikt voor CNC-
frees.

De ‘Daar bij die Molen reisbox’ heeft een uitschuifbare handgreep zoals 
een rolkoffer en subtiele hoekbescherming op de box om deze ook op zijn 
kant te kunnen zetten tijdens het reizen.

Aan de onderzijde van de Daar bij die Molen box is in het midden het tele-
scoop mechanisme voor de uitschuifbare handgreep gemonteerd aan de 
box. Links en rechts hiervan zijn twee statief-poten bevestigd. Deze twee 
maal twee poten kunnen zodanig uitklappen en uitschuiven dat een stabie-
le standaard ontstaat voor de box.

5.	Ontwerp	meubel
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Ook de bevestiging en de as van de wieltjes zitten aan de onderzijde.
Door de box op de zijkant te plaatsen en het handgreep in te schuiven, de 
statiefpoten uit te klappen en het onderste deel van de poten uit te schui-
ven ontstaat het onderstel van de box.

De box met uitgeklapte en uitgeschoven poten wordt recht overeind gezet. 
Dit is zo gedimensioneerd dat het door 1 persoon goed te doen is.

Als de box op zijn poten staat kan eerst het onderste deksel worden geo-
pend. Hieronder zit het touchscreen van 14”in de box verzonken. De onder-
ste deksel wordt gesteund door twee dichte flenzen voor de stevigheid van 
de constructie en om het licht uit het scherm te houden.

Het bovenste deksel bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een klei-
ner tablet waarmee een filmpje afgespeeld kan worden om de aandacht te 
trekken. Het tweede, bovenste deel bevat de zonnepanelen die de stroom 
voor de accu’s van het touchscreen en het kleinere tablet-scherm voeden. 
Dit wordt gedaan via een adapter en tussenaccu welke in het hoofdcom-
partiment van de box zijn opgenomen.

De matetrialen zijn zo veel mogelijk hergebruikt. De poten zijn van een oud 
campingtafeltje en de hoofdmoot van het meubel is gemaakt van oude 
vloerplaten uit treinwagons.
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De mockup met het touchscreen | De eerste straattest
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Mockup op locatie van de eerste sessie

 5.2. Mockup 
Voor het meubel is eerst een Mockup gemaakt. Dit om de maten, gewicht en 
hanteerbaarheid te testen. Daartoe is ook gebruik gemaakt van de uiteindelijk 
bedoelde materialen, omdat anders het gewicht niet beoordeeld kon worden. 

De mockup bleek veel te zwaar en niet hanteerbaar door één persoon. Het 
ontwerp is vervolgens aangepast om tot een wel hanteerbaar meubel te ko-
men.

Basisonderdelen van de mobiele ‘Daar Bij Die Molen Reisbox’

5.	Ontwerp	meubel
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De straattest | Naar sessie 2De mobiele ´Daar Bij Die Molen Reisbox´
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	 5.3.	De	praktijk
Al tijdens het reizen met de trein wordt duidelijk dat het werken met een meu-
bel een gouden greep is. De gesprekken beginnen als het ware vanzelf. Vaak 
met een opmerking als:”Ga je op reis?” Wanneer dan uitgelegd wordt wat 
het doel van Daar Bij Die Molen is, ontstaat uiteraard het vervolggesprek over 
wind en zon.

Gedurende de sessies is het meubel wel een blikvanger. Wanneer het in de 
omgeving van een bar oid staat is de concurrentie wel hoog en komen de men-
sen niet meteen vanzelf. In een meer tentoonstellingachtige sessie trekt het 
meubel meteen gesprekspartners.

De komende weken en maanden zal het meubel en de app ook ingezet worden 
op straat en op verschillende evenementen. Gedurende die bijeenkomsten zal 
steeds geobserveerd worden wat het effect van het meubel is.

Gesprekken rondom het meubel

5.	Ontwerp	meubel
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Met augmented reality gezamenlijk overleggen op de kaart van Nederland
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 6.1. De vervolgstappen voor het project
Dit document vormt weliswaar de afronding van deze fase voor Daar Bij Die 
Molen, maar het project is daarmee niet afgerond. De eerste vervolgstap 
is om door te gaan met het verzamelen van data totdat de gehele opgave 
voor de elektriciteit van Nederland op de kaart staat.

Maar ook als we het gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen om de ge-
hele opgave op de kaart te krijgen zijn we nog niet klaar. Dit is het moment 
dat Daar bij die Molen het gesprek wil starten of al die energieopwekkers 
nu wel op de goede plek staan en van het goede type zijn.

Daartoe willen we een volgende versie van Daar bij die Molen bouwen, 
waarbij het mogelijk is om windmolens naar een andere plek te verschui-
ven, te vervangen door grotere of kleinere types, te vervangen door zon-
nevelden of vice versa enzovoorts. Door de individuele verschuivingen ook 
te monitoren en per windmolen en zonneveld de aanpassingen in kaart te 
brengen, hopen we inzicht te krijgen in waar we het samen eens zijn over 
de plek van de energieopwekking en waar we stevige discussies te voeren 
hebben. Het is bijvoorbeeld goed voorstelbaar dat er locaties van windmo-
lens in Daar Bij Die Molen blijken te zijn die helemaal niet verschoven of 
getransformeerd worden. Het is dan geen gekke aanname dat er minder 
weerstand tegen deze locaties is dan tegen andere. In de fasering van de 
energietransitie kunnen deze locaties dan naar voren worden geschoven.

We denken echter dat het niet beeldend genoeg is, wanneer we dit ook uit-
sluitend op een touchscreen doen. Daarom willen we de kaart via augmen-
ted reality op zo´n schaal beleefbaar maken, dat de windmolens daadwer-
kelijk in 3D te zien zijn, als je met je tablet over die kaart loopt. Het wordt 

dan ook makkelijker om gezamenlijk op die kaart met elkaar in gesprek te 
gaan en bovendien wordt de aantrekkingskracht om dat te doen ook groter 
door het formaat van de kaart.

Bovendien willen we een 3D generator aan de data koppelen, om beter te 
kunnen zien wat de werkelijk impact op onze leefomgeving is van de wind-
molens die door allerlei inwoners van Nederland op kaart zijn geplaatst. 
Op een apart scherm kunnen de plaatsingen via streeview geprojecteerd 
worden.

	 6.2.	Wat	te	doen	met	de	resultaten
Wanneer de data van deze fase compleet is, vormt Daar Bij Die Molen al 
een bijzonder aantrekkelijk dossier voor beleidsmakers. De hittekaarten 
geven direct inzicht in populaire en niet populaire locaties voor wind en 
zon in Nederland. Bovendien geeft de manier waarop is omgegaan met de 
´zachte´ beperkingen de beleidmakers informatie over hoe om te gaan met 
maatwerk voor de verschillende beschermde gebieden in Nederland. Bij 
welke gebieden zou overwogen kunnen worden om deze te combineren 
met wind en zon en bij welke gebieden is dit uit den boze.

Wanneer de volgende fases gerealiseerd worden, zal de waarde van de 
data alleen maar groter worden. De ongefundeerde plaatsingen zullen 
langzaam uit de kaart gefilterd worden en de kwaliteit van de plaatsingen 
zal steeds hoger worden. Bovendien wordt duidelijk welke plaatsingen kun-
nen rekenen op relatief veel overeenstemming.

Het uiteindelijke doel is om met deze data en de analyses daarvan, onze 
beleidsmakers te helpen om de energietransitie te versnellen. De verschil-

6. Het vervolg
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Stroomnet Nederland (bron: Olino.org)

Molten salt reactor (bron: Discover Magazine)

lende resultaten zullen dus op toepasselijke momenten aan beleidsmakers 
van Rijk, provincie en gemeenten aangeboden worden. Het niveau kan daarbij 
afhankelijk zijn van de schaal van de ideeën. Daarmee wordt bedoeld dat als 
bijvoorbeeld een gemeente relatief veel wind voor zijn rekening krijgt in Daar 
Bij Die Molen, dat het dan voor de hand ligt om de resultaten te delen met en 
te presenteren in die gemeente. Als bijvoorbeeld de plaatsingen zich concen-
treren rond het rijkswegennet dan is dat interessant voor Rijkswaterstaat en 
wanneer een specifiek natuurgebied populair is bij plaatsingen dan kan het 
voor de hand liggen om te praten met Natuurmonumenten of Staatsbosbe-
heer.

	 6.3.	Een	complexere	versie
Voor het gesprek met de bevolking is het interessant om de opgave eenduidig 
te houden om er voor te zorgen dat de opgave uiteindelijk ook op de kaart 
staat. Voor verschillende doelgroepen zou deze kaart echter interessanter 
worden wanneer extra mogelijkheden en informatielagen worden toegevoegd. 
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan sessies met de netbeheerders 
waarbij de huidige energienetten ook op de kaart worden geprojecteerd, 
inclusief verdeelstations. Of een sessie met Rijkswaterstaat waarbij de laag van 
de rijkswegen en rijkswaterwegen met grondeigendommen inzichtelijk wordt 
gemaakt. Of een sessie met 

Ook in de tijd is een toenemende complexiteit interessant. Wanneer de opgave 
op de kaart staat zou het interessant kunnen zijn om voor een beperkt deel 
van de opgave ook andere bronnen mogelijk te maken, zoals kernenergie of de 
zogenaamde thoriumreactor. Ook zouden meerdere typen windmolens in de 
kaart mogelijk gemaakt kunnen worden.

6. Het vervolg
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