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Na jarenlang sudderen lijkt er nu een versnelling te komen in het naden-
ken over de energietransitie in ons land.  Zowel op nationaal niveau als 
op lokaal niveau is er beweging te constateren. En dat was ook wel 
nodig. Nederland loopt niet voorop als het gaat om de overgang van fos-
siele naar duurzame energie. Niet voor niets was het thema van de  10de 
Eo-Wijers-prijsvraag : “De stedendriehoek-naar een energieneutrale ste-
delijke regio” ‘
 
Wij zijn erg trots dat we ons een van de winnaars mogen noemen van de 
Eo Wijers-prijsvraag 2015 met onze inzending ‘Hub Vooruit’. De inzen-
ding Hub Vooruit is bedacht door het consortium Rho, adviseurs voor de 
Leefomgeving, KruitKok Landschapsarchitecten, Jelle Rijpma advies, Do-
minic Tegelbeckers, en Bestwerk.



Ambitie

De Eo-Wijers-stichting schrijft elke drie jaar een prijsvraag uit voor een grote toekomstige 
opgave op regionaal niveau. Dit jaar stond de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen 
en Lochem centraal met hun ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Energieneutraal be-
tekent een regio zonder import van fossiele energie en volledig draaiend op in de regio gepro-
duceerde duurzame energie.

Dit is geen misselijke ambitie, zoals tijdens de prijsuitreiking  werd gezegd door de juryvoor-
zitter;  ‘het is een marathon op sprinttempo lopen om dat te kunnen realiseren’.  Dit vraagt 
een maximale inspanning van alle spelers in de regio, van burgers tot overheid, én op alle 
schaalniveau’s tegelijkertijd zowel lokaal,  regionaal als landelijk. 
 
Team Hub Vooruit heeft een plan ingediend dat alle aspecten van de transitie adresseert, 
zowel de ruimtelijke component, de governance component , de technische component als de 
maatschappelijke component.

Hubs versterken identiteit van de regio 

Wat is de ruimtelijke consequentie van de ambitie voor de hele regio? Willen we overal wind-
molen, zonnevelden en biogasinstallaties in het landschap? Nee, daarmee zou je ons inziens 
het kind met het badwater weggooien. Het landschap en woonklimaat in de regio Stedendrie-
hoek is zeer rijk en momenteel een van de belangrijkste vestigingsfactoren. Dat willen we 
niet verliezen. 

Een van de pijlers van het plan ‘Hub Vooruit’ is dat we de identiteit van de regio willen ver-
sterken door de energietransitie niet alleen als techniek maar ook ruimtelijk en maatschap-
pelijk in te zetten. Hiervoor hebben we de Hub bedacht. Hubs zijn energielandschappen of 
plekken waar energie geproduceerd, verdeeld en opgeslagen wordt en tevens betekenisvolle 
landschappen opleveren voor mens en dier. De Hub organiseert vraag en aanbod. De schaal 
waarop dat moet gebeuren is per locatie verschillend en afhankelijk van de specifieke vraag 
en aanbod. Ook zullen de technische middelen per locatie verschillend zijn. De uitdaging 
besloten in onze inzending is het zoeken naar de meerwaarde van de technische oplossing. 
Kunnen we hiermee ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie versterken? 

Een van de Hubs is bijvoorbeeld de Grow-hub; een energie en grondstoffenfabriekje in het 
landelijk gebied waar op een slimme manier de hele productieketen  energieproducerend 
wordt voor de directe omgeving. Boeren produceren niet alleen voedsel maar ook 
grondstoffen en energie naast eventuele  nevenfuncties  in de vorm van recreatie- en natuur-
landschappen. Nieuwe coöperaties kunnen geboren worden, ieder met hun eigen sociale en 
maatschappelijke offspring.

Een ander voorbeeld van een Hub is de Deventer-Hub in het  havengebied te Deventer. Hier 
liggen vele platte daken en zijn er vele industriële processen met tal van mogelijkheden om 
energie te besparen en op te wekken. In de Deventer Hub produceert een coöperatie van be-
drijven energie voor elkaar én voor de stad. 



Slim netwerk, click to connect

Stap voor stap wordt er gewerkt aan een netwerk dat de Hubs met elkaar verbindt daar waar 
dat slim en rendabel is. Een van de belangrijke noties in ons plan is dat de regio ons inziens 
nooit energieneutraal kan worden met behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van de regio 
(lees: niet de hele regio vol zetten met windmolens) als we niet werken aan een warmte-
netwerk. Geothermie en het gebruiken van restwarmte dat vrijkomt in productieprocessen is 
essentieel voor het energieneutraal maken van een regio. Daarnaast moet het bestaande 
electiciteitsnetwerk ‘slim’ gemaakt worden om vraag en aanbod op elkaar af te kunnen 
stemmen. 

Kortom

Als de stedendriehoek, maar dat geldt feitelijk voor iedere regio, zijn eigen energie wilt pro-
duceren in 2030 of 2040 moeten we nu op alle borden tegelijk gaan schaken. Op alle schaal-
niveaus moet energietransitie gestimuleerd worden. Van particuliere zonnepanelen, slimme 
huizen en elektrische auto’s op het particulier niveau, tot slimme warmte-netwerken en Hubs  
in stedelijk- en landelijk gebied op het meso niveau, tot grootschalige geothermie, water- en 
windkracht op het macro niveau. De overheid zal daarbij vooral een stimulerende en 
bemiddelende rol spelen bijvoorbeeld door toestaan van experimenten. 

Onze overtuiging is echter dat de drive moet komen van innovatieve ondernemers en 
burgers. Er moet een trots, een gevoel van ‘eigenaarschap’ ontstaan. Iedereen kan meedoen 
en zijn eigen energie opwekken bijvoorbeeld in coöperaties. Dit levert geld, werkgelegenheid 
en kennis op in de regio.  

Er moet nog heel veel uitgedacht worden om energieneutraal te worden maar één ding is ze-
ker, de techniek snelt vanzelf voort, wij planners zorgen ervoor dat regio’s er óók 
mooier en rijker van kunnen worden! 
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