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Korte omschrijving van het onderzoeksvraagstuk 
 
Thema: Ruimte – Energie – Landschap 
 
De meeste mensen inmiddels wel overtuigd van nut en noodzaak van de energietransitie, maar de vraag 
“hoe en waar dan?” leidt regelmatig tot verhitte debatten en protest. Zonneparken, windmolens en 
hoogspanningsleidingen: ze zijn misschien noodzakelijk, maar wie wil ze in de achtertuin? In ieder geval is 
duidelijk dat door deze transitie energie een fundamenteel andere interactie met landschap en ruimte kent 
dan we de laatste decennia gewend waren. 
 
Op het snijvlak van ruimte, landschap en energie opereren binnen de Hanzehogeschool twee kenniscentra, 
Entrance & NoorderRuimte, en daaraan verbonden, verschillende lectoraten. We zijn gestart met het 
ontwikkelen van een gerichte onderzoekslijn ruimte – energie – landschap. Centrale vragen hierbij zijn: hoe 
kunnen we de impact van de huidige energietransitie op onze omgeving, ruimte en landschap in goede banen 
leiden?  Hoe komen we tot duurzame energielandschappen, waarin niet alleen oog is voor energie maar ook 
de directe leefomgeving van mensen, landschap en andere ruimteclaims?  
 
Deze specifieke opdracht richt zich op de hoogspanningsleiding van Tennet die recentelijk dwars door de 
provincie Groningen is aangelegd.  
 
 
 
Aansluiting bij thema’s NoorderRuimte en Entrance 
 
NoorderRuimte: 
Duurzaamheid 
 
Entrance: 
Tbc 
 
Afbeelding 
 

 
 
 
 
Aanleiding 



Vergeleken met andere delen van Nederland beschikt Noord-Nederland over gebieden met relatief lage 
bevolkingsdichtheden: qua oppervlakte veel plattelandsgebied met dorpen en een paar grotere steden, en 
vooral met verschillende (hoogwaardige) waardevolle natuur- en cultuurlandschappen als dragers van 
verschillende (historische) menselijke en natuurlijke activiteiten. Met name in het landelijke gebied staat dit 
landschap onder druk, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe energie gerelateerde technologieën, waarbij 
vooral de esthetische en symbolische waarden van het landschap op het spel lijken te staan. De vraag is of, 
en zo ja, hoe de energietransitie zich laat verenigen met het zorgvuldig en duurzaam omgaan met het 
landschap. 
 
Dit laat zich goed illustreren aan de hand van een voorbeeld. Het wierdenlandschap van Middag-
Humsterland is een gebied met alom erkend cultuurhistorisch waardevol landschap. Zo heeft de regio onder 
andere het label “nationaal landschap” meegekregen. In dit gebied hebben een aantal bewoners de 
mogelijkheden om de transitie naar een meer duurzaam energiesysteem verkend.1 Het grote dilemma is dat 
het om redenen van duurzaamheid noodzakelijk is over te stappen op nieuwe energie, maar dat 
landschappelijk gezien de consequenties - althans volgens een aantal betrokken bewoners - desastreus en 
onherstelbaar zijn. Hoe doe je het dan wel? Concentreer je alle technologie in een zone met veel 
landschappelijke impact ter plekke of verspreid je bijvoorbeeld zonneparken over het hele gebied: minder 
opvallend, maar wel overal. Of is het mogelijk voldoende elektriciteit op te wekken met alleen zon op dak?  
 
Ondertussen haalde de realiteit de discussie in want waar in het project zorgvuldige afwegingen gemaakt 
werden, had Tennet al eerder besloten om over te gaan tot de aanleg van en 380 Kv hoogspanningsleiding 
langs en door het gebied in het gebied, met een onvoorziene (negatieve) landschappelijke impact. Het leidde 
tot grote onvrede onder bewoners, met name ten aanzien van wat gezien werd als aantasting van het 
waardevolle landschap. Dit voorbeeld illustreert de complexiteit van de huidige energietransitie, waarin 
nationaal niveau besluiten lokale en regionale processen lijken te doorkruizen.  
 
Het probleem 
De verwachting is dat er - door voortgaande elektrificatie van ons energiesysteem - eerder meer dan minder 
hoogspanningsleidingen aangelegd zullen worden. Tot nu toe is onduidelijk in hoeverre er in dit soort 
processen nu precies rekening gehouden wordt met de landschappelijke inpassing van 
hoogspanningsleidingen, zeker in het geval van het tracé van Eemshaven naar Vierverlaten (Hoogkerk). Het 
doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen in welke factoren een rol hebben gespeeld in de realisatie 
van deze hoogspanningsleiding Eemshaven – Vierverlaten (Hoogkerk), met name ten aanzien van inpassing 
in het landschap. 
 
We hopen inzicht te krijgen in: wat waren de belangrijkste redenen voor aanleg? Hoe is de besluitvorming 
bv t.a.v. tracé en vormgeving van de tot stand gekomen? Welke partijen waren daarbij betrokken? Wat 
waren de reacties van betrokkenen/omwonenden en andere stakeholder groepen (bv natuur en 
landschapsorganisaties)? Welke rol heeft “inpassing in het noordelijke landschap” daarbij gespeeld? Wat 
zijn de geleerde lessen en wat betekent dit voor het vervolgtraject? 
  
Gewenste situatie met betrekking tot het vraagstuk 
Dit betreft een onderzoek naar achterliggende motieven en belangen van verschillende groepen stakeholders 
in de energiesector.  
 
Wat betreft onderzoeksaanpak zou je kunnen denken aan het inventariseren en analyseren van 
nieuwsbronnen, beleidsstukken e.a. over de reeds voltooide hoogspanningsleiding Eemshaven – 
Vierverlaten en over het geplande vervolgtraject; het interviewen van verschillende betrokken partijen 

 
1 Charrette project, uitgevoerd door Entrance (2019). Zie rapport ESTRAC. 



(overheden, Tennet, Libau, ontwerpbureaus); en het bedenken van alternatieve ontwerpen voor de 
hoogspanningsleiding en/of de landschappelijke inpassing daarvan.  
 
Dit betreft een opdracht voor bureau NoorderRuimte. Je helpt met dit onderzoek bij de opbouw en 
onderbouwing van een nieuw thema, inclusief opbouw van een netwerk van bedrijven, overheden, 
onderzoekers, studenten en andere partijen. Echt pionierswerk dus.  
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Honours onderzoeksopdracht 
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