
Programma:
09.00:  Inloop
09.15:  Energie en Landschap: de stand van zaken en 
 ontwerpend onderzoek
11.00:  Aan het werk in interactieve sessies
12.30:  Impressie Stiftenstrijd
13.00:  Aan het werk in interactieve sessies
15.30:  Slotprogramma

Stiftenstrijd
De hele dag zijn dertig jonge professionals van de Nederlandse Verenging van 
Tuin- en Landschapsarchitecten verwikkeld in een Stiftenstrijd. In opdracht van 
Staatsbosbeheer werken zij aan een locatie-ontwerp waar energie, natuur, 
beekherstel, voedselproductie en beleving om integrale oplossingen vragen.

Design Challenge
In opdracht van Kunstloc Brabant en Staatsbosbeheer ontwierpen zes teams een 
geluidswal die van betekenis kan zijn voor energie, ecologie en gemeenschap. 
De resultaten zijn vanaf 16 april enkele weken te zien bij Natuurpoort De Plaetse 
in Heeze-Leende.

Klik hier voor meer informatie over Onze Energie Ons Landschap.
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Aanmelden
U kunt zich uiterlijk tot 9 april a.s.,
aanmelden via onderstaande link.

Na aanmelding ontvangt u in de aanloop 
naar 16 april alle specifieke informatie 
over uw online deelname en livestreams. 

Met vriendelijke groet,
De partners van Onze Energie Ons Landschap

Aanmelden Onze Energie Ons Landschap16 april 2021
Tussen 09.00 en 17.00 

Onze Energie Ons Landschap en ECCO
Onze Energie Ons Landschap is één van de initiatieven van het Europese ECCO-project. ECCO ijvert voor de 

ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De 

financiële steun voor de projecten en resultaten is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Ze wordt verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, de gemeenten Boxtel, Meierijstad, 

Son en Breugel, Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer informatie: www.eccohetgroenewoud.nl

Graag nodigen wij u uit voor het online Landschaps-
laboratorium Onze Energie Ons Landschap tijdens de 
Landschapstriënnale 2021 op 16 april a.s. Een dag lang 
verzorgen we boeiende sessies over energieproductie in 
het landschap en hoe de energietransitie positief kan 
bijdragen aan de omgeving en de gemeenschap. Bent u 
er op 16 april virtueel bij? De verschillende programma-
onderdelen vinden plaats tussen 09.00 en 17.00 uur. 

@OnzeEnergieOnsLandschap

#OnzeEnergieOnsLandschap

https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/ecco---energy-community-cooperations/onze-energie-ons-landschap//
https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/ecco---energy-community-cooperations/onze-energie-ons-landschap/dagprogramma
http://www.eccohetgroenewoud.nl
https://landschapstriennale.com
https://www.facebook.com/OnzeEnergieOnsLandschap/
https://twitter.com/hashtag/OnzeEnergieOnsLandschap?src=hash


09.00 – 09.15 Inloop.

09.15 – 09.30 Ontvangst en intro op het programma.

09.30 – 10.30 De stand van zaken
 Hoe staat het met onderwerpen als de RESsen, het klimaatakkoord en de Zonnewijzer?
 Panelgesprek over de stand van zaken o.l.v. Eric Luiten.

10.30 – 11.00 Ontwerpend onderzoek naar Energielandschappen
 Aan het werk in parallelle interactieve sessies.

11.00 – 12.30  Samen werken voor energie en biodiversiteit
 We gaan in op de ecologische, emotionele en juridische waarde van de natuur en hoe 
 dit invloed zou moeten hebben op de ontwikkeling van energie in het landschap. 
 Met presentaties en een interactief gesprek.
 
11.00 – 12.30 Verduurzaming van het bedrijvenlandschap
 We gaan in op hoe ‘samenwerking in energieopwekking’ en ‘handel in energie’ 
 een bedrijventerrein kan verduurzamen. Met presentaties en een interactief gesprek.
 
11.00 – 12.30  Energie en landschap, een complexe puzzel. Ervaringen uit grote energieprojecten
 Hoe organiseer je grote energieprojecten in het landschap?  
 Gebaseerd op ervaringen met onder meer Wind A16. Een gesprek met de experts, 
 mede gevoed door uw vragen.
 
12.30 – 13.00 Stiftenstrijd Staatsbosbeheer, eerste korte impressie van de teams
 Aan het werk in parallelle interactieve sessies.

13.00 – 14.30 Erfgoed geeft inspiratie en energie
 We gaan in op hoe erfgoed inspiratie geeft voor energie in het landschap. 
 Een interactief gesprek gevoed door presentaties over de methode 
 Functiekarakteristieken, erfgoed en duurzaamheid, de structuurdragers 
 in het landschap en de mening van ‘gewone mensen’.
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Gastheer: Eric Luiten.

Een filmische presentatie
m.m.v. Jannemarie de Jonge, Anne-Marie Rakhorst, Sven Stremke en Lorenzo Squitani.

Een filmische presentatie over afstudeeronderzoek van de WUR en de Academie voor Bouwkunst
en een korte live ‘lecture’.

Aangeboden door het Groen Ontwikkel Fonds Brabant en Energietuinen Nederland, met medewerking 
van Evanne Nowak, Alex Schotman, Arita Baaijens en Jessica den Outer.

Aangeboden door SEGON, met medewerking van Joost Schretlen en Ketter&Co.

Aangeboden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie 
Noord-Brabant en Brabant geeft Energie, met medewerking van Jan van Minnebruggen en Ton Baetens. 
Interviewers: Marc van de Ven en Erik Bruggink.

Aangeboden door Staatsbosbeheer en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Aangeboden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer, met medewerking 
van Evanne Nowak, Edwin Raap, Robin Ammerlaan, Monique Sweep, Sven Stremke, Angèle Reinders 
en Theo Gorissen.

Kijk hier voor alle aanmeldinformatie en een toelichting op de programmaonderdelen.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/over-cra/rijksadviseur-voor-de-fysieke-leefomgeving---jannemarie-de-jonge
https://www.annemarierakhorst.nl/
https://www.wur.nl/nl/Personen/Sven-dr.ing.-S-Sven-Stremke.htm
https://www.rug.nl/staff/l.squintani/
https://evannenowak.nl/
https://www.wur.nl/en/Persons/Alex-AGM-Alex-Schotman.htm?subpage=publications
https://www.aritabaaijens.nl/
https://www.jessicadenouter.com/
https://www.boschslabbers.nl/nl/over-ons/
https://energiea16.nl/het-boek-de-omwenteling-over-energie-a16-is-uit/
https://nl.linkedin.com/in/marc-van-de-ven-6a641b11
https://nl.linkedin.com/in/brugginkerikbrabant
https://evannenowak.nl/
https://nl.linkedin.com/in/edwin-raap-722b186
https://nl.linkedin.com/in/robin-ammerlaan-b0148910a
https://www.wur.nl/nl/Personen/Sven-dr.ing.-S-Sven-Stremke.htm
https://www.tue.nl/en/research/researchers/angele-reinders/
https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/ecco---energy-community-cooperations/onze-energie-ons-landschap/dagprogramma


13.00 – 14.30 Regionale Energie Strategie en Landschap
 We gaan in op voorbeelden van hoe landschap het uitgangspunt is voor energieproductie. 
 
14.30 – 15.30  Design Challenge, de resultaten
 Na een korte filmische presentatie van de ontwerpen spreken we met u over hoe we deze 
 ontwerpkracht en creativiteit in de praktijk kunnen toepassen.  
 
15.30 – 17.15 Slotprogramma

15.30 – 16.00 De stiftenstrijd Staatsbosbeheer
 De resultaten. Gefilmde pitches van de teams, gevolgd door een beoordeling. 

16.00 – 16.30 Theater!
 Merlijn Twaalhoven van de TURN Club neemt u in een muzikale monoloog mee van 
 de oorsprong naar nu. Hoe landschap energie is en hoe we daar in de toekomst mee 
 om kunnen gaan.

16.30 – 17.15 Hoe verder?
 Met als input de stiftenstrijd en de voorstelling van Merlijn. Met een eerste beoordeling 
 van de strijd en aansluitend een panelgesprek onder leiding van Eric Luiten over wie 
 verantwoordelijk is en wie actie onderneemt. En: kunnen we afspraken maken over hoe 
 we de inspiratie van Onze Energie Ons Landschap in de praktijk brengen? 

17.15 Trialoog Onze Energie Ons Landschap
 Een afsluitend gesprek op ‘de Brabantse Platte Kar’ vanaf Natuurpoort 
 De Plaetse in Heeze-Leende.
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Aangeboden door het Nationaal Programmabureau RES, met medewerking van Gerrie Fenten en 
Theo van Bruggen, Marnix Brongers, Nicole Dietz en Gerben de Vries.

Aangeboden door Kunstloc Brabant en Staatsbosbeheer, met medewerking van Jannemarie de Jonge, 
Angèle Reinders, Marko Bakermans en Paul Roncken.

Aangeboden door Staatsbosbeheer en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Een korte voorstelling met een eerste proeve van een alternatieve manier om landschap te beleven.

Met medewerking van Jannemarie de Jonge, Kristel Lammers (NP RES) en Rick van den Berg 
(Provincie Noord Brabant).

Aangeboden door de Landschapstriënnale 2021, met medewerking van Jannemarie de Jonge, 
Theo Gorissen en Sven Stremke.

Kijk hier voor alle aanmeldinformatie en een toelichting op de programmaonderdelen.

https://merlijntwaalfhoven.com/
https://turnclub.org/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/over-cra/rijksadviseur-voor-de-fysieke-leefomgeving---jannemarie-de-jonge
https://www.tue.nl/en/research/researchers/angele-reinders/
https://paulroncken.com/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/over-cra/rijksadviseur-voor-de-fysieke-leefomgeving---jannemarie-de-jonge
https://regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1400034.aspx
https://www.linkedin.com/in/rick-van-den-berg-76b92a3/?originalSubdomain=nl
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/over-cra/rijksadviseur-voor-de-fysieke-leefomgeving---jannemarie-de-jonge
https://www.wur.nl/nl/Personen/Sven-dr.ing.-S-Sven-Stremke.htm
https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/ecco---energy-community-cooperations/onze-energie-ons-landschap/dagprogramma

