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Regionale ruimtelijke energieplanning: hefboom voor fundamentele ruimtelijke en 

socio-politieke verandering of business as usual? – Griet Juwet 

 

De klimaatcrisis vraagt om een fundamentele transformatie van ons energiesysteem. Dat betekent een 

omschakeling naar fossielvrije, hernieuwbare energiebronnen, maar kan ook meer structureel kansen 

bieden om Vlaanderen’s energie-intensieve ruimtegebruik te herdenken, en democratische vormen van 

lokaal energiebeheer op te zetten. De energietransitie is dus een complex proces dat onzekerheid 

creëert voor (lokale) overheden, ondernemers en burgers. Bovendien lijkt de nood aan ruimtelijke en 

sociale systeemverandering in contrast te staan met de stijgende urgentie van het klimaatprobleem, en 

de vraag naar concrete oplossingen. Vormt de energietransitie een ‘window of opportunity’ om 

fundamentele verandering te introduceren, of blijft het op z’n best bij een technologische optimalisatie 

van het bestaande systeem? 

Deze bijdrage verkent hoe ruimtelijke energieplanning omgaat met de onzekerheid van de 

energietransitie, en analyseert bovendien op welke manier het ruimtelijk en socio-politiek 

transformatieve potentieel van de transitie aan bod komt in energieplanning. Eerst analyseer ik het 

gebruik van scenario’s in energieplanning, niet alleen als een gekende manier om te plannen in 

onzekerheid, maar ook als een tool om de ruimtelijke en normatieve dimensie van de transitie 

bespreekbaar te maken. Daarna bekijk ik vanuit observatie-onderzoek bij enkele regionale 

energievisietrajecten in Leiedal, Denderland en Waasland, op welke manier deze inzetten op het 

herdenken van onefficiënte verstedelijkingspatronen en bestaande energiebeheersmodellen.  
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 De systeemcrisis van het energiesysteem biedt kansen voor een transitie naar duurzamer 

ruimtegebruik en meer democratisch energiebeheer. 

 Scenario’s zijn niet alleen een tool om een onzekere energietoekomst te verkennen, maar 

kunnen ook ingezet worden om de normatieve dimensie van de energietransitie bespreekbaar 

te maken. 

 Regionale energieplanning zet vooral in op het ruimtelijk transformatieve potentieel van de 

energietransitie terwijl het sociaal-politieke aspect minder expliciet aan bod komt.  
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Regionale ruimtelijke energieplanning 

Hefboom voor fundamentele ruimtelijke en socio-politieke verandering of 

business as usual? 

 “The rush for solutions obscures the depth of the radical change we need.” 

Vanesa Castàn Broto, Urban Energy Landscapes, 2019, p. 17. 

Inleiding: crisis als katalysator van fundamentele verduurzaming? 

De coronacrisis heeft structurele maatschappelijke ongelijkheden en zwaktes blootgelegd en versterkt 

in essentiële maatschappelijke systemen zoals ons voedselsysteem, de zorgsector, onderwijs, en lokale 

economie (VRP PostCoronaTalks). Heel wat ‘post-corona’-manifesten en opiniestukken riepen op om 

na de crisis niet terug te keren naar ‘business as usual’, maar ze aan te grijpen als katalysator voor 

structurele verandering. Ondanks talrijke transformatieve ideeën, merken we echter ook een sterke 

neiging om terug te vallen op gekende recepten eens de crisis wat gaat liggen. Tegenover de 

ingrijpende maatregelen die worden genomen als antwoord op de directe dreiging van het coronavirus, 

staat echter het uitblijven van de noodzakelijke systeemveranderingen waar de klimaatcrisis om 

vraagt. Deze bijdrage onderzoekt of ook ruimtelijke energieplanning in Vlaanderen, als respons op de 

klimaatcrisis, blijft hangen in een optimalisatie van het bestaande energiesysteem, of inzet op de 

nodige fundamentele ruimtelijke en socio-politieke systeemverandering.  

 

De impact van de COVID-19 pandemie op het energiesysteem was dubbelzinnig. Enerzijds zorgden 

de economische recessie en de beperking van het land- en vliegverkeer voor een daling van het 

energieverbruik en een kelderende olieprijs. Anderzijds kwam de energievoorziening in onze regio, in 

tegenstelling tot andere globale productenstromen, op geen enkel moment in gevaar, en kwam de 

transitie naar een duurzamer energiesysteem niet hoger op de maatschappelijke en politieke agenda. 

Wel werd tijdens de lockdown vooral in steden de meerwaarde duidelijk van nabije voorzieningen, 

publieke ruimte en groen-blauwe netwerken op wandel- en fietsafstand. Tegelijk werden de belangen 

van de suburbane middenklasse sterk weerspiegeld in de coronamaatregelen, waarbij het model van de 

vrijstaande woning met tuin, vaak energie-intensiever en minder gunstig gelegen dan een compacte 

stadswoning, beloond leek te worden. Daartegenover staat de ongelijke impact van schijnbaar 

‘neutrale’ maatregelen zoals de lockdown, het thuiswerken of online leren, op kwetsbare groepen zoals 

ouderen, stedelijke jongeren of huishoudens in armoede. Net om die ruimtelijke en sociale uitdagingen 

aan te pakken, kan de transitie naar een duurzamer energiesysteem een hefboom zijn, op voorwaarde 

dat ze wordt benaderd als een geïntegreerde en fundamentele transformatie. 

 

Zoals de coronacrisis duidelijk maakte dat niet elke verplaatsing of elke job even essentieel is, kunnen 

we stellen dat niet elk energieverbruik even verantwoordbaar is. Toch worden energie- en 

klimaatambities meestal in generieke cijfers uitgedrukt (ton CO2, % hernieuwbare energie of 

energiebesparing). Zo wordt de normatieve kant van de energietransitie in het publieke debat 

gedepolitiseerd (Kenis and Lievens, 2014). De energietransitie is echter niet zomaar een 

technologische optimalisatie van het bestaande systeem, maar vraagt een fundamentele 

systeemverandering op vlak van normen en waarden, levensstijl en gedragspatronen, instituties en 

juridische kaders, businesmodellen en marktwerking, infrastructuren en technologie, actoren en 

machtsverhoudingen, en ruimtelijke configuratie (Frantzeskaki and Loorbach, 2010; Paredis and 

Block, 2015). Het gaat dus niet enkel om het terugdringen van CO2-emissies, het introduceren van 



hernieuwbare energie of het verhogen van de energie-efficiëntie. De reorganisatie van energie-

infrastructuur hangt in Vlaanderen samen met het herdenken van een verspreid verstedelijkingspatroon 

dat niet alleen energie-intensief is, maar ook de integratie van duurzame energiebronnen en energie-

uitwisseling tussen verschillende functies bemoeilijkt. Het eigenaarschap en beheer van energie, en de 

toegang tot duurzame energie, zijn bovendien erg ongelijk verdeeld en ingebed in een 

gefragmenteerde beleidscontext. Vanuit dat perspectief zou de energietransitie een hefboom moeten 

zijn voor ruimtelijke ontwikkeling gebaseerd op nabijheid, densiteit en functieverweving, en voor een 

meer democratisch en inclusief energiebeheer. 

Vandaag worden discussies over hernieuwbare energie, duurzamer ruimtegebruik en energie-armoede 

of –democratie echter vaak los van elkaar gevoerd. Een technische benadering van de energietransitie, 

gericht op CO2-emissiereductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, blijft dominant. Hoewel 

over een algemene ambitie (“energieneutraal in 2050”) schijnbare consensus kan bestaan, komen bij 

de uitwerking lastige ruimtelijke en sociale afwegingen kijken: waar, op welke manier en door wie 

kunnen deze doelstellingen gerealiseerd worden? Ruimtelijke energieplanningsprocessen kunnen dus 

de kans bieden om, vanuit een goed begrip van de energiecijfers, ook het ruimtelijk en sociaal-politiek 

transformatieve potentieel van de transitie te onderzoeken en bespreekbaar te maken.  

 

Tegelijk is de omschakeling naar een duurzamer energiesysteem een complex en onzeker proces en 

blijft structurele verandering uit, ondanks de aangetoonde urgentie van klimaatactie (IPCC, 2018). 

Tegenover de snelheid van innovatie in energie-technologie innovatie staat bovendien de 

weerbarstigheid van transformaties in ruimtelijke morfologie en maatschappelijke structuren. Tussen 

de inspirerende voorbeelden van doelgerichte actie enerzijds, en structurele ruimtelijke en sociaal-

politieke verandering anderzijds ontstaat een spanningsveld. Biedt de energietransitie een ‘window of 

opportunity’ om die fundamentele verandering te introduceren, of zorgt de onzekerheid voor 

verlamming en grijpen we terug naar gekende recepten? Riskeert het inzetten op ‘laaghangend fruit’ 

en het optimaliseren van wat al is, dat meer structurele verandering uitblijft (Frantzeskaki and 

Loorbach, 2010)? Kost het inzetten op alternatieve organisatiemodellen, inclusieve 

renovatiestrategieën en duurzamer ruimtegebruik kostbare extra tijd, of zijn het noodzakelijke 

voorwaarden om de energietransitie op te schalen en te versnellen? 

Deze bijdrage verkent hoe (ruimtelijke) energieplanning omgaat met de complexe onzekerheid van 

een overstap naar duurzamere energie en op welke manier ruimtelijke en socio-politieke aspecten van 

energietransitie aan bod komen in energieplanningsprocessen. Eerst analyseer ik hoe het gebruik van 

scenario’s in energieplanning niet alleen een manier is om met de onzekerheid over toekomstige 

ontwikkelingen om te gaan, maar ook om de normatieve dimensie van de transitie bespreekbaar te 

maken en soms ruimtelijk te verbeelden. Daarna bespreek ik op welke manier regionale 

energieplanningstrajecten in Vlaanderen (voorbeelden van Leiedal en Provincie Oost-Vlaanderen) al 

dan niet bijdragen aan het herdenken van onefficiënte verstedelijkingspatronen, ongelijke 

machtsverhoudingen en bestaande beheersmodellen rond energie. 

Energiescenario’s: plannen in onzekerheid, energiekeuzes ruimtelijk verbeelden en 

normatieve keuzes bespreekbaar maken 

Het opstellen en realiseren van energievisies om de klimaatambities voor 2030, 2040 of 2050 te 

bereiken, is een complexe en onzekere opdracht. Tegenover de traagheid van ruimtelijke verandering 

staan immers heel wat ontwikkelingen in het energie- en ruimtelijk beleid en de juridische context, 

technologische innovatie en veranderingen in de energiemarkt. Ook eventuele parallelle transities naar 



een meer circulaire economie, betaalbaar wonen, duurzame mobiliteit of klimaatadaptieve publieke 

ruimte kunnen kansen bieden maar zijn moeilijk te voorspellen. 

 

Zowel in energieplanning als in ruimtelijke planning worden scenario’s gebruikt om te plannen in een 

dergelijke context van onzekerheid (Börjeson et al., 2006; Schreurs and Kuhk, 2011). In technische 

energieplanning worden scenario’s regelmatig gebruikt om het potentieel van verschillende 

energiebronnen of technologieën, verschillende beleidsopties of business strategieën te evalueren, 

bijvoorbeeld op vlak van economische kosten en baten. Zo gebruikt een oliegigant als Shell al sinds de 

jaren ’70 scenarioplanning om inzicht te krijgen in de impact van mogelijke externe events op de 

bedrijfsvoering. Dichter bij huis maken ook actoren als het Federaal Planbureau, het VITO, de 

milieubeweging of transmissienetbeheerder Elia regelmatig gebruik van technische systeemmodellen 

om verschillende scenario’s door te rekenen voor de omschakeling van het Belgisch energiesysteem 

naar 100% hernieuwbare energie (De Decker et al., 2014; Devogelaer et al., 2013) of om de impact 

van beleidsbeslissingen zoals de kernuitstap op het energiesysteem in te schatten (Devogelaer and 

Gusbin, 2018). 

In ruimtelijke planning en ontwerp worden scenario’s vooral gebruikt om de ruimtelijke gevolgen van 

bepaalde (hypothetische) trends te verkennen in een context van onzekerheid en complexiteit 

(Schreurs and Kuhk, 2011). Vooral bij actuele vraagstukken rond verspreide verstedelijking of milieu 

en klimaat, zijn scenario’s een belangrijke tool geworden om mogelijke toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen te visualiseren (Viganò, 2016). Ook in ruimtelijke energieplanning kunnen scenario’s 

ingezet worden om te verkennen op welke manier bepaalde energiedoelstellingen behaald kunnen 

worden: welke technologieën, op welke plaats, door en voor wie, en welke andere ruimtelijke en 

sociale ambities kunnen hieraan gekoppeld worden? Zo gebruikten Stremke en collega’s scenario’s als 

essentieel onderdeel van een planningsmethodologie om, op basis van een analyse van bestaande 

condities en mogelijke evoluties, een geïntegreerde energievisie te ontwikkelen voor de Nederlandse 

regio Zuid-Limburg (Stremke et al., 2012).  

 

Scenario’s kunnen ook een krachtige manier zijn om de maatschappelijke, normatieve dimensie van 

toekomstige evoluties in vraag te stellen. Interessant genoeg, was dat net in vroege voorbeelden van 

scenarioplanning soms meer het geval dan in huidige energieplanning, met Limits to Growth (1972) 

als een echte pionier. In hun beroemde rapport onderzoeken Meadows en collega’s op basis van een 

technisch systeemmodel, drie mogelijke scenario’s voor de toekomstige evolutie van belangrijke 

globale trends zoals bevolkingsgroei en milieudegradatie. Het rapport beperkt zich echter niet tot 

droge cijfers, maar problematiseert de fundamentele onderliggende logica’s van een systeem gericht 

op ongebreidelde groei: “the behavior mode of the system is that of overshoot and collapse” 

(Meadows et al., 1972). Ook energiebeleidsexpert Amory Lovins bestudeert al in de jaren ‘70 de 

economische en socio-politieke consequenties van ‘harde energiepaden’ gebaseerd op steenkool, olie, 

aardgas en nucleaire energie, vs. ‘zachte energiepaden’ gebaseerd op hernieuwbare bronnen, energie-

efficiëntie en decentrale productie. Hij beargumenteert zijn voorkeur voor de ‘soft energy paths’ niet 

enkel vanuit technische overwegingen of koolstofemissies, maar ook op basis van de socio-politieke 

kenmerken van beide energiesystemen. Hernieuwbare bronnen zijn voor Lovins niet alleen interessant 

omdat ze hernieuwbaar en efficiënt zijn, maar ook omdat ze kleinschalig, divers, relatief low-tech, en 

toegankelijker zijn dan de traditionele fossiele en nucleaire bronnen (Lovins, 2010). Hij concludeert 

dat “[t]he most important, difficult, and neglected questions of energy strategy are not mainly 

technical or economic but rather social and ethical.” (Lovins 2010, p. 191) 



In ‘Energy choices in a democratic society’ (1980), rapporteert anthropologe Laura Nader over de 

CONAES studie (Committee on Nuclear and Alternative Energy Systems) die in de VS werd 

uitgevoerd om verschillende energiescenario’s te verkennen voor de periode 1985-2010. In dat 

onderzoek wordt een ‘high energy productivity society’ (met gelijkaardige energieconsumptie in 2010 

als in 1980, en zonder wijzigingen in levensstijl) vergeleken met een ‘high technology low energy 

consumption’ maatschappij (met een reductie in energieconsumptie op basis van attitudewijzigingen 

zoals decentralisatie en zelfvoorziening). Het vergelijkt ook een toekomst op basis van kernenergie 

met één op basis van zonne-energie. Verder bespreekt Nader 4 types toekomstbeelden 

(‘superindustrial’, ‘plenitude’, ‘small is beautiful’ en ‘minimum feasible’) op vlak van 12 cruciale 

dimensies zoals ‘nederzettingspatronen’, ‘schaal van instituten’, of ‘spreiding van beslissingsmacht’. 

In lijn met Lovins concludeert ze: “[...] the major energy-policy choices before us are not so much 

technical decisions as moral choices, choices about how we want to live, for which technical expertise 

gives no special guidance of competence.” (Nader, 1980, p. 3) 

 

Ook recent ruimtelijk onderzoek verkent de normatieve of socio-politieke dimensie van verschillende 

toekomstscenario’s. In de studie ‘Ignis Mutat Res: Energie en Recyclage’ voor de regio’s Grand-Paris 

en Veneto (Cavalieri, 2014; Viganò and Cavalieri, 2014), en ook in het kader van een IABR atelier in 

2018 voor het Oost-Vlaams Kerngebied (“IABR-atelier Oost-Vlaams kerngebied,” 2018), verkennen 

Viganò en Cavalieri verschillende ruimtelijke scenario’s voor energie en verspreide verstedelijking. 

Op basis van drie radicale wereldbeelden, verbeelden de scenario’s hoe het gebied eruit zou kunnen 

zien in een techno-efficiënte samenleving (‘cradle to cradle’), een kleinschalige, duurzame en 

zelfvoorzienende samenleving (‘degrowth’), en een samenleving in harmonie met de natuur (‘deep 

ecology’). 

Scenario’s werden ook ingezet in een breder klimaatplanningsproces van de stad Roeselare 

(Vandevyvere et al., 2018) om het ruimtelijk en sociaal transformatieve potentieel van verschillende 

energietoekomsten bespreekbaar te maken (Juwet, 2019). Met de opmaak van het klimaatplan werden 

de klimaatambities van de stad scherp gesteld (zo betekent klimaatneutraal worden tegen 2050 in 

Roeselare onder meer dat elk jaar zo’n 850 woningequivalenten op het warmtenet moeten aansluiten). 

Enkele kansen kwamen duidelijk naar boven, zoals een strategische uitbreiding van het warmtenet en 

het uitbouwen van een robuuste groen-blauwe structuur. Drie scenario- en ontwerpworkshops werden 

ingezet om denkpatronen rond toekomstige energie-strategieën open te breken voorbij technische 

discussies. We verkenden ruimtelijke en sociaal-politieke vraagstukken op schaal van de stad en de 

buurt, op basis van vier mogelijke toekomstbeelden (‘ondernemend Roeselare’, ‘sterke stadsregio’, ‘op 

de rem’ en ‘iedereen energieneutraal’). Deelnemers werden actief uitgenodigd om verschillende 

ruimtelijke- en energiekeuzes (verdichting vs. greenfieldontwikkeling, centrale vs. decentrale 

energieproductie), maar ook de rol van verschillende actoren (burgers, ondernemers en ontwikkelaars, 

de stad, de afvalintercommunale, energieproducenten, distributienetbeheerder) en mogelijke 

organisatiestructuren (energiecoöperatie, stads-energiebedrijf) te bespreken en te verbeelden. Doordat 

niet alleen technische energie-experts, maar ook stadsmedewerkers van verschillende diensten, 

bewoners, ontwerpers, experts rond energie-armoede en wijkwerkers werden uitgenodigd, kwamen 

uiteenlopende en soms conflicterende perspectieven aan bod. 

 

Scenario’s kunnen dus een tool zijn om de ruimtelijke en sociaal-politieke dimensie van verschillende 

energietoekomsten ‘op papier’ te bestuderen en visualiseren. Maar (op welke manier) komen deze 

aspecten aan bod in concrete regionale energievisies? Het antwoord op die vraag verken ik in een nog 

lopend onderzoek bij enkele recente en actuele energieplanningsprocessen in de regio’s Leiedal, 



Denderland en Waasland. Het onderzoek zal documentanalyse combineren met (nog deels uit te 

voeren) participatieve observatie doorheen het energieplanningsproces en interviews met betrokken 

actoren. 

Regionale energieplanning: ruimtelijke en sociaal-politieke keuzes concretiseren? 

Zowel intercommunale Leiedal als provincie Oost-Vlaanderen zijn al langer actief op het vlak van 

ruimtelijke energieplanning. Met het Provinciaal Beleidskader Windturbines was provincie Oost-

Vlaanderen in 2009 een pionier in Vlaanderen (Debergh and Smitz, 2009). Later ontwikkelde de 

provincie een werking rond energie, met het Energielandschap Oost-Vlaanderen, en de lancering van 

een beleidslijn warmte in 2018. De provincie heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 

(‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’), en veel lokale besturen ondertekenden het 

Burgemeestersconvenant en onderschrijven die provinciale visie. In 2018 finaliseerde de provincie een 

eerste regionale ruimtelijke energievisie voor het Denderland, en sindsdien werden ook regionale 

energieplanningsprocessen opgestart voor de regio’s Waasland en Oost-Vlaams Kerngebied. 

Leiedal publiceerde al in 2012 de aanzet voor een regionale energiestrategie (Vandewiele, 2012). 

Bovendien ondertekenden alle burgemeesters uit de regio het Burgemeestersconvenant, en 

formuleerden daarmee de ambitie om tegen 2030 de CO₂-uitstoot met 40% te reduceren. Met het 

project ZeroRegio onderzoekt Leiedal hoe de regio tegen 2050 klimaatneutraal kan worden, en de 

intercommunale werkt concreet rond energie in verschillende (Europese) projecten. In het voorjaar van 

2019 organiseerde Leiedal een reeks workshops om samen met lokale besturen een energievisie en -

roadmap te formuleren voor elke gemeente en op schaal van de regio. De resultaten van deze 

workshops werden begin 2020 gebundeld in de publicatie “Een Ruimtelijke Energiestrategie voor 

Zuid-West-Vlaanderen”, en worden in het najaar aan de verschillende gemeenteraden voorgelegd ter 

goedkeuring. 

 

Binnen een onzekere en complexe context kunnen regionale energievisies een gedeeld kader bieden 

voor verschillende actoren op lange termijn. Een regiovisie kan antwoorden formuleren op 

energievraagstukken die gemeentegrenzen overschrijden, zoals de kwalitatieve ruimtelijke inplanting 

van windturbines of het uitbouwen van warmtenetten. Regionale energievisies kunnen bovendien een 

tussenschakel vormen die enerzijds Vlaamse doelstellingen uit het Energiepact en het Ruimtelijk 

Beleidsplan of Europese doelstellingen zoals vertaald in het Burgemeestersconvenant, concretiseert en 

verruimtelijkt, en anderzijds een strategisch kader biedt voor lokale energieprojecten (zoals de 

Pilootprojecten Energiewijken van het Labo Ruimte). Vandaag nemen zowel streekontwikkelings-

intercommunales zoals Leiedal, als provincies (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen) 

regionale energieplanning op. Zo ondersteunen ze de vaak beperkte energieplanningscapaciteit van 

gemeentes en tillen die op een hoger niveau. Omdat er binnen Vlaanderen echter geen ‘energieregio’s’ 

of regionale planningsniveau’s gedefinieerd zijn, zijn regionale energievisies niet rechtstreeks 

gekoppeld aan regionale bestuurskracht om deze visies politiek te verankeren en te implementeren. 

 

De gebiedsgerichte energievisie voor het Denderland werd in opdracht van de provincie Oost-

Vlaanderen ontwikkeld door BUUR, Sweco en Common Ground (Custers, 2018). Een brede groep 

actoren, zoals gemeentebesturen, projectontwikkelaars, experten, lokale ruimtegebruikers, bedrijven, 

verenigingen en het middenveld, werden via ‘werkplaatsen’ betrokken in de loop van het 

visievormingstraject. 

De energietransitie inzetten als een ruimtelijk transformatief proces, was één van de expliciete 

doelstellingen van het Energielandschap Denderland, met onderzoeksvragen als “Hoe kunnen we de 



energietransitie plannen om onze ruimte te herordenen met respect voor alle ingrediënten van het 

landschap?” en “Welke kansen biedt het energielandschap op het vlak van rijkere open ruimte en 

landschapsontwikkeling?”. Een sociaal-economische doelstelling was om de meerwaarde uit energie 

lokaal te houden, door bijvoorbeeld (on)rechtstreekse participatie- en coöperatiemodellen, zoals een 

omgevingsfonds (Custers, 2018). 

In de uiteindelijke visie komt het ruimtelijk structurerende potentieel van de energietransitie op 

regionale schaal naar boven in verschillende strategische concepten. Het meest sprekende daarvan is 

het ‘windwinningsgebied’: een landschapszone waar windturbines geclusterd worden en 

landschapsontwikkeling gestimuleerd wordt (herstel van beekvalleien, kleine landschapselementen, 

agrarische natuur), terwijl andere delen van het landschap dus van windturbines worden gevrijwaard 

(natuurgebieden, woonkernen, ankerplaatsen). De visie presenteert twee scenario’s, die als twee fases 

van een mogelijke ontwikkeling kunnen worden gezien. In een eerste fase tot 2030 worden de 

windturbines gerealiseerd die mogelijk zijn binnen de huidige wetgeving en restricties. In een tweede 

fase wordt voorgesteld om de ongunstig gelegen verspreide bebouwing in deze zones, uit te doven en 

te herlokaliseren naar de kernen. De introductie van energie-infrastructuur wordt zo gekoppeld aan het 

herdenken van bestaande onduurzame verstedelijkingspatronen. 

Een tweede cruciale strategie is het concept van ‘energiehubs’: strategisch geselecteerde 

bedrijventerreinen die worden ontwikkeld tot plaatsen waar energieproductie uit de regio kan worden 

samengebracht, opgeslagen en overgeslagen, en deels ter plaatse kan worden gebruikt. De energiehubs 

zijn zo gekozen dat ze op korte afstand liggen van grotere kernen, die zo extra ontwikkelingskansen en 

verdichtingspotentieel krijgen door synergieën te realiseren in een lokale energieketen (zoals een 

warmtenet). 

De visie gaat minder in op het sociaal-politiek transformatieve potentieel van de energietransitie, maar 

vermeldt wel dat een windwinningsgebied naast ruimtelijke ook maatschappelijke meerwaarde kan 

opleveren, met een nieuwe rol voor landbouwers als energieboeren, het genereren van een 

omgevingsfonds voor landschaps- en natuurontwikkeling, nieuwe mogelijkheden voor recreatie en 

educatie, en rechtstreekse burgerparticipatie of het investeren van de energiewinsten in de lokale 

economie (Custers, 2018). Die suggesties blijven redelijk algemeen, maar bouwen verder op de 

concrete ervaring van de provincie, bijvoorbeeld met windenergieprojecten in Eeklo. Daar werden 

inhoudelijke voorwaarden gekoppeld aan de realisatie van enkele windturbines op publieke gronden: 

het opzetten van een intensieve communicatiestrategie, rechtstreekse financiële burgerparticipatie, en 

het herinvesteren van de energiewinsten in projecten met meerwaarde voor de stad (Interview met 

Causyn et al., 2017; Sansen, 2015). 

In het voorjaar van 2020 startte de provincie ook een energieplanningsproces voor de regio Waasland. 

Deze keer plant de provincie een meer gericht participatietraject dat vooral als doel heeft lokale kennis 

over de ruimtelijke context te mobiliseren om de technisch-ruimtelijke GIS-analyse (vb. potentieel en 

restricties voor verschillende energiebronnen) te contextualiseren en verrijken. Daarom wil ze een 

groep ‘lokale omgevingsexperten’, mensen met concrete kennis over of belangen bij het lokale 

landschap, engageren om mee te denken in een reeks workshops (najaar 2020). Deze stakeholders, 

maar ook medewerkers en vertegenwoordigers in lokale besturen, krijgen eerst een korte opleiding 

over de ruimtelijke dimensie van de energietransitie. Op die manier bouwt de provincie aan de 

capaciteit voor ruimtelijke energieplanning, en kunnen deelnemers geïnformeerd in het 

visievormingsproces stappen (gesprek met prov. Oost-Vlaanderen december 2019). 

Hoewel in dit traject dus de lokale kennis en uiteenlopende belangen van diverse stakeholders 

betrokken worden via een brede oproep, blijft de focus liggen op de ruimtelijke dimensie van de 

energietransitie, eerder dan op sociaal-politieke transformatie. Tegelijk is provincie Oost-Vlaanderen 



ook betrokken in projecten die zich expliciet op die beheersdimensie focussen, zoals het Interreg-

project Rhedcoop, dat demonstratieprojecten opzet met een coöperatieve ESCO-formule (energy 

service company) voor collectieve renovatieprocessen, en renovatie voor minder kapitaalkrachtige 

bewoners. 

 

In de loop van 2019-2020 werkte Leiedal aan een regionale energiestrategie en –roadmap op maat van 

elke gemeente in de regio. Essentieel in dat proces was een reeks ontwerpworkshops in het voorjaar 

van 2019, waar ambtenaren en bestuurders van telkens twee gemeentes, samenwerkten met energie-

experts en ruimtelijk ontwerpers om lokale en regionale energiestrategieën te ontwikkelen. Leiedal 

volgde een pragmatische aanpak om op basis van cijfer- en kaartmateriaal over het bestaande 

energiesysteem, en vanuit lokale opportuniteiten en geplande projecten, concrete kansen te 

identificeren voor energie-productie, -opslag, -uitwisseling en collectieve warmte-infrastructuur. In de 

workshops stond de relatie tussen ruimtelijke structuur en energiestrategie centraal, maar sociale 

aspecten van de energietransitie kwamen minder aan bod. Centrale ontwerpconcepten zetten in op de 

relatie tussen energie-infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit, zoals de koppeling tussen warmtenetten 

en kernversterking, of het aanleggen van klimaatassen als drager van warmte-infrastructuur, blauw-

groene netwerken en zachte mobiliteit. Daarmee bouwen de voorgestelde strategieën verder op de 

kansen in de bestaande ruimtelijke structuur (vb. op basis van de locatie van grote energievragers, 

publieke gebouwen en potentiële restwarmtebronnen, energie-uitwisseling op bedrijventerreinen), 

maar regelmatig werd die ruimtelijke structuur ook structureler in vraag gesteld (vb. beperken nieuwe 

woningproductie vs. renovatienood bestaande wijken, uitfaseren van verspreide bebouwing). 

Leiedal haalt ook een belangrijk socio-economisch argument aan voor het inzetten op een regionale 

energiestrategie: 97% van de lokale energiefactuur (1,2 miljard euro) vloeit weg naar ingevoerde 

energie uit het buitenland, terwijl maar 3% aan lokale hernieuwbare energie wordt besteed. Daarmee 

verwijst de intercommunale naar de mogelijke economische en maatschappelijke meerwaarde van 

lokale energieprojecten. Binnen de workshops lag de focus vooral op de rol van gemeentes in de 

energietransitie, maar werd ook herhaaldelijk de rol van de Vlaamse Overheid en van regime-speler 

Fluvius (de publieke energiedistributiemaatschappij) kritisch in vraag gesteld. Het uitwerken van 

alternatieve beheersvormen lag niet binnen de scope van de workshops maar wordt door Leiedal wel 

in andere projecten opgenomen. Zo begeleidde en financierde Leiedal in 2018 de oprichting van 

energiecoöperatie Vlaskracht, die burgers toelaat mee te investeren in zonneprojecten in de regio. De 

intercommunale onderzoekt ook modellen voor Local Energy Communities in de Europese projecten 

Re/sourced en Lecsea. Sociale aspecten zoals het meer toegankelijk maken van renovatiestrategieën en 

warmte-oplossingen voor kwetsbare huishoudens, werden tijdens de workshops niet in de diepte 

verkend. Nochtans zullen warmtenetten niet rendabel zijn voor 50% van de bebouwde omgeving, en 

zal in die zones moeten worden ingezet op doorgedreven renovatie en individuele warmte-installaties 

(zoals warmtepompen). In de praktijk zet Leiedal wel al sinds 2015 in op renovatiebegeleiding onder 

de noemer Warmer Wonen, met een Renovatiecoach en Energieconsulenten, en met recente projecten 

als Empower en Elena. De sterkte van de workshops lag vooral in het samenbrengen van technische 

expertise met kennis van de lokale ruimtelijke opportuniteiten, en in het ondersteunen en opbouwen 

van energieplanningscapaciteit bij de lokale besturen. Door in te breken op geplande projecten en 

(Europese) middelen te genereren voor nieuwe pilootprojecten, kunnen de voorgestelde 

energiestrategieën concrete impact hebben op het terrein en direct meegenomen worden in het lokale 

beleid. 



Conclusie 

Ruimtelijke energieplanning kan een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar maken en verbeelden 

van het ruimtelijk en sociaal-politiek transformatieve potentieel van de energietransitie. In meer 

theoretische visievormingsprocessen blijken scenario’s niet enkel een gekende tool om te plannen voor 

een onzekere toekomst, maar ook een krachtige manier om de normatieve dimensie van de 

energietransitie expliciet te maken. 

In beleidsgerichte regionale energieplanning in Vlaanderen, staat de ruimtelijke dimensie van de 

energietransitie centraal, terwijl het uitwerken van meer democratische en inclusieve beheersvormen 

rond energie in deze processen naar de achtergrond verdwijnt. Tegelijk spelen de regionale actoren 

ook op dat vlak een stimulerende rol via concrete energieprojecten. Maar hoe kunnen naast 

ruimtelijke, ook sociale en politieke dimensies van de energietransitie expliciet aan bod komen in het 

planningsproces? 

Enkele reflecties van Laura Nader over de CONAES-studie uit 1980 zijn nog steeds herkenbaar en 

kunnen daarvoor inspiratie bieden. Een eerste aspect dat ze aanhaalt is wie aan het planningsproces 

deelneemt, en welke perspectieven, expertise en belangen op die manier worden vertegenwoordigd. 

“The group itself was very limited – all but three were men; all of us were white; and aside from two 

social scientists and two lawyers, the rest were engineers and physicists.” (Nader, 2010, p. 198) 

Vertaald naar ruimtelijke energieplanning vandaag, komt het er dan op aan niet alleen technische 

experts en ruimtelijk ontwerpers te betrekken maar ook experts in bijvoorbeeld energie-armoede en 

financiering, sociaal werkers en ondernemers, regimespelers (energiebedrijven of distributienet-

beheerders) en vernieuwers. Ook diversiteit op vlak van inkomen, gender, leeftijd, kleur, achtergrond, 

etc. zorgt voor een rijkere discussie waarin bestaande denkpatronen in vraag kunnen worden gesteld. 

Ten tweede haalt ze het belang aan van de vraagstelling die wordt gebruikt tijdens het 

planningsproces. “We were to think freely about these different scenarios for the future, but it became 

quite clear that there were already boundaries around those scenarios. You were to think freely – 

within those boundaries. When you went beyond them, someone would tell you, “You’re off the track.” 

Finally I told one fellow that we didn’t know where the track was; that was why we were there.” 

(Nader, 2010, p. 198) Zo bepaalt de methodiek van een stakeholdersworkshop of en op welke manier 

ruimtelijke, sociale en politieke kwesties aan bod kunnen komen, en of ze fundamenteel sturend 

worden bij het planningsproces dan wel aspecten om ‘rekening mee te houden’. Welke informatie 

wordt aangereikt aan de deelnemers, hoe wordt de discussie gekaderd en welke perspectieven komen 

aan bod? Welke output wordt gecreëerd en welk engagement wordt van de stakeholders verwacht tov. 

het planningsproces en de project-ideeën die eruit ontstaan? 

 

Naast het formuleren van ruimtelijke concepten, maatschappelijke ambities en gewenste 

organisatiestructuren, blijven heel wat onzekerheden spelen in de vertaling naar concrete realisaties. 

Het omzetten van ruimtelijke concepten in planningsinstrumenten, het samenstellen van 

stakeholdercoalities die concreet engagement opnemen voor een project, het samenbrengen van de 

nodige financieringsstromen of vormgeven van een organisatiestructuur, blijken lastige vraagstukken. 

Het is bovendien in die uitwerking dat de ruimtelijke en sociaal-politieke impact van een project vorm 

krijgt, maar ook riskeert om aan transformatieve kracht in te boeten. Tegelijk bestaat een veelheid aan 

transitie-experimenten en commons-initiatieven die concrete oplossingen kunnen inspireren (Juwet, 

2018). In het opschalen van die projecten tot structurele ruimtelijke en sociaal-politieke transformaties 

liggen dus nog grote uitdagingen waar ruimtelijk planners en ontwerpers zeker een rol in te spelen 

hebben. 
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