Netwerken aan de IJssel
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Hoe kunnen verschillende soorten installaties voor duurzame energie (zon, wind,
bio, WKO etc.) worden aangelegd zonder het erfgoed en het recreatief potentieel
te schaden, of om dat potentieel juist te vergroten; hoe kunnen bedrijven
samenwerken in lokale netwerken, waarbij naar opwekking en opslag gekeken
wordt. Deze bedrijfsmatige samenwerking versterkt de positie van de agrarische
netwerken en versterkt daarmee ook de basis voor de ‘zachtere’ thema’s

Stappen

Vanuit een samenwerking van een beperkt aantal bedrijven in de polder in en nabij
de polder Nijbroek op de grens van Gelderland en Overijssel, gemeentes
Voorst/Olst, willen we de mogelijkheden verkennen. De boerenbedrijven bestaan
voor een groot deel uit historisch belangrijke agrarische gebouwen, modernere
bijgebouwen en erven met diverse gebruiksvormen.
De startlocatie is een historische boerderij, De Blankemate, bakermat van de
stichting, waar door de ondernemers al lange tijd actief is geïnvesteerd in een
genencollectie voor oude fruitrassen, een gevarieerde en bio-diverse inrichting
van erf en omgeving en het behoud en vernieuwing van de historische
‘slingertuin’.
De ondernemers willen graag een bijdrage leveren aan de energietransitie en
hebben daarvoor mogelijkheden in en op hun gebouwen en erf: behalve zonneenergie en inzet van biologisch restmateriaal is er ruimte voor grote en niet-milieu
belastende batterijen, er is gelegenheid voor het maken van een kleine
watermolen.

Lokaal netwerk

De Blankemate

Omringende erven kunnen zich daarbij aansluiten en een netwerk vormen en
maken zo gebruik van schaalvoordelen en de diverse bronnen en
opslagmogelijkheden.
Brood en Spelen biedt de gelegenheid om op een interessante schaal met experts
de mogelijkheden van een diverse energie-infrastructuur te onderzoeken.
Zowel installatietechnisch, ruimtelijk als organisatorisch én met een duidelijke
kwalitatieve invalshoek.
In een vervolgfase zal onderzocht moeten worden of dit energienetwerk verder
uitgebreid kan worden en geïntegreerd met andere (IJssel)hoeven en bedrijven in
de IJsselzone. Hoe mooi zal het zijn als de agrarische bedrijven weer een directe
economische relatie kunnen opbouwen met het nabijgelegen stedelijk gebied,
waarbij tegelijkertijd een basis gelegd wordt voor het bewaren van het
erfgoedlandschap.
Brood en spelen biedt een uitgelezen kans om een formule te vinden voor een
fijngevoelige en integrale ontwikkeling van de energietransitie, (aan)gedragen
door lokale stakeholders.
Die zal ook op andere plekken kunnen worden toegepast; belangrijk voor het
platteland en voor het klimaat!

