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Deze brochure bevat de inzending van Ecorys, Aequator en Vista voor 

de Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012: ideeënprijsvraag De Veenkoloniën, 

onder het motto ‘Springfields’. Het thema van de prijsvraag was het 

omgaan met bevolkingskrimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit op 

regionaal niveau. Bovendien werd gevraagd naar een visie om burgers en 

bedrijven daarbij te betrekken. De inzending bestond uit een essay, drie 

panelen en een website (www.springfields.nl). Voor het vervolg is tevens 

een plan van aanpak uitgewerkt.
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Springtime voor de Veenkoloniën

Werking van de Springfields
Zwaaiarmen beregenen de akkers met grondwater. 
Er wordt vlak bij het gewas gesproeid om verdam-
pingsverliezen te minimaliseren. De arm wordt ook 
gebruikt voor toediening van meststoffen en zaden. 
Daarnaast zijn ploeg- en oogstmodules denkbaar. 
Door koppeling met sensoren in de bodem en 
satellietinformatie wordt de toediening van water 
en meststoffen optimaal afgestemd op de behoefte 
van het gewas. We sluiten aan bij het project van de 
European Space Agency om dit soort ‘precisieland-
bouw’ te stimuleren. De Veenkoloniën worden een 
pilotgebied. 

Een extra efficiencyslag wordt gemaakt door de 
oogst ter plekke te verwerken en de geproduceerde 
energie en meststoffen binnen het systeem te 
benutten. Dit vermindert de transportverliezen en 
levert duurzame energie. Voorbeeld is het bestaan-
de initiatief van de Suikerunie voor lokale verwer-
king van suikerbieten. Biobrandstof en windenergie 
worden benut voor de aandrijving van de zwaaiarm, 
via wielen aan een stille electromotor. 

De 15 procent ‘overhoeken’, waar de pivots niet 
kunnen komen, zijn voor agrobiodiversiteit en 
groenblauwe diensten. Dit past in het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid van Europa, waarbij 
wordt uitgegaan van 7 procent ecologische braak. 
De overhoeken lenen zich ook prima voor windturbi-
nes of biomassa-installaties. 

Businesscase
Door beregening kunnen de opbrengsten van zet-
meelaardappelen met € 750,- per hectare toene-
men. Bij klimaatverandering kan dit oplopen tot € 
1.624,- (bron: Bestrijding watertekorten in de land-
bouw, verkenning van no-regret maatregelen voor 
de Veenkoloniën). Bovendien maken de Springfields 
een ruimere gewaskeuze en rotatiecyclus mogelijk, 
met een hogere toegevoegde waarde per hectare. 
Denk aan hoogwaardige voedselgewassen en ge-
wassen voor de biobased economy, waaruit vezels, 
kleurstoffen of medicijnen gewonnen worden.

Bouw voort op je eigen kracht. Dat is ons 
antwoord op de krimp. Springfields intro-
duceert een aanpak die aansluit bij de on-
dernemersmentaliteit van de Veenkoloniën. 
Een innovatief beregeningssysteem zorgt 
voor een duurzame waterbalans en pro-
ductiviteitsverhoging van de landbouw en 
de industrie. En daarmee voor een stevige 
impuls in werkgelegenheid en leefbaarheid. 
Slim ingepast levert het bovendien een fas-
cinerend landschap op met aantrekkelijke 
nieuwe gebruiksruimten: springtime voor 
de Veenkoloniën.

Sprong voorwaarts
De afgelopen eeuwen waren energiewinning en 
voedselproductie de motoren voor de ontwikkeling 
van de Veenkoloniën. De Springfields maken een 
nieuwe sprong voorwaarts mogelijk. Het betreft een 
nieuw beregeningssysteem, geïnspireerd op de in 
de VS veel toegepaste ‘center pivots’. Vanuit een 
centrale grondwaterput wordt water via een lange 
zwaaiarm verspreid. Geavanceerde sensor- en GPS-
techniek zorgt voor beregening op maat. Een extra 
vernieuwing is dat mobiele modules aan de arm 
worden gekoppeld voor grondbewerking, inzaaien 
en bemesting.

De vernieuwing begint met investeringen op be-
drijfsniveau. De Springfields bieden een economisch 
perspectief voor landbouwbedrijven en de toeleve-
rende en verwerkende industrie. Dat is het eerste 
spoor. De Springfields zijn tevens vliegwielen voor 
landschappelijke verandering: ze leveren een bij-
drage aan maatschappelijke doelen voor duurzaam-
heid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Dat is het 
tweede spoor. Het derde spoor heeft betrekking op 
de uitvoering. Door nieuwe samenwerkingsverban-
den te smeden tussen marktpartijen, overheden en 
maatschappelijke organisaties wordt de hele regio 
betrokken. 
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Natuurlijk zijn forse investeringen nodig. Alleen al 
een beregeningsinstallatie met een arm van 400 
meter en een bereik van 54 hectare kost ongeveer 
€ 100.000,-. Daar staat tegenover dat voor 54 hec-
tare de jaarlijkse meeropbrengsten, afhankelijk van 
gewas en klimaatscenario, kunnen oplopen tot meer 
dan € 50.000,-, dit exclusief kostenbesparingen. De 
investeringen verdienen zich dus snel terug. 

De combinatie met windturbines kan het benodigde 
startkapitaal genereren. Een windturbine van 3 tot 
6 Megawatt levert de grondeigenaar al gauw een 
half gezinsinkomen op. Energiebedrijven willen 
hierin investeren, om te voldoen aan hun verplich-
tingen voor groene stroom. Door een deel van de 
opbrengsten onder te brengen in een gebiedsfonds 
zal de regio als geheel meeprofiteren. 

Kortom: de businesscase is zeer kansrijk. Nog afge-
zien van de grote maatschappelijke baten:
• duurzaam watersysteem;
• robuuste groenblauwe structuur;
• spin off op regionale economie en samenleving.

Duurzaam watersysteem
Uitgangspunt is de benutting van de natuurlijke 
waterbergingscapaciteit van de bodem. Het grond-
water zal door de beregening in de zomer 1,5 à 2 
meter uitzakken, maar stijgt in de winter weer naar 
het oude peil. Voorwaarde is dat er geen verdroging 
optreedt van natuurgebieden en dat er in droge 
perioden niet méér water uit de ondergrond wordt 
onttrokken dan er in natte perioden wordt aange-
vuld. Dit kan door een optimalisering van het water-
systeem. De ‘lekken’ in het systeem worden gedicht, 
onder meer door opstuwing van de Hunze. Hierdoor 
wordt meer water vastgehouden in het gebied. Het 
Hunzedal verandert in een nat beekdal, dat ook 
een functie heeft voor de regionale waterberging 
en tegengaan van de bodemdaling van de veen-
gronden. Zo worden de Veenkoloniën onafhankelijk 
van wateraanvoer uit het IJsselmeer en voorziet het 
gebied in de eigen waterbehoefte. Dit levert forse 
besparingen op in de kosten van wateraanvoer.

Nieuw landschap
In de regelmatige verkaveling van de Veenkoloniën 
zijn Springfields met een straal van 400 tot 700 
meter goed inpasbaar. De cirkels op het maaiveld 
voegen zich in de rechtlijnige structuur van kanalen 

en wijken. Als hoogstandjes van agrotechniek heb-
ben ze een eigen schoonheid. Windturbines passen 
bij dit agro-energielandschap. In lijnopstellingen 
parallel aan het lange lint van Stadskanaal oogsten 
ze maximaal wind en vormen ze een visuele onder-
steuning van de hoofdrichting van het landschap. 

De overhoeken worden aaneengeschakeld tot een 
ecologisch-recreatief netwerk. Rond de kernen 
biedt dit ruimte voor maatschappelijke functies, in 
de vorm van stads- en zorglandbouw of sportvoor-
zieningen. Bewoners leveren zelf een bijdrage aan 
de inrichting en het beheer. Het netwerk verbindt 
de natuurgebieden van de Hondsrug met Wes-
terwolde, wat toeristisch interessant is. De natte 
gronden langs Hunze, Runde en Bargerveen bieden 
mogelijkheden voor natuur, recreatie, veehouderij 
en nieuwe teelten (algen, waterkers, riet- en kroos-
soorten, rivierkreeft). 

De kanalen en linten blijven de dragers van de 
infrastructuur en bebouwing. Ze vormen de eco-
nomische assen van het landschap. Aan de linten 
komen nieuwe agrarische gebouwen en installaties 
voor verwerking van biomassa. De kanalen worden 
verder ontwikkeld voor scheepvaart en watersport.

Impuls voor economie en leefbaarheid
De economische groei in de Veenkoloniën is de 
afgelopen vier jaar lager geweest dan het lande-
lijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de 
regionale structuur van de economie. De prognose 
voor de periode 2010-2020 is weinig hoopgevend. 
Zonder nieuwe impulsen blijft de economische groei 
achter. Alleen landbouw en industrie hebben de 
potentie om te fungeren als economische dragers 
en de neerwaartse spiraal om te buigen. De indus-
trie vormt een belangrijke pijler onder de regionale 
economie, met 25 procent van de toegevoegde 
waarde en 23 procent van de werkgelegenheid (lan-
delijk: 18 respectievelijk 14 procent). Voor bedrijven 
in de werktuigbouw, procestechnologie en voe-
dingsindustrie bieden de Springfields een wervend 
perspectief. Deze bedrijven zijn sterk vertegenwoor-
digd in de regio, met koplopers als AVEBE, Sui-
kerunie, Stork, LOFAR, NoordWater en Gasunie. De 
primaire landbouw heeft een aandeel van 8 procent 
in de economie van de regio (landelijk 3 procent). 
Voor deze sector hebben de veranderingen in het 
Europese landbouwbeleid grote gevolgen. De 
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directe steun op zetmeelaardappelen zal worden 
losgelaten en het beleid richt zich meer op voedsel-
zekerheid, eerlijke handel, duurzaamheid, biodiver-
siteit en milieubescherming. De Springfields geven 
daar invulling aan en kunnen van de landbouw weer 
een krachtige groeisector maken. 
 
Grootschalige toepassing van de Springfields levert 
honderden nieuwe banen op voor de landbouw 
en aanverwante sectoren, via de toeleverings- en 
afzetrelaties. Winkels, horeca en andere voorzienin-
gen profiteren van toenemende bestedingen van 
werknemers en bezoekers. Dit draagt bij aan de 
leefbaarheid. Ook de aanwezige kennisinstellingen 
en Werkplaats Veenkoloniën doen mee. Met de 
dreigende mondiale schaarste aan water, energie en 
voedsel kunnen de Springfields zelfs een internatio-
naal exportproduct worden. De Veenkoloniën zullen 
zo opnieuw hun pioniersrol waarmaken! 

Ondernemen en samenwerken 
De introductie van de Springfields zal geleidelijk 
plaatsvinden. Het eerste proefbedrijf met een cen-
ter pivot staat al in Eerste Exloërmond! Initiatieven 
van ondernemers zijn belangrijk, maar deze zijn 
kansloos als ze niet ondersteund worden door over-
heid en samenleving. Het vertrouwde landschap zal 
immers behoorlijk veranderen en de nieuwe instal-
laties zullen ongetwijfeld weerstanden oproepen. 
Daar staat tegenover dat de Springfields nieuwe ge-
bruiksmogelijkheden creëren en uitnodigen om met 
andere ogen naar het gebied te kijken. Ze kunnen 
een beeldmerk van de regio worden, dat staat voor 
innovatie en duurzaamheid. De Springfields geven 
nieuw elan aan de betrokkenheid van ondernemers 
én bewoners bij de toekomst van de Veenkolo-
niën. Dit is niet een kwestie van regels en inspraak, 
maar van echte samenwerking. Daarvoor zullen we 
nieuwe coalities smeden en nieuwe uitvoeringsprak-
tijken opzetten. 

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, financiering, productie en marketing 
van het concept. Hiervoor zal een consortium van 
innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen 
worden opgericht. Het consortium zal het initiatief 
nemen voor onderzoeks- en pilotprojecten. Voor 
de beleidsmatige inbedding wordt de Stichting 
Springfields opgericht. Naast de consortiumpartijen 
nemen overheden en maatschappelijke organisaties 

deel. De stichting richt zich op de regionale afstem-
ming en de algemene belangen van duurzaam-
heid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor de 
uitvoering zijn middelen beschikbaar uit Europese 
fondsen en het gebiedsfonds, dat wordt gevuld 
met opbrengsten van de windturbines. De Stichting 
organiseert ook het publieke debat over kansen 
en randvoorwaarden. Forum van de stichting is de 
interactieve website www.springfields.nl. Samen zul-
len de twee organisaties het voortouw nemen in het 
transformatieproces en vorm geven aan een nieuw 
energielandschap. Springtime voor de Veenkolo-
niën.
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Springfields presenteert een nieuwe landbouwtechniek, geïnspireerd op de in de VS veel 
toegepaste ‘center pivots’. Het betreft een beregeningssysteem dat optimaal gebruik 
maakt van de natuurlijke bergingscapaciteit van de bodem en dat tegelijkertijd ingezet 
kan worden voor grondbewerking, bemesting, zaaien en zelfs oogsten. 

Nieuwe landbouwtechniek

Agrarische bedrijfsge-
bouwen en energie-
installaties aan het lint

Ruimte voor plaatsing 
windturbine (3 tot 6 MW)

Centrale grondwaterput 
met pompinstallatie

Roterende beregenings-
arm (400 – 700 m lang)

Overhoeken voor natuur, 
plaagregulatie en recreatie 
(7% ecologische braak)

Principeschema van de opbouw van een Springfield
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Center pivot
Precisielandbouw heeft de toe-
komst. De Veenkoloniën worden 
een pilotgebied voor toepassing 
van satellietgestuurde berege-
ningsinstallaties. Hiermee is een 
aanzienlijke verhoging van de 
landbouwproductiviteit mogelijk. 
Tegelijkertijd geven de Spring-
fields een besparing van water, 
energie en grondstoffen. 

Bedrijfsgebouwen
Een extra efficiencyslag wordt ge-
maakt door de oogst ter plekke 
te verwerken en de geprodu-
ceerde energie en meststoffen 
binnen het systeem te benutten. 
Dit vermindert de transportverlie-
zen en levert duurzame energie. 
Nieuwe agrarische gebouwen en 
installaties voor verwerking van 
biomassa worden ingepast in de 
overhoeken achter het bestaande 
lint. 

Overhoeken
De 15 procent ‘overhoeken’, waar 
de pivots niet kunnen komen, 
worden grotendeels ingezet voor 
agrobiodiversiteit en groenblau-
we diensten. Deze worden aan-
eengeschakeld tot een aantrekke-
lijk ecologisch-recreatief netwerk. 
Daarnaast zijn sommige overhoe-
ken geschikt voor de plaatsing 
van windturbines, afhankelijk van 
de ligging in het landschap. 
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De Springfields zijn vliegwielen voor landschappelijke verandering. Ze leveren een bijdra-
ge aan maatschappelijke doelen voor duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 
De dragers van het nieuwe energielandschap zijn: natte beekdalen, center pivots, groen 
netwerk, kanaaldorpen, agrarische linten en windturbines. 

Impuls voor het landschap

Principedoorsnede vanaf de Hondsrug en het Hunzedal (links) via de 
Drentse Monden naar Stadskanaal (rechts): toekomstige situatie

Principedoorsnede vanaf de Hondsrug en het Hunzedal (links) via de 
Drentse Monden naar Stadskanaal (rechts): huidige situatie

Waterinlaat via het 
kanalenstelsel uit het 
IJsselmeer: weinig ef-
ficiënt door doorlatende 
ondergrond

Benutting natuurlijke bergingscapaciteit van de 
ondergrond voor beregening in droge perioden

Aanvulling grondwatervoorraad in natte pe-
rioden door beperken oppervlakkige afvoer 
en herstel grondwaterstroom

Vernatting van het Hunzedal 
om afvoer kwelwater en 
verdroging natuur tegen te 
gaan, tevens functies voor 
piekberging

Uitbouwen overhoeken 
tot ecologisch-recreatief 
netwerk

Ontwikkeling groene 
dorpsranden met 
nieuwe maatschappe-
lijke functies

Lijnopstellingen windturbines

Agrarisch lint met nieu-
we bedrijfsgebouwen 
en energie-installaties

Waterverlies 
door afvoer via 
de Hunze

Waterverlies door afvoer via 
het kanalenstelsel
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Natte beekdalen 
De gronden in de 
beekdalen en langs het 
Bargerveen worden 
vernat, om de ‘lekken’ 
in het watersysteem te 
dichten en verdroging 
van natuurgebieden te-
gen te gaan. Dit worden 
zones voor natuur, recre-
atie, natte teelten en 
veehouderij (mest voor 
akkerbouw en biovergis-
ting). 

Agrarische linten 
Aan de agrarische linten 
komen nieuwe bedrijfs-
gebouwen en energie-
installaties, gericht op 
lokale verwerking van 
gewassen en restpro-
ducten. De overhoeken 
bieden hier ruimte voor. 
Tussen de overhoeken 
blijven doorzichten naar 
het open achterland 
gehandhaafd.

Windturbines
Windturbines passen 
bij het nieuwe energie-
landschap en genereren 
startkapitaal voor de 
benodigde investerin-
gen. In lijnopstellingen 
parallel aan het lange 
lint van Stadskanaal 
oogsten ze maximaal 
wind en vormen ze een 
visuele ondersteuning 
van de hoofdrichting 
van het landschap.

Center pivots 
De cirkels op het maai-
veld worden ingepast 
in de rechtlijnige struc-
tuur van de kanalen en 
wijken. Ze voegen een 
nieuwe laag toe aan 
het landschap, zonder 
oudere lagen uit te 
wissen. Met hogere 
opbrengsten en effici-
entere gewasbenutting 
leggen de Springfields 
de basis voor de bioba-
sed economy.

Groen netwerk 
De overhoeken tussen 
de center pivots wor-
den aaneengeschakeld 
tot een ecologisch en 
recreatief netwerk, dat 
de kernen en de grotere 
natuurgebieden met 
elkaar verbindt. Dit is 
positief voor de leef-
baarheid en het toeris-
tisch potentieel van de 
regio.

Kanaaldorpen
De dorpen krijgen naast 
hun statige voorkant aan 
het kanaal een ontspan-
nen achterkant aan het 
landschap. De ruimten 
tussen de pivots en de 
dorpsranden worden 
ingericht voor maat-
schappelijke functies als 
stads- en zorglandbouw, 
parken, sportvoor-
zieningen en grotere 
bio-energie-installaties 
met warmtetekrachtkop-
peling.
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Het innovatieve landbouwsysteem zal een krachtige impuls geven aan de regionale eco-
nomie en samenleving. En het biedt een praktische oplossing voor de energie- en water-
opgave. Het principe is ook elders toepasbaar voor duurzame voedselproductie. Daarmee 
kunnen de Springfields een internationaal exportproduct worden. 

Duurzame en innovatieve regio

Techniek van de Springfields

Satellietgestuurde 
oogstcombinatie

Gedoseerde toe-
diening water en 
meststoffen

Opslag mest en zaden voor 
verspreiding via zwaaiarm

Geautomatiseerd informatie-
systeem voor fijnregulering 
van complete teeltcyclus

Sensoren voor bodemvocht, 
temperatuur, voedselbeschik-
baarheid en ziektekiemen

Afstandbestuur-
de aandrijving 
zwaaiarm via stil-
le electromotor

Aansturing zwaai-
arm via sensor- en 
satellietinformatie 
en GPS-techniek

Centrale grondwaterput en 
pompinstallatie



13Paneel 3

Profit: impuls voor de economie 
De businesscase voor de Springfields is sterk. De 
investeringen verdienen zich snel terug uit de toe-
nemende opbrengsten en de kostenbesparingen. 
Met de dreigende mondiale schaarste aan water, 
energie en voedsel kunnen de Springfields zelfs 
een exportproduct worden. De Springfields leveren 
honderden extra banen op in de primaire landbouw, 
werktuigbouw, procestechnologie, voedingsindus-
trie en energiewinning. Voor de regio leidt dit tot 
toenemende consumptieve bestedingen en een 
verbetering van de leefbaarheid.

Planet: duurzame kringlopen
Het aandeel duurzame energie in het totale ener-
gieverbruik zal aanzienlijk toenemen, door inzet 
van windenergie en bio-energie. Vermindering van 
transportverliezen zorgt voor energiebesparing. 
Ingeschat wordt dat in 10 jaar het gebruik van fos-
siele brandstoffen met circa 40 procent gereduceerd 
wordt. Met het systeem van water vasthouden en 
beregenen uit grondwater voorzien de Veenkoloni-
en geheel in de eigen waterbehoefte en worden ze 
onafhankelijk van wateraanvoer uit het IJsselmeer. 

People: ondernemen en samenwerken
De Springfields zijn een beeldmerk voor innovatie 
en duurzaamheid. De uitvoering vraagt om een 
gezamenlijke aanpak. Daarvoor zullen we nieuwe 
coalities organiseren. Een consortium van bedrijven 
en kennisinstellingen doet de ontwikkeling, finan-
ciering, productie en marketing. Een stichting van 
maatschappelijke organisaties, overheden en con-
sortiumpartijen richt zich op de algemene belangen 
van duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwali-
teit. Forum is de website www.springfields.nl.

Kennis-
instellingen

Landelijke uitstraling Regionale uitstraling

Versterking agrocluster

Springfields als 
exportproduct

Toepassing elders 
in Nederland

Toename 
consumptieve 
bestedingen

Effect op detail-
handel, horeca, 

toerisme etc

Verwerkende 
industrie

Toeleverende 
industrie

Primaire 
landbouw

Samenwerkingsmodel

Stake holders

Consortium 
Springfields BV

Organisatie

Stichting 
Springfields

Activiteiten
- onderzoek en pilots (private financiering,    

Europese financiering, gebiedsfonds)
- marketing en publiek debat

  (www.springfields.nl)

Ondernemers en 
investeerders

Kennisinstellingen

Burgers en 
maatschappelijke 

organisaties

Overheden

Energiebalans

Waterbalans

Import / fossiel Import / fossiel

Besparing

Warmtekracht

Warmtekracht

Biobrandstof

BiobrandstofWind

200 miljoen m3 80 miljoen m3

120 miljoen m3

45 miljoen m3

Energiebalans

Waterbalans

2010 2020

2010 2020

Import / fossiel Import / fossiel

Besparing

Warmtekracht

Warmtekracht

Biobrandstof

BiobrandstofWind

200 miljoen m3 80 miljoen m3

120 miljoen m3

45 miljoen m3

Energiebalans

Waterbalans

2010 2020

2010 2020

Import / fossiel Import / fossiel

Besparing

Warmtekracht

Warmtekracht

Biobrandstof

BiobrandstofWind

200 miljoen m3 80 miljoen m3

120 miljoen m3

45 miljoen m3

Energiebalans

Waterbalans

2010 2020

2010 2020
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Ondernemen en samenwerken

Acties
•  Per partij contactpersonen en belang / mogelijke 

rol benoemen.
•  Verkennende gesprekken voeren met sleutelfigu-

ren, werven ‘ambassadeurs’.
•  Uitwerking mogelijke samenwerkingsvormen (con-

sortium, stichting).
•  Verkenning financieringsmogelijkheden en uitwer-

king financieringsplan voor de eerste stappen.

2. Communicatieplan
Doel van het communicatieplan is om de bekend-
heid van het Springflieldsconcept en het maatschap-
pelijk draagvlak te vergroten. Richting vakwereld, 
betrokken organisaties, pers en grote publiek. 

Acties
•  Uitbouwen van de website www.springfields.nl, 

met name ten behoeve interactie en discussie 
(reageren, forum etc.)

•  Overzicht maken van doelgroepen, kernbood-
schappen, communicatiemiddelen, publiciteitsac-
ties en planning.

•  Actief benaderen van de pers (persbericht, artikel, 
interview).

•  Organiseren van publieksparticipatie, bijvoor-
beeld via het model van de culturele planologie 
(voorlichting, debat, educatie, evenementen, 
prijsvragen etc.).

•  Uitwerking marketingstrategie, gericht op poten-
tiële investeerders en beslissers uit bedrijfsleven 
en overheid.

3. Haalbaarheidsonderzoek
Het concept vraagt om nadere uitwerking op 
verschillende aspecten (technisch, hydrologisch, 
economisch, sociaal, cultureel), waarbij het belang-
rijk is dat deze steeds in samenhang worden be-
zien. Zowel de samenhang tussen de verschillende 
schaalniveaus, de mogelijkheden van functiecom-
binaties als de fasering in de tijd vragen een inte-
grale benadering, via een aanpak van ‘ontwerpend 
onderzoek’. 

De initiatiefnemers van Springfiels heb-
ben een plan van aanpak opgesteld om het 
idee samen met geïnteresseerde uitvoe-
ringspartners verder uit te werken en in 
de praktijk te brengen. We onderscheiden 
vijf stappen. Per stap zijn concrete acties 
benoemd. De tijdsplanning is mede afhan-
kelijk van de financieringsmogelijkheden 
en de wensen van de uitvoeringspartners. 
Streven is om binnen 1 jaar een consortium 
en een stichting op te richten en een aantal 
praktijkpilots te starten. 

1.  Stakeholderanalyse en projectorganisatie
Stap 1 is om het veld van mogelijke partners in 
beeld te brengen en verkennende gesprekken 
te voeren over mogelijke samenwerking, waarbij 
onderscheid is te maken tussen bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen (consortium) en overheden 
en maatschappelijke organisaties (stichting). 

•  Bedrijfsleven: bijvoorbeeld Avebe, Suikerunie, 
Stork, Lofar, NAM, NOM, Energy Valley, proef-
bedrijf Bartelds, Windpark De Drentse Monden, 
Kamer van Koophandel, VNO NCW Noord.

•  Landelijke financiers en grote energiebedrijven: 
bijvoorbeeld Rabobank, Triodos, Nationaal Groen-
fonds, ENECO, Essent.

•  Onderzoek en onderwijs: bijvoorbeeld WUR, Uni-
versiteit van Groningen, Werkplaats Veenkoloniën.

•  Overheden: bijvoorbeeld Stuurgroep Agenda 
Veenkoloniën, provincie Drenthe, provincie Gro-
ningen, gemeenten, Waterschap Hunze en Aa’s, 
Ministerie van E,L&I, Europa

•  Maatschappelijke organisaties en burgers: bijvoor-
beeld LTO Noord, Drents Landschap, Gronings 
Landschap, Staatsbosbeheer, verenigingen kleine 
dorpen. 
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Acties
•  Hydrologische doorrekening van het concept op 

regionaal schaalniveau.
•  Technische uitwerking en economische doorreke-

ning op bedrijfs- en ketenniveau (pivottechniek, 
precisielandbouw, nieuwe gewassen, nieuwe 
afzet- en verwerkingsmogelijkheden).

•  Uitwerking energie- en milieubalans (analyse 
transportstromen, energieverbruik en mogelijk-
heden voor energiewinning uit biomassa, wind en 
warmtetkrachtkoppeling).

•  Onderzoek en verbeelding ruimtelijke effecten 
en kansen (inrichting groenblauwe structuur en 
dorpsranden, ontwikkeling beekdalen, inpassing 
windturbines en energie-installaties).

4. Uitvoeringsprogramma
Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en de 
resultaten van het communicatieplan wordt een 
uitvoeringsprogramma opgesteld, met projecten en 
uitwerking van financiering, inrichtingsinstrumenten 
en organisatie.

Acties
•  Opstellen uitvoeringsprogramma met projecten 

en begroting.
• Onderzoek planologische en juridische aspecten.
•  Financieringsstrategie: beroep op nationale en 

Europese innovatie- en duurzaamheidsfondsen 
(green deal, ESA-project precisielandbouw etc.), 
uitwerking gebiedsgerichte inzet GLB-middelen, 
opzet gebiedsfonds windenergie.

•  Inrichtingsstrategie: opzetten regionale grond-
bank om grondruil mogelijk te maken, inzet land-
inrichtingsinstrumentarium ‘nieuwe stijl’, opzet 
integrale gebiedsontwikkelingsprojecten.  

•  Uitvoeringsorganisatie: consortium en stichting 
Springflields zijn opdrachtgever voor uitvoerings-
dienst die projecten uitvoert, mogelijke rol DLG.

5. Praktijkpilots
Op basis van haalbaarheidsonderzoek en uitvoe-
ringsprogramma worden samen met stake hol-
ders één of enkele praktijkpilots opgezet. Schaal 
en begrenzing van de praktijkpilots zijn nader te 
bepalen. Bijvoorbeeld het hele Drentse Monden-
gebied, zodat alle componenten van het ruimtelijk 
concept (pivots, beekdalen, groenblauwe structuur, 
dorpsranden, linten en windturbines) in samenhang 
uitgewerkt kunnen worden. Maar ook kleinere lokale 
pilots zijn denkbaar.

Acties
• Inventariseren kansrijke initiatieven.
• Uitwerken projectplannen.
• Feitelijke uitvoering.
• Evaluatie en bepaling vervolgstappen.
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