
Praktische participatie  
rond multifunctionele  

zonneparken

Geleerde lessen, tips & tricks uit  
het ‘In My Backyard Please’-project



INTRODUCTIE

• ...voor iedereen die droomt van win-win scenario’s.  
Die de mogelijkheden en meerwaarde ziet van de nieuwe 
generatie mooie zonneparken; parken die thuis lijken te 
horen in het landschap en de beleving ervan verrijken,  
die functies combineren en natuurwaarden versterken.  

• ...voor iedereen die zich wil inzetten om in co-creatie 
met belanghebbende partijen een naburig zonnepark te 
ontwikkelen waarvan uiteindelijk gezegd wordt: ‘já, dit  
willen wij in onze omgeving hebben, graag zelfs!’ 

 

HOE 
  
Van 2019 tot 2021 vormden TNO, WUR, TS Visuals en Design 
Innovation Group het consortium ‘In My Backyard Please’.   
(Zie p.15) Door middel van ontwerpend onderzoek onder- 
zochten we: hoe ontwerp en ontwikkel je multifunctionele 
zonneparken die wél geaccepteerd en omarmd worden  
door omwonenden? 
 
De belangrijkste opgedane inzichten en geleerde lessen met 
betrekking tot participatie zijn gebundeld in dit document.   
Samenvattend:

• Dit is een ontwerpvraagstuk (p.03, ‘Procestips’)
• Breng eerst het speelveld in kaart (p.04 ‘Op verkenning’)
• Maak gebruik van co-creatie (p.05 ‘Co-creatie tips’)
• Werk parallel verschillende scenario’s uit (p.07 ‘Groeps-

opdrachten met scenario’s’)
• Stel de beleving van het gebied centraal (p.09 ‘Beleving  

als uitgangspunt’)
• Stel deelnemers aan co-creatie sessies in staat om te 

doen wat je van hen vraagt (p.11 ‘Ingrediënten aanreiken’)
• Toetsing is essentieel bij het uitwerken van plannen  

(p.14 ‘Concepten ontwerpen, valideren en beleven’)
• Blijf leren van elkaar (p.15 ‘Colofon’)

WAT 

Dit document bevat een rijk assortiment aan inzichten, 
geleerde lessen en praktische tips voor participatie bij de 
ontwikkeling van naburige en multifunctionele zonneparken. 
 
Deze inzichten, lessen en tips zijn steeds geïllustreerd met 
concrete praktijkvoorbeelden, te vinden op de groene slides.
 

WAAROM
 
Voor een transitie van fossiele naar duurzame en hernieuw-
bare energiebronnen is onder andere meer zonne-energie 
nodig. Nieuwe zonneparken komen dichter bij mensen dan 
eerst, want de meeste ‘makkelijke’ stukken land hebben 
we al gebruikt. Zonneparken die dichterbij mensen komen 
hebben impact op de directe leefomgeving, en de kwaliteit 
van die leefomgeving is belangrijk voor omwonenden en 
andere gebiedsbelevers. 
 
Acceptatie van zonneparken in de directe leefomgeving 
is daarmee een randvoorwaarde voor opschaling. Het 
betrekken van belanghebbende partijen bij het ontwerp  
en de ontwikkeling van lokale zonneparken draagt bij aan 
deze acceptatie.  

Dit document  is... 

• ...voor iedereen die begrijpt dat de komst van een 
zonnepark in de buurt een ingrijpende gebeurtenis is.  
Het zonnepark kan invloed hebben op het landschap en 
de beleving daarvan door de mensen die daar wonen en 
recreëren. 

• ...voor iedereen die bewoners en andere gebiedsbelevers 
serieus neemt en zowel hun enthousiasme en ideeën als 
hun zorgen en bezwaren verwelkomt. 

Nauerna, detail proefopstelling met speciale print, zie p.14 (Foto: DIG)
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testen: ‘designing things right’. Aan het eind van deze fase 
heb je een ontwerp dat aan de randvoorwaarden voldoet.   
(Voor meer informatie zie www.designcouncil.org.uk)  

Centraal aanspreekpunt bewoners 
Een centraal aanspreekpunt voor alle bewoners is een 
enorme procesversneller en -verbeteraar. Dit helpt met:
• snel de juiste mensen vinden 
• efficiënt en effectief communiceren (vertrouwde afzen-

der, weet uit ervaring welke kanalen wel en niet werken)
• begrijpen wat er speelt in een gebied
 
Beginnen met verkennen 
De eerste stap is het in kaart brengen van het speelveld.  
Wie zijn belanghebbende partijen? Wat kenmerkt het 
gebied? Wat is de biografie van het landschap? Hoe wordt 
dit gebied beleefd? En, als er nog geen sprake is van een 
specifieke locatie maar eerder van een zoekgebied: wat zijn 
kansrijke locaties? (Zie p.04) Door de context in kaart te 
brengen wordt duidelijker wie je met welk doel bij het proces 
moet betrekken. Ook levert deze verkenning eerste kaders, 
randvoorwaarden en aanknopingspunten met betrekking tot 
het ontwerp en de ontwikkeling van een lokaal zonnepark.  
 
Eerst luisteren dan praten  
Geef de resultaten van je verkenning terug nog voordat je in 
de vergadering over de ontwikkeling van een mogelijk zonne- 
park begint. Dit maakt duidelijk dat er goed is geluisterd naar 
omwonenden en andere belanghebbende partijen, dat je je 
verdiept hebt in het gebied, en de context begrijpt.  
 
Blijf in contact  
Voorkom lange radiostilte: blijf partijen informeren over het 
proces, ook als er minder te melden valt. Dit toont hen dat 
er serieus gewerkt wordt met hun inbreng en zorgt ook dat 
zij inzicht hebben in eventuele vertragingen in het proces.  
 
Zorg voor een heldere structuur 
Herhaal aan het begin van elke ontmoeting het gezamenlijke 
doel en de al vastgestelde uitgangspunten. Geef steeds 
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duidelijk aan waar in het proces het project zich bevindt, 
wat van deelnemers wordt verwacht in de sessie, en wat de 
volgende stappen zijn. Organiseer voor elk doel een aparte 
sessie en rapporteer na elke sessies over de voortgang.   
  
Uitgangspunten toetsen 
Het toetsen van uitkomsten is belangrijk voor draagvlak,  
en het voorkomt dat volgende stappen gefundeerd zijn op 
onjuiste aannames. ‘Zijn we het erover eens dit de 
randvoorwaarden zijn?’ ‘Is dit inderdaad wat we willen?’  
 
Stel beleving centraal 
Wanneer je ontwerpt voor meerwaarde voor de leefomgeving 
en voor acceptatie door omwonenden, is het logisch om de 
beleving van het zonnepark centraal te stellen. (Zie p.09)  
Als bij bewoners twijfel en onzekerheid bestaat over moge-
lijke negatieve impact van een lokaal zonnepark op hun leef- 
omgeving, is het aannemelijk dat zij voor de zekerheid tégen 
zullen zijn. Hoe geef je bewoners een realistische en 
betrouwbare indruk van de impact die het zonnepark op hun 
beleving van de leefomgeving heeft? (Zie p.14) 
 
Behoefte aan grip op kostenplaatje 
Neem de belanghebbende partijen mee in technische 
en financiële randvoorwaarden, overwegingen en (on)
mogelijkheden.  
In het IMBYP project merkten we dat er bij de bewoners-
vereniging een sterke behoefte was aan (globaal) inzicht in 
de kosten en baten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van 
een zonnepark. Wat kunnen we zelf, waar hebben we anderen 
voor nodig, en wat levert het op? Het beantwoorden van 
deze vragen is niet eenvoudig, want er is sprake van een 
groot aantal variabelen.  
Inzicht in deze variabelen kan in ieder geval al helpen. Maak 
duidelijk waarom het lastig is om een precies antwoord te 
geven, praat in bandbreedtes en scenario’s. We denken dat 
er nieuwe en laagdrempelige rekentools nodig zijn om aan 
deze behoefte te voldoen.

WAT

Bij een traditioneel zonnepark wordt de inrichting bepaald 
door de investeerder, die zich richt op maximale opbrengsten. 
Factoren die invloed hebben op het ontwerp zijn met name 
overheidsbeleid en technische en economische aspecten. 
  
Als belanghebbende partijen betrokken zijn bij het ontwerp 
en de ontwikkeling van een zonnepark werkt het anders. 
Elk van de partijen kan de initiatiefnemer zijn. Belangen en 
behoeften kunnen onderling sterk verschillen. Je zoekt naar 
overeenstemming en werkt samen aan een plan waar alle 
partijen zich in kunnen vinden. Dat is niet iets wat je in één 
bijeenkomst af kunt vinken: het is een gezamenlijk proces dat 
tijd nodig heeft.  Het is een ontwerpvraagstuk en het loont 
om het ook op die manier te benaderen.  
 
  
WAAROM 

 
Bij een ontwerpvraagstuk weet je van tevoren niet waar je 
precies uit gaat komen, maar er zijn duidelijke richtlijnen en 
beproefde methoden voorhanden. 

HOE 

 
Hoe richt je dat ontwerpproces goed in? Wat is daarin 
wel en niet behulpzaam? Een ontwerpende aanpak heeft 
een aantal kenmerken: iteratief, holistisch, mensen staan 
centraal, open-minded, co-creatief, en actiegericht. 
 
De design thinking methode ‘Double Diamond’ kan behulpzaam 
zijn om het gezamenlijke ontwerpproces te structureren. De 
eerste fase draait om verkennen, onderzoeken en analyseren: 
‘designing the right thing’. Hoe zit de situatie in elkaar, wat is 
hier nodig, wat zijn de randvoorwaarden? Aan het eind van 
deze fase is het duidelijk waar het ontwerp aan moet voldoen. 
De tweede fase draait om ideeën ontwikkelen, prototypen en 



Het avontuur begint met op verkenning gaan. Wat is de context? Wie moet je betrekken? Wat zijn kaders, randvoorwaarden  
en aanknopingspunten voor het ontwerp? Het beantwoorden van de onderstaande vragen brengt het speelveld in kaart:

Breng stakeholders in kaart. Wie beweegt zich in dit gebied?  
Wie heeft welke belangen? Wie heeft waar iets over te zeggen? 
Hoe zijn de relaties? Is er (positieve danwel negatieve) geschiedenis 
tussen de partijen? Denk bijv. aan omwonenden, lokale onder-
nemers, recreanten, grondeigenaren, gemeente, investeerders.

Wie zijn  
belang- 
hebbende 
partijen?

Wat 
kenmerkt 
het gebied? 

Hoe wordt  
dit gebied  
beleefd?

Wat zijn 
kansrijke 
locaties? 

Breng de biografie van het landschap in kaart. Wat zijn de landschap- 
pelijke kenmerken? (Schaal, structuren, cultuurhistorische elementen, 
lijnen.) Wat is de historie? Wat zijn terugkerende thema’s? Wat is de 
ecologische situatie en hoe kun je natuurwaarden behouden en/of 
versterken? (Flora, fauna, waterhuishouding, bodemkwaliteit.) 

Breng de perceptie en beleving van het gebied door omwonenden  
en/of recreanten in kaart. Wat is de band van bewoners met het 
gebied? Wat zijn de veelvertelde verhalen over de omgeving en wat 
er in die omgeving is gebeurd?  
 
Hoe wordt dit landschap beleefd vanuit (letterlijk en figuurlijk) 
verschillende perspectieven? Wat ligt er wel en niet in het zicht? 
Welke activiteiten vinden er plaats (fietsen, wandelen, varen enz.) 
en door wie? Welke recreatieve netwerken zijn er? 

Deze stap wordt in het ontwikkelproces heel vaak overgeslagen 
vanwege de belangen van de eigenaar van een specifiek perceel. 
Maar als er verschillende en op het eerste gezicht gelijkwaardige 
mogelijke opties zijn voor de locatie van een zonnepark, is het 
belangrijk en nuttig om dat gesprek te voeren. 
 
Welke waarden worden er aan de verschillende gebieden 
toegekend? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende 
locaties, en voor wie zijn dat voor- en nadelen?

Als je de situatie begrijpt, kun je op het juiste moment 
de juiste stakeholders betrekken en rekening houden 
met eventuele gevoeligheden. Dat is essentieel voor 
constructieve gesprekken waarin je samen zoekt naar 
gedeelde belangen, motivatie, waarden en doelen.

Weten waar mensen wel en geen waarde aan 
hechten is belangrijk. Alleen als je inzicht hebt in 
behoeften, eisen en wensen met betrekking tot 
formaat, locatie en uitstraling van het park kan er 
iets ontworpen worden waar mensen blij mee zijn. 
 
Het is ook een manier om bewoners en andere 
stakeholders te betrekken bij het proces, en een link 
te leggen tussen het park en de lokale identiteit.

Organiseer kennismakingsbijeenkomsten waarin je 
met verschillende werkvormen inzichten ophaalt 
over gebiedsbeleving en lokale waarden.  
 
Handig om een grote, lege kaart van het gebied te 
hebben die mensen zelf kunnen vullen met woorden 
en tekeningen: bijv. met herinneringen aan gebeur-
tenissen, favoriete plekken en routes, aanduidingen 
voor paden die alleen bij hen bekend zijn.

Zorgen dat een PV-park op een goede plek 
in het landschap ligt is heel bepalend voor de 
ontwerpruimte die je nog hebt in de uitvoering  
van het PV-park. 
 
Door een gezamenlijke ‘zoekgebied-oefening’ 
kunnen stakeholders zelf tot consensus komen  
over de meest geschikte locatie van het zonnepark, 
dit zorgt voor meer draagvlak.

Kennis van het gebied is essentieel voor goede 
inpassing van een zonnepark in het landschap. 
Historische en landschappelijke kenmerken vormen 
input: randvoorwaarden, aanknopingspunten en 
aandachtspunten voor een duurzaam ontwerp.

WAT WAAROM HOE
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OP VERKENNING

Desk research, interviews, stakeholder mapping. 
Verkennende stakeholder meetings met 
bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de 
bewoners, de gemeente, landschapsarchitect,  
en grondeigenaar.

Betrek experts zoals landschapsarchitecten en 
ecologen. Desk research, veldonderzoek, fotografie, 
eigen beleving. Vergeet niet om te laten zien dat 
je je in het gebied hebt verdiept, want dit leidt tot 
waardering en vertrouwen bij stakeholders.

Onderzoek doen naar gebiedskenmerken in 
combinatie met de mogelijkheden die er in de 
verschillende gebieden zijn voor PV. (Denk aan 
aansluitingen op het stroomnet en bruikbaar 
oppervlak / hoeveelheid panelen.) 
In de co-creatie sessie de bevindingen van je 
onderzoek presenteren en het gesprek faciliteren. 
Een plattegrond met daarop de verschillende 
zoekgebieden kan handig zijn.
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CO-CREATIE TIPS

Zorg voor goede begeleiding 
Capabele begeleiding is essentieel voor succesvolle en con-
structieve co-creatie, zéker bij een onderwerp als dit waarbij 
de gemoederen soms hoog kunnen oplopen.  
Je hebt facilitators nodig die open en constructief mee kun- 
nen denken en die voor de juiste dynamiek kunnen zorgen. 
Een goede facilitator kan omgooien, versnellen, vertragen of 
verdiepen wanneer nodig, kan een vastgelopen proces vlot 
trekken, creativiteit aanjagen, en is in staat om soepel om te 
gaan met eventuele weerstand, emoties en spanningen. 

Wees transparant over wie aanwezig is en waarom 
Maak een afweging welke partijen aanwezig dienen te zijn bij  
de sessies. Kan iedereen vrijuit spreken? Zijn er onderlinge 
spanningen? Is er informatie die vertrouwelijk is? 
Het kan bevorderlijk zijn voor de onderlinge waardering en 
verbinding van de verschillende partijen om samen te werken 
in een co-creatie sessie. Laat de deelnemers wel vooraf 
weten wie er meedoet: transparantie over de aanwezigheid 
van andere stakeholders dan alleen bewoners is belangrijk. 
Om vertrouwen op te bouwen is het belangrijk om te weten 
hoe de deelnemers zich verhouden tot het ontwerpproces 
en welke belangen ze vertegenwoordigen. 

Werken in kleine groepjes 
Een facilitator per groepje van max. zes personen is aan 
te raden. Dan kan iedereen actief bijdragen en gehoord 
worden, zonder dat personen met een uitgesproken en 
niet representatieve mening de gesprekken onevenredig 
domineren. (Zie p.07 ‘Groepsopdrachten met scenario’s’)
 
Ideeën voor werkvormen en tools:
• Gebiedskaart met de zoekgebieden  

(zie p.04 ‘Wat zijn kansrijke locaties?’)
• Een lege gebiedskaart waarop men kan schrijven  

en tekenen (zie p.04 ‘Hoe wordt dit gebied beleefd?’
• Groepsopdrachten met scenario’s (p.07)
• Plattegrond met panelen op schaal  (p.08)
• Knipvellen voor moodboards (p.09)
• Kaartjes met input (p.11, p.12) 

WAT  
 
Een co-creatie sessie is één van de mogelijke vormen van 
participatie en een belangrijk ingrediënt in het ontwerpproces.
 

WAAROM 

Door middel van een gezamenlijk maakproces breng je in een 
vroeg stadium belanghebbende partijen op een constructieve 
manier bij elkaar, hebben zij invloed en inspraak, en haal je 
waardevolle informatie op. Met interviews haal je expliciete 
kennis op en leer je wat mensen denken en zeggen, maar 
door mensen zelf dingen te laten maken haal je impliciete 
(‘tacit’) kennis op en leer je wat mensen weten, voelen, en 
dromen. Zo ontdek je de meer latente behoeften waar 
mensen zich niet bewust van zijn. 
Het is bevorderlijk voor het proces om iedereen aan het werk 
te zetten. Als je alleen samen praat kunnen mensen heel mak- 
kelijk met woorden het proces verlammen en ontregelen: als 
je samen dingen maakt kan dat niet. Het maakproces en het 
aannemen van een actieve houding helpt sceptische deel- 
nemers vaak om positiever en minder rigide te denken.   
 
Je kunt co-creatie sessies inzetten om bijvoorbeeld:
• kennis over het gebied op te halen
• een gevoel te krijgen bij de eisen, wensen en behoeften 

van belanghebbende partijen met betrekking tot het 
formaat, de locatie en de beleving van het park

• ideeën te ontwikkelen
• in een latere fase met kleine groepjes betrokken mensen 

delen van het ontwerp verder uit te werken

 

HOE 
 
Materialen voor maken 
Zorg dat mensen echt dingen kunnen maken en niet alleen 
met taal bezig zijn. Denk aan knipvellen voor mood-boards 
(p.09), gekleurd papier, papier, stiften, scharen, pennen, enz. Boxtel, detail van tekening uit de workshop ‘Onze energie in  

ons landschap’ tijdens het festival ‘In Our Nature’ (Foto: DIG)

Nauerna, detail van tekening uit co-creatie sessie (Foto: DIG)



WAT ONS OPVALT
 
Inmiddels hebben we een aantal verschillende co-creatie 
sessies gedaan. Wat valt ons daarin op? Wat zien we 
gebeuren, wat doen mensen, en wat vinden ze mooi?

• Bewoners bekijken een gebied als een geheel  
Ze zoeken naar mogelijkheden en denken daarbij niet 
direct aan verschillende eigenaren of bestemmingsplan-
nen. Daardoor wijken ze soms van de initiële opdracht af 
en gaan ze aan de slag met het gebied eromheen, draaien 
ze een indeling om, of kiezen ze een strook grond waar 
kadastrale grenzen dwars doorheen lopen. Die holistische 
blik kan van grote waarde zijn. 

• Van energiepark 2.0 naar (natuur)park 2.0 
In plaats van zonnepanelen centraal te stellen en achteraf 
nog wat groen toe te voegen, gingen de gesprekken 
meer over een (natuur)park 2.0 waarin natuur, beleving 
en energieopwekking hand in hand kunnen gaan.  

• Water, biodiversiteit en paden  
Bij de vier verschillende parkontwerpen tijdens het 
festival ‘Onze energie in ons landschap’ zagen we 
terugkerende elementen:  
- Water en waterhuishouding: slootjes voor afscheiding,   
   een beekje dat door het park heen loopt, nadenken over  
   afwatering panelen en het voorkomen van gronderosie  
- Aandacht voor biodiversiteit 
- Een zonnepark waar je via paden doorheen  
   kan bewegen 

• Gebruik maken van hoogteverschillen 
Een aantal ideeën maakten gebruik van (kunstmatige) 
hoogteverschillen voor verschillende doelen:  
- Verhoogde boulevard waardoor je over het park  
   heen kunt lopen zonder de natuur te verstoren 
- Hoge uitkijktoren met mooi uitzicht op het geheel van  
   bovenaf. (Al dan niet inclusief bedrukte zonnepanelen,  
   of een decoratief patroon in de paneelopstelling.) 

PRAKTIJKVOORBEELD  •  Wat zien we gebeuren in co-creatie?
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- Stukken grond (half) ‘optillen’ waardoor je een  
   interessante landmark creeërt, waarbij je de bovenkant 
   kunt gebruiken voor panelen en/of natuur, en daaronder  
   iets anders kunt doen met de ruimte. 

• Andere materialen dan gebruikelijk 
Deelnemers droegen heel andere materialen aan om mee 
te gaan werken zoals houten frames voor de panelen in 
plaats van staal of aluminium, voor een andere uitstraling. 

• Bedrukte panelen: ‘blending in’/‘standing out’ 
Het full-colour bedrukken van panelen met minimaal 
rendementsverlies biedt allerlei spannende nieuwe 
mogelijkheden. Mensen kozen zowel voor ‘blending in’ 
(panelen aanpassen aan het landschap) als ‘standing 
out’ (opvallende en artistieke statements, en/of visuele 
referenties naar lokale cultuurgeschiedenis die het park 
verbinden aan het gebied).

Nauerna, detail proefopstelling met speciale print, zie p.14 (Foto: DIG) Nauerna, detail van tekening uit co-creatie sessie (Foto: DIG)

Boxtel, workshop ‘Onze energie in ons landschap’ 
 tijdens het festival ‘In Our Nature’ (Foto: DIG)



WAT 

Deelnemers van een co-creatie sessie worden opgesplitst 
in kleinere groepen. Elke groep krijgt een verschillende  
opdracht. Denk aan verschillende hoeveelheden panelen  
of aan verschillende uitgangspunten, bijvoorbeeld:  

• Hoe zou een energiepark 2.0 eruit kunnen zien...  
...dat voor werkgelegenheid zorgt? 

• Hoe zou een energiepark 2.0 eruit kunnen zien...  
...dat voor meer biodiversiteit zorgt? 

• Hoe zou een energiepark 2.0 eruit kunnen zien...  
...dat een echte publiekstrekker is? 

• Hoe zou een energiepark 2.0 eruit kunnen zien...  
...dat voor sociale verbinding zorgt? 

WAAROM 

Onbegrensde mogelijkheden werken vaak verlammend, 
afbakenen bevordert creativiteit. Een gerichte opdracht 
helpt om in actie te komen, de aandacht erbij te houden, 
en leidt meestal tot een constructieve houding en goede 
samenwerking binnen de groep — zeker als er een beetje 
tijdsdruk op staat.  
 
Door variatie in groepsopdrachten haal je in hetzelfde 
tijdsbestek meer ideeën op. De verschillende uitkomsten 
bespreek en vergelijk je met elkaar: wat vinden we hier van? 
Welke is favoriet en welke willen we liever niet? Omdat het 
‘werk in opdracht’ is voelt het minder persoonlijk als iets niet 
in de smaak valt.  
Opties die worden afgewezen zijn minstens zo nuttig als opties 
die worden omarmd. Controversiële opdrachten helpen om 
de grenzen te ontdekken van wat mensen haalbaar en wense- 
lijk vinden. Leg dit bij aanvang goed uit, zodat mensen begrij- 
pen dat de opdrachten een middel zijn en geen doel.  

 
Naast bewoners ook andere stakeholders mee laten doen 
kan goed zijn voor onderlinge waardering en verbinding 
partijen, mits je daar vooraf duidelijk over communiceert.  

Een bijkomend voordeel van werken in kleine groepjes  
is dat dominante personen hun ei kwijt kunnen zonder  
een buitenproportioneel groot stempel te drukken op de  
hele bijeenkomst. 
 
Het draait niet alleen om het eindresultaat van deze 
opdrachten. Het proces, de gezamenlijke weg erheen, is 
minstens zo waardevol, net als het plenaire gesprek over de 
resultaten en conclusies. 

HOE 

Bepaal welke thema’s of scenario’s relevant zijn voor deze 
casus. Laat mensen zelf kiezen in welk groepje ze willen.  
Geef mensen ‘gereedschap’ om de opdracht uit te kunnen 
voeren (zie p. 08, 11, 12) zoals bijvoorbeeld inspiratiekaartjes, 
informatie over het grondbeslag van verschillende opstelling- 
en, en concrete voorbeelden van mogelijke parkfuncties. 
 
Dezelfde werkvorm kan voor verschillende doeleinden worden 
ingezet. Je kunt opdrachten formuleren op basis van behoeften 
die van tevoren in kaart zijn gebracht, of de opdrachten 
inzetten om behoeften op te halen. 
Wees naar de deelnemers toe heel duidelijk over het doel 
en de functie van de groepsopdrachten om verwarring te 
voorkomen. (Bijvoorbeeld: ‘Er is nog helemaal niets besloten 
over parkgrootte, we gaan nu met elkaar verschillende 
mogelijke scenario’s uitwerken en kijken hoe dat voelt.’) 

Aandachtspunt: zorg dat er aan het eind genoeg ruimte,  
tijd en energie over is voor het gesprek waarin je conclusies 
verbindt aan de resultaten. Dat is vaak het spannendste deel 
want dan probeer je gezamenlijk tot consensus te komen 
over de ontwerpuitgangspunten: voorkeuren uitspreken en 
richting bepalen.
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GROEPSOPDRACHTEN MET SCENARIO’S

Boxtel, workshop ‘Onze energie in ons landschap’ 
 tijdens het festival ‘In Our Nature’ (Foto: DIG)



PRAKTIJKVOORBEELD  •  Groepsopdrachten met scenerio’s

Ca. 1000 panelen: Ca. 1000 panelen: 1000 panelen: 1000 panelen:

Verticaal eco Zuid eco Zuid Oost-West

Indicatie grondbeslag van diverse paneelopstellingen — 1:2560

Anders, namelijk...

• Relatief hoge opbrengst  
op klein grondoppervlak 

• Relatief veel energie aan 
begin + eind van de dag 

• Er komt nauwelijks licht 
en water op de bodem

• Hoge opbrengst per paneel  

• Licht & water op de bodem 

• Planten hebben onderhoud 
nodig om schaduwvorming 
op panelen te voorkomen

• Relatief hoge opbrengst  
op klein grondoppervlak 

• Relatief veel energie rond 
het midden van de dag 

• Er komt weinig licht 
en water op de bodem

• Hoge opbrengst per paneel  

• Licht & water op de bodem

36

14

71

7

50 50

2 2
10

2

5
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Scenario A 

100 1.000
Huishoudens Zonnepanelen

Scenario A 

1001.000
HuishoudensZonnepanelen

Scenario B 

2.400 24.000
Huishoudens Zonnepanelen

Scenario B 

2.40024.000
HuishoudensZonnepanelen

Scenario C 

4.700 47.000
Huishoudens Zonnepanelen

Scenario C 

4.70047.000
HuishoudensZonnepanelen

Scenario D 

7.000 70.000
Huishoudens Zonnepanelen

Scenario D 

7.00070.000
HuishoudensZonnepanelen

VERSCHILLENDE ENERGIESCENARIO’S 

In deze co-creatie sessie kregen vier groepjes vier ver- 
schillende energiescenario’s om uit te werken, elk van een 
andere ordegrootte. De opdracht was: ‘zoek een geschikte 
plek op de kaart voor X zonnepanelen’. 
Op vier tafels stonden vier kaartjes met scenario A, B, C 
en D en deelnemers konden zelf kiezen bij welk groepje ze 
wilden aansluiten. 
 
Energieenheden die de gemiddelde persoon weinig zeggen 
zijn vertaald naar concrete ‘maatvoeringen’ waar mensen 
zich gevoelsmatig beter toe kunnen verhouden: een aantal 
panelen en voor hoeveel huishoudens dat stroom oplevert. 
Er zijn uiteraard veel variabelen die van invloed zijn op deze 
aantallen maar globaal is in deze fase goed genoeg.  

Door deelnemers een transparante sheet te geven met 
het grondbeslag van diverse PV-opstellingen (uiteraard 
op dezelfde schaal als de plattegrond waarop de panelen 
worden ingetekend) zijn ze in staat om een realistische 
indeling te maken wat grondbeslag betreft. 
Dat helpt om concreet te worden en om zelf gevoel bij te 
krijgen bij hoeveelheden: eventuele onder- of overschatting 
van het benodigde grondoppervlak wordt bijgesteld.
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WAT 

 
Stel de beleving van zonnepark door omwonenden centraal 
in het ontwerpproces.  
 
 
WAAROM 

 
In een traditioneel proces is maximale opbrengst meestal 
leidend bij het ontwerp van een zonnepark en dat is logisch, 
want dat levert maximale winst op voor de investeerder. 
Maar hier wil je een zonnepark zodanig ontwerpen en ontwik- 
kelen dat omwonenden en andere gebiedsbelevers zeggen: 
‘já, dit wil ik in mijn omgeving, graag zelfs.’ Zorgen over de 
mogelijke negatieve impact van een lokaal zonnepark op de 
beleving van de leefomgeving zijn legitiem. Die moeten ge-
adresseerd worden, en dat kun je doen door de beleving 
ervan centraal te stellen in het ontwerpproces (zie ook p.13).  
 
NB Wanneer je ontwerpt voor meerwaarde voor de leefom-
geving en ontwerpt voor acceptatie is beleving zeker niet 
het enige wat telt. Biodiversiteit, rendement, duurzame 
energie, financiële participatie, en energetische en/of 
financiële voordelen voor omwonenden kunnen ook belang-
rijke redenen zijn om een park te omarmen (zie ook p.14). 

HOE 

Het is lastig om vanuit 2D, in vogelperspectief, en op schaal 
te ontwerpen voor beleving. Werken met moodboards is een 
stap in de goede richting maar nog niet de ultieme oplossing. 
Zorg voor knipvellen met gevarieerde afbeeldingen, liefst 
zoveel mogelijk met een perspectief vanaf de grond. Laat 
deelnemers afbeeldingen zoeken van wat ze wél zouden 
willen, en ook van wat ze niét zouden willen — dat laatste 
is vaak minstens zo waardevol. Vraag goed door tijdens 
het maakproces zodat je begrijpt waarom deelnemers de 
afbeeldingen kiezen die ze kiezen. 

d
es

ig
n
 in

n
o

va
ti

o
n
 g

r
o

u
p

09

BELEVING ALS UITGANGSPUNT

Nauerna, detail van moodboard tijdens co-creatie sessie (Foto: WUR)



DIT WEL:

- Enigszins organisch 
- Enigszins toegankelijk
- Bloemen
- Biodiversiteit
- Onverharde wandelpaden
- Geleidelijke overgang  
   tussen natuur/landschap  
   en panelen
- Iets met bedrukking
- Subtiele link met Nauerna
- Iets met PV-overkapping

DIT NIET:

- Heel erg ‘aangelegd’
- Tafels die de lucht in gaan
- Industriële look  
   (bijv. ijzeren palen)
- Dominant in het zicht
- Massaal
- Onbedoeld rommelig 
- Een ‘in your face’  
   Nauerna symbool

Deze moodboards geven 
een indruk van wat de 
deelnemers van een co-
creatie sessie in Nauerna 
wel en niet zouden willen 
zien. Conclusie: ‘We 
willen een park dat past in 
het landschap en ruimte 
biedt voor natuur’.
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PRAKTIJKVOORBEELD  •  Beleving als uitgangspunt

Nauerna, collage van alle moodboards tijdens co-creatie sessies (Beeld: DIG)



WAT 

Denk goed na over wat de deelnemers aan een co-creatie 
sessie nodig hebben om te kunnen doen wat je samen met 
hen wilt doen, en voorzie hen van de benodigde hulpmiddelen.

HOE

Bijvoorbeeld door kaartensets op tafel te leggen met visuele 
inspiratie, voorbeelden van functies, en/of concrete tips.

Aandachtspunt: verwachtingsmanagement. Denk goed na 
over wat je wel en niet wilt aanreiken als mogelijkheden. 
Als je bijvoorbeeld alleen dure en hightech oplossingen 
voorschotelt kan het zijn dat je onrealistische verwachtingen 
wekt die later resulteren in teleurstelling.  
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INGREDIËNTEN AANREIKEN

WAAROM

Bewoners zijn expert in bewoner zijn. Ze zijn geen expert in 
zonneparken ontwikkelen: daar heb je weer andere mensen 
voor. Het is niet reëel om van deelnemers te verwachten dat 
ze zelf uit het niets met innovatieve ideeën komen, weten wat 
een oost-west opstelling is, of op de hoogte zijn van de 
nieuwste ontwikkelingen — en dat is ook niet nodig. 
 
Wat je wél bewoners en andere stakeholder kunt verwachten: 
- aangeven wat zij belangrijk vinden 
- kiezen uit optie A/B/C als ze de voor- en nadelen weten 
- bestaande elementen combineren en aanpassen tot een  
   geheel waar ze enthousiast van worden. 
 
Help mensen met het bedenken van wat er allemaal zou 
kunnen. Er zijn veel slimme, innovatieve en leuke ideeën 
met betrekking tot de inrichting van zonneparken waar de 
gemiddelde mens geen weet van heeft: gebruik die, je hoeft 
het wiel niet opnieuw uit te vinden.  

11



12

d
es

ig
n
 in

n
o

va
ti

o
n
 g

r
o

u
p

PRAKTIJKVOORBEELD  •  Ingrediënten aanreiken

Er zijn veel slimme, innovatieve en leuke ideeën met betrekking tot de inrichting van zonneparken. 
Help mensen met het bedenken van wat er allemaal zou kunnen, bijvoorbeeld door kaartjes met dit 
soort input op tafels te leggen:

‘Dutch Blue’: door te spelen met kleur, hellings- 
hoek en vorm ontstaan afbeeldingen in het 

landschap. (Beeld: Caro Agterberg / KunstLoc)

Aan kunnen wijzen welke zonnepanelen  
van wie zijn. (Beeld: Vote Solar,  

solarizesullivan.org/shared-solar/)

Lantaarns laden zich op in de zon en verplaatsen zich in de  
avond naar de juiste plekken voor verlichting langs het pad.  

(Beeld: Esther Jongsma en Sam van Gurp / KunstLoc)

Schaduwrijke overkapping voor picnic’s, in Seattle, 2011.  
(Beeld:Stephanie Bower, courtesy of Seattle City Light)

Stealing Fire (Lendell Ervin, Jiawei Hou) Annual 850 MWh, een  
inzending voor de 2018 Land Art Generator design competition.  

(Beeld: landartgenerator.org/blagi/archives/75397)

Speciale lichtdoorlatende prints, verwerkt in een zonnepaneel, maken het 
mogelijk om bijv. het uiterlijk van panelen aan te passen aan de omgeving. 

Meer informatie: solarvisuals.nl (Beeld: Design Innovaiton Group)

Bewoners maken samen op locatie het voorgestelde formaat inzichtelijk 
van een (community owned) zonnepark op ‘Bring Your Brolly Day’.  
(Beeld: www.clewsla.co.uk/projects/southill-community-energy/)

Recreanten rusten even uit in solarpark De Kwekerij waarin verschillende 
functies worden gecombineerd. Voor meer info: nlsolarparkdekwekerij.nl 

(Beeld: https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl)

Visuele impressie van een park met zonnepanelen waarbij de arrays zich als lange ‘linten’  
zich over de heuvel draperen, en waarbij gespeeld wordt met hoogteverschillen en  

met wat wel en niet makkelijk toegankelijk is. (Beeld: Design Innovation Group) 

NS plaatst schommels op stations waarmee 
reizigers hun telefoon op kunnen laten: ‘play 
for power’. (Beeld: ideaonline.nl/bureaus/

thegroundbreakers/)

Basisschoolleerlingen doen mee met onderzoek naar agri-PV  
(Beeld: tucson.com/news/local/tucson-elementary-students-help-ua-study-how-well- 

plants-grow-under-solar-panels/article_25cde0ab-1296-5357-9041-ad3a50551e09.html)

Een zonnepark hóeft niet in een rechte  
streep te eindigen: waarom geen geleidelijke  
overgang? (Beeld: Design Innovation Group)

Plannen voor een nieuwe groene wijk in Helmond.  
(Beeld: UNStududio, via deingenieur.nl/artikel/helmond- 

presenteert-plannen-voor-groene-gezonde-wijk)



Terugkoppeling en feedback 
Na het eerste conceptontwerp volgt een terugkoppeling 
naar de belanghebbende partijen (en eventueel een review-
board) waarbij feedback wordt opgehaald. Bijvoorbeeld door 
te vragen: ‘dit zijn enkele verschillende opties, welke vinden 
we het beste?’ of ‘zo wordt het als ontwerp X hier komt, en 
wat vinden we daarvan?’.  
Sta open voor de reacties en wees bereid om het ontwerp 
aan te passen als dat nodig blijkt. Het kan zijn dat er meerdere 
feedbackrondes nodig zijn. 

Maak het ervaarbaar
Zoals gezegd blijkt het heel moeilijk om je voor te stellen hoe 
een zonnepark de beleving van je leefomgeving beïnvloedt. 
Het helpt om de impact ervan ruimtelijk ervaarbaar te maken 
in het landschap: laat mensen de schaal beleven. Dit kan door 
middel van een tijdelijke proefopstelling (zie volgende kopje) 
maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals markeringen in 
het landschap met paaltjes en afzetlint, of met veel mensen 
aan de randen gaan staan van het beoogde zonnepark. 
Laat mensen de schaal van veraf en dichtbij ervaren om hen 
een goede indruk te geven van de implicaties van de voor-
gestelde ontwerpkeuzes.  
Er is behoefte aan hulpmiddelen om op ware schaal eenvoudig 
de beleving van een park te ontwerpen. Denk aan door een 
virtueel landschap lopen met een VR-bril op, of door het 
bestaande landschap lopen waarbij je met je smartphone of 
tablet een laag op je omgeving kunt projecteren (AR) en het 
vanuit allerlei perspectieven kunt bekijken. Deze technieken 
worden al gebruikt in de architectuur- en bouwwereld maar 
worden voor zover wij weten nog niet ingezet voor dit doel.
 
Gebruik een proefopstelling 
Maak een tijdelijke 1:1 proefopstelling die een 3D indruk 
geeft van een deel van het beoogde eindresultaat. Dit helpt 
belanghebbende partijen om beter inzicht te krijgen in de 
visuele impact van een zonnepark op hun leefomgeving. 
Het uiterlijk, de grootte en de gebruikte materialen zijn af-
hankelijk van het beoogde doel en het beschikbare budget.  
Lopen mensen een middag rond met ‘panelen’ van aan elkaar 
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CONCEPTEN ONTWERPEN, TOETSEN EN BELEVEN
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geplakte bananendozen die ze op verschillende plekken in 
het gras leggen om ze vanaf het fietspad te beoordelen? 
Of moet een opstelling met glas vier maanden in de zomer 
op een helling staan om aan te tonen dat er geen overlast 
is door schittering? Wil je een proefopstelling gebruiken als 
een 1:1 staalkaart van verschillende mogelijkheden, of als 
‘proof of concept’ waarbij je enkele rijen uit een innovatief 
parkontwerp realiseert om mensen enthousiast te maken?
 
Conceptplan uitwerken tot definitief totaalplaatje  
Als er bij alle belanghebbende partijen voldoende overeen-
stemming is over het conceptplan, kan het definitieve 
ontwerp uitgewerkt worden. 
Vergeet niet dat het ruimtelijke ontwerp één onderdeel is van 
een grotere puzzel. Wanneer een naburig zonnepark geen 
negatieve impact om de leefomgeving heeft, is een krachtige 
reden om het niét te willen geneutraliseerd. Dat is niet 
automatisch hetzelfde als een reden hebben om lokale 
energieopwekking wél te willen*, te omarmen, en ‘zet hier 
maar neer!’ te roepen. 

Biedt het park omwonenden ook voldoende meerwaarde 
ten opzichte van de huidige situatie? Denk bijvoorbeeld 
aan recreatiemogelijkheden, korting op de energierekening, 
winstpercentage in een lokaal fonds storten, of de mogelijk-
heid om zelf mee te investeren.
 
*Resistance and Persuasion, ‘Approach-Avoidance Model of Persuasion: 

Alpha and Omega Strategies for Change’ by Eric S. Knowles and Jay A. Lin

redenen wegnemen 
om iets NIET te doen 

of te willen

redenen toe- 
voegen om iets WEL  
te doen of te willen

WAT  
 
Na verkennend onderzoek, co-creatie sessies en het 
destilleren (en toetsen!) van randvoorwaarden en uitgangs-
punten volgt de uitwerking van het parkontwerp. Dit kan gelijk 
opgaan met verkennende gesprekken en het uitwerken van 
een financiëel plan (zie laatste alinea). 
 
 

HOE 

Aan de hand van de gezamenlijk vastgestelde randvoorwaar- 
den en uitgangspunten kom je tot een eerste conceptontwerp. 
Daarna volgt terugkoppeling door belanghebbende partijen 
en experts. Op basis daarvan wordt het definitieve ontwerp 
uitgewerkt. Je kunt ervoor kiezen om belanghebbende partij- 
en te betrekken bij het uitwerken van (delen van) het ontwerp.

Betrek experts 
Op basis van input uit alle voorgaande stappen maak je één 
of meerdere conceptontwerpen voor een (zonne)park. Het 
is aan te raden om hier experts bij te betrekken, hetzij in 
een adviserende rol (review board) of in een uitvoerende 
rol. Denk aan een landschapsarchitect van de gemeente en/
of de provincie en een zonneparkontwikkelaar die bekend is 
met de technische randvoorwaarden. 

Zorg dat het niet te ‘af’ voelt 
Let erop dat het conceptontwerp niet te ‘af’ voelt door de  
manier van tekenen en presenteren. Afbeeldingen en platte- 
gronden die er te officiëel en strak uitzien, kunnen de indruk 
wekken dat er dat er besluiten zijn genomen zonder belang- 
hebbende partijen te raadplegen. Dit effect is sterker als de 
belanghebbenden al bezorgd of sceptisch zijn. En de overtui- 
ging dat het participatieproces een farce is, leidt niet tot 
een constructieve samenwerking. 
Tekeningen moeten exact genoeg zijn om een indruk te geven 
en een mening over te kunnen vormen, en schetsmatig 
genoeg om uit te stralen dat er nog niets volledig vast ligt.
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PRAKTIJKVOORBEELD  •  Concept ontwerpen, toetsen en beleven

Nauerna, proefopstelling beoordelen van veraf (Foto: DIG) Nauerna, proefopstelling beoordelen van dichtbij (Foto: DIG) Nauerna, proefopstelling beoordelen van dichtbij (Foto: DIG)

Nauerna, proefopstelling van bovenaf. Links vijf ‘kleurstalen,’ rechts drie arrays met 
bifacial panelen in golvende opstelling, waarvan twee met print (Foto: Eric de Vries/TNO)

Nauerna, drie arrays met bifacial panelen in golvende opstel-
ling waarvan twee met golvenprint (Foto: Eric de Vries/TNO)
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COLOFON

In My Bakyard Please (IMBYP)
 
Van 2019 tot 2021 vormden TNO, Wageningen University 
& Research, TS Visuals en Design Innovation Group het 
consortium ‘In My Backyard Please’. Door middel van 
ontwerpend onderzoek onderzochten we: hoe ontwerp en 
ontwikkel je multifunctionele zonneparken die geaccepteerd 
en omarmd worden door omwonenden? De belangrijkste 
opgedane inzichten en geleerde lessen met betrekking tot 
participatie zijn gebundeld in dit document.

Het IMBYP-project is mede mogelijk gemaakt door 
een subsidie van TKI Urban Energy. Deze publicatie is 
samengesteld door Design Innovation Group. 

TNO
 

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren 
die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van 
de samenleving duurzaam versterken. Binnen dit consortium 
hebben twee TNO units deelgenomen: Solar Energy en 
Energy Transition Studies (ETS). Solar Energy richt zich op 
de ontwikkeling, testen en toepassen van zonnecellen, 
modules en systemen. ETS richt zich op sociale innovatie en 
gedragsinzichten binnen de energietransitite.

www.tno.nl
Kay.cesar@tno.nl

TS Visuals
 

TS Visuals is specialist in groot formaat printen en duurzaam 
decoreren op tal van (plaat) materialen, met up-to-date 
printsystemen en uniek colormanagement. TS Visuals 
streeft altijd naar de optimale combinatie tussen vrijheid 
van ontwerp en functionaliteit. In dit consortium hebben zij 
hun kennis en kunde ingebracht om tot een ideale balans 
tussen energieopbrengst en visuele kwaliteit te komen van 
de zonnepanelen.

www.tsvisuals.nl
Thijs@tsvisuals.nl

Nationaal Consortium Zon in Landschap
 

Het IMBYP project is geïnitieerd vanuit Het Nationaal 
Consortium Zon in Landschap. Dit consortium brengt partijen 
die zich bezighouden met zon in landschap bijeen om tot een

 
 

betere afstemming te komen en een beter 
zicht op de (nabije) toekomst te krijgen. 
www.zoninlandschap.nl

Design Innovation Group
 

Design Innovation Group is een strategisch ontwerpbureau. 
Haar doel is om de wereld leefbaarder en schoner achter te 
laten voor de volgende generaties, door opdrachtgevers te 
helpen met vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, 
circulariteit en duurzaamheid. In dit consortium focusten zij 
zich op het onderzoeken en ontwerpen van een co-creatie 
proces om te komen tot in het landschap geïntegreerde 
zonneparken die iedereen in de achtertuin wil hebben.

www.designinnovationgroup.nl
Marieke@designinnovationgroup.nl

Wageningen University & Research (WUR)
 

WUR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen 
University en Stichting Wageningen Research. Haar 
missie is ‘To explore the potential of nature to improve 
the quality of life’. Binnen dit consortium heeft afdeling 
‘landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning’ 
meegewerkt. Zij focussen zich op het adresseren van 
huidige en toekomstige ruimtelijke uitdagingen door middel 
van landschapsontwerp. 

www.wur.nl/lsp 
Merel.enserink@wur.nl
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