
Een windmolen plaatsen  
in het Utrecht Science Park, 
kan dat?

Is het mogelijk om windenergie op te 
wekken in het Utrecht Science Park? 
Deze vraag stellen de leden van het 
college van bestuur en veel studenten  
en medewerkers van de Universiteit 
Utrecht. De drijfveer achter het stellen 
van de vraag is helder. De Universiteit 
Utrecht levert met haar onderzoek en 
onderwijs een actieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van een betere wereld  
en wil op het gebied van duurzaamheid 
een inspirerend voorbeeld zijn.  
Het realiseren van een windmolen  
in het Utrecht Science Park (USP) zou  
hier heel goed bij passen. Zijn er in het 
Utrecht Science Park dan geschikte 
plekken voor windmolens? En krijgt  
de universiteit voldoende steun?  
Het onderzoek naar de mogelijkheden 
van windenergie is in volle gang en  
geeft antwoord op deze vragen.

https://www.uu.nl/organisatie/duurzame-uu/waarom-duurzaam


“Is het mogelijk om in het Utrecht 
Science Park zelf windenergie op  
te wekken?”

Meer duurzame initiatieven nodig
Om in 2030 CO2-neutraal te zijn, moet de universiteit 
echter meer doen dan ze nu doet. Zo ontstond de 
vraag: Is het mogelijk om in het Utrecht Science Park 
zelf windenergie op te wekken? 

Windenergie opwekken op land 
Op het land windenergie opwekken is niet eenvoudig. 
De weinige locaties in Nederland die geschikt zijn  
voor windmolens moeten zorgvuldig worden gekozen. 
En de impact op de omgeving moet uitvoerig in kaart 
zijn gebracht voordat er een volgende stap gezet kan 
worden. 

Veel organisaties houden zich bezig met windenergie 
op het land. Zo heeft Natuurmomenten een duidelijk 
standpunt over windenergie. Ze pleit voor een goede 
locatiebepaling en inpassing van windmolens in  
het landschap. Milieu Centraal heeft op een rij gezet  
wat de voor- en nadelen zijn van windmolens en hoe  
de nadelen worden tegengegaan. En de Rijksdienst  
voor Ondernemend Nederland geeft onder andere 
informatie over doelen, oplossingen voor knelpunten 
en inspraak. 

Windenergie opwekken in het USP?
De Universiteit Utrecht wil als universitaire instelling 
met een flinke CO2-uitstoot en eigenaar van het 
grootste deel van het grondgebied van het Utrecht 
Science Park verantwoordelijkheid dragen en onderdeel 
zijn van de oplossing van het energievraagstuk. Door  
te kiezen voor een verkenning op eigen grondgebied 
laat de universiteit zien dat zij de last van haar groene 
energievraag niet zo maar elders wil neerleggen.  

Het Utrecht Science Park is bovendien een kansrijk 
gebied voor duurzame energie initiatieven. Het is een 
campus waar onderzoekers en studenten dagelijks 
werken aan duurzame oplossingen; voor het Utrecht 
Science Park, de stad Utrecht en de maatschappij. 
Studenten komen op deze manier in aanraking met 
duurzame keuzes en initiatieven, wat hen vormt voor 
de rest van hun leven. 

CO2-neutraal in 2030 
De Universiteit Utrecht zet in haar bedrijfsvoering 
duurzaamheid centraal. Zij doet dit op vele manieren. 
Van het bouwen van toekomstbestendige gebouwen 
tot het recyclen van afval en van duurzaam reisgedrag 
tot het maximaal bijdragen aan de energietransitie. 
Haar ambitie is om in 2030 CO2-neutraal te zijn.  
Het verminderen van het eigen energieverbruik,  
goed gebruik van energie en de overgang naar  
een duurzame energievoorziening zijn belangrijke 
factoren die bijdragen aan het behalen van dit doel.

“We willen echt verschil maken 
met de kennis die we in huis 
hebben, onze nieuwbouwplannen 
en de campus die veel kansen 
biedt”

Energieopwekkende en circulaire nieuwbouw
Al in 2025 wil de universiteit als grootverbruiker van 
energie ten opzichte van 2005 50% energie besparen. 
Dat is een grote opgave. Voor het behalen van deze 
doelstelling zal de nieuwe aanpak voor nieuwbouw en 
renovatie veel gaan betekenen. De universiteit neemt 
flinke maatregelen om gebouwen energieopwekkend 
en circulair te maken. 

Verduurzamen van opgewekte energie 
Om de opgewekte energie te verduurzamen zet de 
Universiteit Utrecht in op het verwarmen en koelen  
van gebouwen met warmte- en koudeopslag  (WKO), 
maakt zij gebruik van zonnepanelen, zonnevelden en 
solarcarports en koopt zij 100% groene energie in die 
wordt opgewekt door windmolens in Nederland. 
Daarnaast ondersteunt de universiteit het onderzoek 
van Warmtebron Utrecht naar de mogelijkheden van 
aardwarmte in de vorm van (ultradiepe) geothermie. 
Fiona van ’t Hullenaar, directeur Vastgoed & Campus: 
“We willen echt verschil maken met de kennis die we in 
huis hebben, onze nieuwbouwplannen en de campus 
die veel kansen biedt. Zo kunnen we in de toekomst 
hopelijk gebruik gaan maken van aardwarmte en 
elektriciteit voor de duurzame energievoorziening  
van onze gebouwen.”
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De eerste verkenning
In 2018 is de universiteit gestart met een eerste 
verkenning naar de mogelijkheden van windenergie in 
het Utrecht Science Park. Er is een brede inventarisatie 
gedaan waarbij verschillende typen windmolens - grote, 
kleinere en innovatieve windmolens - zijn onderzocht.  
Daaruit zijn twee mogelijk geschikte locaties voor 
windmolens naar voren gekomen in de Noordwest hoek 
van het Utrecht Science Park. Eind 2019 heeft het 
College van Bestuur van de Universiteit Utrecht besloten 
om in 2020/2021 op deze locaties een onderzoek te 
laten uitvoeren naar de financiële en technische 
haalbaarheid van twee windmolens en te onderzoeken 
of er voldoende draagvlak is voor windenergie bij de 
belanghebbenden.

De omgeving als raadgever
In het eerste kwartaal van 2020 is dit verkennend 
onderzoek van start gegaan. Het onderzoek loopt  
naar verwachting tot de tweede helft van 2021. 
Ervaringen bij andere windprojecten in Nederland  
laten zien dat de belangrijkste zorgen van betrokkenen 
in de omgeving gaan over geluid, slagschaduw en  
de zichtbaarheid in het landschap. De universiteit 
brengt mogelijke zorgen, wensen en adviezen van  
de belanghebbenden zo goed mogelijk in kaart en 
neemt deze mee in het onderzoek. Ook de impact 
van trillingen en elektromagnetische pulsen op 
onderzoeksapparatuur wordt uitgebreid onderzocht 
en besproken met onderzoekers van faculteiten en 
bedrijven. 

De context: Omgevingsvisie USP 
De gemeente Utrecht onderzoekt in dezelfde periode 
samen met het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht 
binnen het proces van de totstandkoming van de 
Omgevingsvisie USP onder meer hoe bewoners en 
bedrijven denken over mogelijke duurzame oplossingen 
in het Utrecht Science Park.

Meepraten binnen de Omgevingsvisie 
In het najaar van 2020 heeft de gemeente Utrecht  
de deelsessie Zichtbaar duurzaam en gasloos 
georganiseerd. De universiteit was hier nauw  
bij betrokken. Tijdens deze online sessie heeft er  
een gesprek plaatsgevonden met betrokkenen  
over onder meer hun visie op windmolens. 
In maart 2021 konden betrokkenen tijdens een tweede 
USP-lab meepraten over de gepresenteerde visie tot 
dan toe.

Bijdrage aan regionale ambitie 
De verkenning naar de mogelijkheden van windenergie 
loopt ook parallel aan de totstandkoming van de 
Regionale Energiestrategie Utrechtse energieregio  
(RES U16). In de RES U16 worden zoekgebieden in  
de regio Utrecht vastgesteld waar duurzame energie 
kan worden opgewekt. Binnen de U16 werken  
zestien Utrechtse gemeenten (waaronder de gemeente 
Utrecht), vier waterschappen en de provincie Utrecht 
samen met inwoners, maatschappelijke organisaties  
en bedrijven. In het ontwerp RES U16 staat dat de 
samenwerkende overheden in de periode tot 2030 
circa 650.000 huishoudens wil voorzien van duurzame 
elektriciteit.

Duurzame opwekking van stroom in 2030

In het USP kan circa 8% van de ambitie van de 
gemeente Utrecht worden gerealiseerd uitgaande 
van één windmolen en zonnepanelen op daken, 
parkeerplaatsen en in circa 10% van de weilanden.
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Plek langs snelweg A28 lijkt te 
voldoen aan alle milieunormen

Naast het onderzoek naar de wenselijkheid van 
windmolens in het Utrecht Science Park, doet de 
universiteit onderzoek naar de technische en financiële 
haalbaarheid van het zelf opwekken van windenergie. 
Hierbij wordt uitgegaan van de best beschikbare 
technieken en hoogst haalbare normen. De eerste 
technische onderzoeksresultaten laten zien dat één 
locatie, nabij Sportcentrum Olympos, lijkt af te vallen.  
De andere locatie langs de snelweg A28, dichtbij 
knooppunt Rijnsweerd, lijkt wel aan alle milieunormen 
zoals geluid, slagschaduw en veiligheid te kunnen 
voldoen. Deze locatie ligt bovendien ver genoeg van  
de dichtstbijzijnde bestaande woonbebouwing van 
Rijnsweerd-Zuid. Ook laten de onderzoeksresultaten  
tot nu toe zien dat twee windmolens in het Utrecht 
Science Park waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar  
één windmolen mogelijk wel. De eerste onderzoeks–
resultaten zijn toegelicht tijdens de deelsessie Zichtbaar 
duurzaam en gasloos. Met één grote windmolen kan de 
universiteit circa 20-25% van de benodigde elektriciteit 
verduurzamen.

Gemeentelijk besluit over ruimte voor windmolens 
De gemeente Utrecht heeft dit jaar het concept van  
de Omgevingsvisie USP opgesteld. Na verwerking  
van de input van het tweede USP-lab is de concept 
omgevingsvisie voor het USP voorgelegd aan het 
college van b en w, en is het stuk vrijgegeven voor  
inspraak. De visie en een digitaal reactieformulier is te 
vinden op: www.utrecht.nl/usp.

Begin 2022 stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie  
USP naar verwachting vast en is het duidelijk of de raad 
in het Utrecht Science Park ruimte wil maken voor verder 
onderzoek naar windenergie. Als dit inderdaad zo is én 
de universiteit besluit op basis van de onderzoeks–
resultaten en gesprekken met belanghebbenden dat  
zij het onderzoek naar windenergie wil voortzetten,  
dan volgt er een procedure voor wijziging van het 
omgevingsplan en de vergunningsaanvraag.

Een windmolen plaatsen is kortom een zorgvuldig  
proces van jaren. Tot het einde van dit jaar zet de 
Universiteit Utrecht zich eerst in om tot het antwoord  
op de vraag te komen of het (technisch) mogelijk is om 
een windmolen te plaatsen in het Utrecht Science Park. 
De universiteit krijgt daarmee ook antwoord op de  
vraag of zij mogelijk in de toekomst op eigen terrein  
haar energievoorziening met inzet van zelf opgewekte 
windenergie kan verduurzamen.

Op de hoogte blijven?
Belangstellenden kunnen op de website van de 
Universiteit Utrecht actuele informatie vinden over 
het windinitiatief en antwoorden krijgen op 
veelgestelde vragen. De website van de gemeente 
Utrecht biedt informatie over de totstandkoming  
van de Omgevingsvisie USP.   

Het windloket: voor antwoorden op vragen
Geïnteresseerden die vragen hebben over het 
verkennend onderzoek dat de Universiteit Utrecht 
doet naar windenergie in het Utrecht Science Park 
kunnen een e-mail sturen naar het windloket. 

E: windenergie@uu.nl.

https://www.uu.nl/windenergie
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