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Stellingen, 

behorende bij het proefschrift van Ferry Van Kann 

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie 

Over integrale ruimtelijke conceptvorming  

op een regionale schaal met exergie als basis 

1. Een transitie van een energiesysteem dat is gebaseerd op fossiele 

brandstoffen naar een systeem dat steunt op duurzame energiebronnen is 

zeker niet alleen een technisch of fysiek-ruimtelijk vraagstuk. Een 

energielandschap in transitie vraagt ook om organisatorische, institutionele 

en sociaal-maatschappelijke veranderingen. 

2. Exergie kan behulpzaam zijn om het thema energie goed te verbinden met 

de ruimtelijke planning. 

3. Dat de spellingchecker van Word bij het typen van het woord exergie vroeg: 

‘bedoelde u misschien energie’, is een teken dat thermodynamische 

basisprincipes in het maatschappelijk debat niet vanzelfsprekend als bekend 

mogen worden beschouwd. 

4. Thermische energie (warmte) krijgt vergeleken met elektriciteit onterecht 

weinig aandacht in de planologie, terwijl juist bij het uitwisselen van 

thermische energie afstanden, bebouwingsdichtheden, multifunctionaliteit 

en het netwerkontwerp relevant zijn. 

5. Bij een energietransitie horen nieuwe strategische ruimtelijke concepten, 

zoals bijvoorbeeld een energiering. 

6. Bij de ontwikkeling van robuuste thermische netwerken levert een 

vergelijking met metronetwerken nuttige inzichten op.  

7. Dat Parkstad Limburg een amorf verstedelijkingspatroon kent als gevolg van 

de steenkoolwinning in het verleden, is nu een kans voor een robuust 

regionaal warmtenetwerk. 

8. Ook in regio’s die ruimtelijk gezien niet één geheel vormen, zoals Zuidoost-

Drenthe met het zandlandschap ten noordwesten van Coevorden en het 

veenlandschap ten zuidoosten van Emmen, kunnen integrale ruimtelijke 

concepten op basis van exergie worden gevormd. 

9. Het automatisch op kamertemperatuur geraken van een glas gekoeld bier 

kan voorkomen worden door het bier op tijd te consumeren. 

 


