


EEN STAD WAARIN MENSEN
ZELF WEER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HUN ENERGIE,

WAT ROEPT DAT BIJ JOU OP? 

WE STELDEN DE VRAAG AAN TWAALF VOORUITDENKERS.
ZIJ DELEN HUN VERWONDERING EN HUN VOORUITBLIK.

DE TOEKOMST BEGINT MET MEER VRAGEN DAN ANTWOORDEN.



ALS MENSEN IN 2050 ZELF ZORGEN VOOR HUN ENERGIE,
HOE ZIET DE STAD ER DAN UIT?



GROEIEND ONBEHAGEN OVER KLIMAATVERANDERING,
GRONDSTOFFENSCHAARSTE EN ENERGIEPRIJZEN

UITNODIGING AAN ONTWERPERS: 
INSPIREER DE STAD VOOR DE TOEKOMST VAN ENERGIE

DE STAD PRODUCEERT NU 80% VAN ALLE CO2 DOOR CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

MEER DAN 50% NEDERLANDERS WOONT IN DE STAD, IN 2050 IS DAT 80%

VIER GROOTSTE STEDEN DRAGEN MEER DAN 30% BIJ AAN ECONOMIE

ENERGIEREKENING VAN STADSBEWONERS IS IN ACHT JAAR VERDUBBELD

VOOR EEN DUURZAME STAD ZIJN ÉCHT ANDERE OPLOSSINGEN NODIG

ENERGIE IN EVOLUTIE | URGENTIE

Energie is in onze westerse samenleving de normaalste zaak van de wereld, 
altijd en overal beschikbaar. Voor iets wat met zoveel van ons dagelijks leven is 
verbonden hoeven we maar weinig moeite te doen. Onze betrokkenheid is vaak 
niet meer dan een maandelijkse automatische afschrijving, spaarlampen bij de 
supermarkt en regelmatig langs de pomp. 

ENERGIE IN EVOLUTIE

Op de wereldgrondstoffenmarkt wordt het drukker en klimaatverandering is volop in 
het nieuws. Dat verstoort de zorgeloze energiehuishouding zoals we haar gewend 
zijn. Voor een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding zijn in de 
toekomst andere oplossingen nodig: anders dan olie, kolen en aardgas. Die urgentie 
is nog lastig te voelen, aan energie is geen gebrek. Intussen stijgen de kosten van 
energie, in acht jaar zijn de kosten verdubbeld en gaat een steeds groter deel van 
ons budget naar energie. 

BAAS OVER EIGEN ENERGIE

Achter de schermen regelen technische experts en beleidsmakers nu nog de 
energievoorziening van onze samenleving. Een kleine, groeiende groep mensen 
heeft geen zin te gaan zitten wachten tot het energievraagstuk voor ze wordt 
opgelost. Ze produceren zelf energie voor thuis, voor de wijk en voor hun bedrijf. De 
toekomst is begonnen



 Marjan Minnesma | Urgenda



 Maarten Meester, Frank Meester | Gebroeders Meester



 Arjan Postma | FreedomLab



WAT IS HET ENERGETIC CITY 2050

LANDSCHAPPELIJK| SOCIAAL ECONOMISCH | TECHNISCH | POLITIEK BESTUURLIJK 
RUIMTELIJK ECOLOGISCH | MENS EN BELEVING VAN OMGEVING | ORGANISATORISCH | SOCIOLOGISCH

ARCHITECTEN | FILOSOFEN | SOCIOLOGEN | STEDELIJK PLANNERS | ENERGIEDENKERS 
KUNSTENAARS | FUTURISTEN | STORYTELLERS | VORMGEVERS | MARKETEERS
ENTREPRENEURS | STUDENTEN | ECONOMEN | TECHNOLOGEN | HISTORICI

EEN COMPETITIE VOOR TRANSDISCIPLINAIRE TEAMS
DIE ENERGIE IN DE STAD VAN DE TOEKOMST VERBEELDEN

MET EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID ALS ONTWERPPRINCIPE

MET FRISKIJKERS EN DWARSDENKERS DE TOEKOMST VAN ENERGIE VERKENNEN

DE TOEKOMST VAN ENERGIE IN DE STAD

ENERGIE DOOR DE OGEN VAN ONTWERPERS

Energetic City 2050 is een ontwerpcompetitie voor drie teams onder leiding van 
jonge ruimtelijk ontwerpers. De teams ontwerpen een nieuw energetisch panorama 
voor de stad van de toekomst. Die stad is een bestaande stad, in de loop van de 
toekomst energetisch zelfstandig geworden. In het ontwerp spelen stadsbewoners 
de hoofdrol, zij hebben het heft in eigen hand genomen. Fossiele bronnen en 
energiereuzen zijn ouderwets. Met vindingrijkheid regelen stadsbewoners en 
-gebruikers hun eigen energievoorziening. 

Het ontwerpteam dat de stad het meest weet te inspireren voor de toekomst wint de 
competitie. De jury bestaat uit stadsbewoners, stadsgebruikers en stadsbestuurders.

INTEGRATIE VAN DISCIPLINES

De toekomst van energie zien we als een toekomst van verbinding, dwars door 
disciplines heen die nu nog gescheiden zijn: transdisciplinair. Meedoen aan de 
competitie is voor teams met leden uit ver uiteenlopende disciplines. Denk aan 
architectuur, sociologie, antropologie, economie, stedelijk ontwerp, energie, 
landbouw, filosofie, kunst, marketing en technologie.  

INSPIRATIE VOOR EEN BREED PUBLIEK

We zijn niet op zoek naar de waarheid, die ene oplossing die de toekomst bepaalt. 
Ook niet naar duimendikke rapporten. We zoeken naar verrassing en inspiratie voor 
een breed publiek, ontwerpen die het bewustzijn van het energievraagstuk prikkelen, 
die uitnodigen tot ondernemerschap: vandaag. 



 Mirjam Molenaar | Gemeente Arnhem



 Claudia Bouwens | NEPROM



 Sander Veenhof | Student Future Planet Studies UvA



LANGE LIJN | WERKWIJZE

Drie gekozen jonge ruimtelijk ontwerpers vormen elk een transdisciplinair 
kernteam van vijf. Ze werken zelfstandig en in voor hen georganiseerde 
ontwerpateliers. In het atelier gebruiken we inspirators en werkvormen om 
gewoontepatronen op te schudden, het denken op te rekken, inspiratie-
injecties te geven. Drie groepen senior professionals in ontwerp, transitie en 
energie coachen elk ontwerpteam.

VAN MANIFEST NAAR STADSONTWERP

Het ontwerpteam begint met idealen en dromen vertaald naar leidende principes in 
een vurig pleidooi: een manifest. Dan start het stadsontwerp met verbeelding van de 
ruimtelijke, sociale, organisatorische, technische en bouwkundige innovaties in de 
stad. Van conceptueel niveau naar het dagelijkse handelingsperspectief, dicht op 
de huid.  

De ontwerpstad is Arnhem. Teams bepalen zelf voor welk deel van Arnhem ze hun 
manifest uitwerken tot een ontwerp. Dat kan de hele stad zijn, of een deelgebied.   

MANIFEST UITGEWERKT DOOR 
KUNSTENAARS EN STUDENTENTEAMS

Elk manifest wordt door Gelderse kunstenaars en vormgevers met een kunstvorm 
getransformeerd tot een beleving. Een ervaring die stadsbewoners raakt en aanzet 
zelf een begin te maken met de toekomst van energie. 

Via studentenprijsvraag.nl krijgen drie studententeams de kans elk een manifest uit 
te werken tot een eigen stadsontwerp. Ze doen dit in onderlinge competitie, begeleid 
en aangemoedigd door aparte coaches vanuit Alliander.

3 JONGE ONTWERPERS VORMEN 
EEN TRANSDISCIPLINAIR TEAM

DE TEAMS WORDEN UITGEDAAGD IN EEN
FACILITATIE EN INSPIRATIE PROGRAMMA

EN GECOACHT DOOR EEN EIGEN TEAM
VAN SENIOREN/AWESOME ELDERS

ONTWIKKELEN MET ELKAAR
EEN MANIFEST

EEN STADSONTWERP

EN EEN VERRASSENDE BELEVING
VAN HUN ONTWERP

ALLE MANIFESTEN, ONTWERPEN EN 
BELEVINGEN ZIJN DEEL VAN HET

PUBLIEKSFESTIVAL ‘ENERGETIC CITY 2050’



 Pieter van Exter | Urgenda



 Han-Paul van Westing | De Contactfabriek



 Frans Stokman | RUG



DE TOEKOMST VAN STAD EN ENERGIE ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR STADSONTWERP 
NIEUWE PERSPECTIEVEN OP NETWERK EN SAMENLEVING

OPREKKEN VAN HET DENKEN OVER ENERGIE, EIGENAARSCHAP EN DE STAD

EEN GROTERE BETROKKENHEID OP DE TOEKOMST VAN ENERGIE

MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT

TASTBAAR | RESULTAAT

Energetic City 2050 heeft als belangrijkste doel de betrokkenheid van de 
samenleving op de toekomst van energie te vergroten. We richten ons 
op stadsbewoners en -ontwerpers die energie willen steken in duurzame 
ontwikkeling van de stad. Of zich daar graag toe laten verleiden. Dat doen we 
met tastbare resultaten die uitnodigen tot actie, hier en nu.

ENERGETIC CITY 2050
ONLINE | DIGITALE KENNIS- EN LEEROMGEVING

Volg de teams en hun ontwerpen online. Interviews met teams, coaches, 
kunstenaars en vormgevers. Met korte verslagen in tekst en beeld, schetsen, uitleg 
van het project en het programma. Op dit online platform kunnen de teams met 
elkaar sparren, ervaringen en kennis delen. Bewoners, medewerkers van Alliander, 
Urgenda en de gemeente Arnhem worden uitgenodigd mee te denken en te 
discussiëren. Het wordt een platform waar verschillende disciplines samenkomen.

PRESENTATIE ENERGETIC CITY 2050
TENTOONSTELLING EN WORKSHOPS

In een open tentoonstelling in Arnhem brengen we de stadsontwerpen en 
kunstwerken samen, vrij toegankelijk voor iedereen: 

	 •	Ontwerpteams:	drie	stadsontwerpen
	 •	Studententeams:	drie	stadsontwerpen
	 •	Kunstenaars	en	vormgevers:	drie	kunstwerken

Voor kennis en inspiratie nodigen we stadsprofessionals op locatie uit voor 
een tweedaags programma van gezamenlijk onderzoek. De ervaringen van het 
transdisciplinair ontwerpen en het werk van de teams staan centraal. 

STADSFESTIVAL DE ENERGIEKE STAD 2050
CULTURELE MANIFESTATIE

De presentatie van Energetic City 2050 is in het najaar van 2012 middelpunt 
van een breder stadsfestival. Een festival - georganiseerd door Arnhem - voor 
stadsbewoners, -gebruikers en eenieder die betrokken is bij ontwerpen aan de 
stad. Met een marktplaats voor kleine en grote initiatieven die bijdragen aan een 
duurzame toekomst van Arnhem. 

PUBLICATIE ENERGETIC CITY 2050
PRINT EN ONLINE BOEK

In het project oogsten we de ervaringen en ontwerpen van de teams. Wat werkt, wat 
niet werkt. Wat essentieel is als je op zoek bent naar integrale oplossingen en welke 
overwegingen dan op tafel komen. En tenslotte, waar het toe leidt. Die ervaringen 
van het ontwerpproces en de ontwerpen zelf brengen we samen in een publicatie.    



 David Mulder, Max Cohen de Lara | XML



 Yoeri van Alteren | Club van 30



 Jeroen Zuidgeest, Ulf Hackauf en Winy Maas | MVRDV



FLOW | BEMENSING EN TIJD

In februari 2012 start de competitie met de inschrijving voor ontwerpteams. 
Op het stadsfestival in het najaar van 2012 maakt de jury de winnaar bekend. 
Voor de teams speelt in hun ontwerp de stadsbewoner de hoofdrol. Voor ons 
staan de ontwerpteams centraal, met een programma dat hun ontwerp en 
ervaringen ondersteunt en deelt. 

PROJECTTEAM VAN PARTNERS

Het projectteam met disciplines van ontwerp tot communicatie regisseert het 
project zodat het stroomt. Ieder leidt de uitwerking van een programma onderdeel, 
improviseert op ontwikkelingen en maakt ruimte voor nieuwe initiatieven die kunnen 
aansluiten	en	versterken.	De	projectleider	(Strategie	Alliander)	bewaart	de	droom	en	
zoekt een mooie balans in waarde en budget. 

ONDERSTEUND DOOR COACHES

Elk ontwerpteam heeft een groep van drie coaches, onder leiding van senior 
ontwerpers:	Winy	Maas	(MVRDV),	Paul	de	Ruiter	(Bureau	Paul	de	Ruiter)	en	
Thomas	Rau	(Rau	Architecten).	Samen	met	drie	transitiedenkers	en	drie	directeuren	
van Alliander coachen zij de teams verder dan bestaande kennis en concepten en 
toch dichtbij inspiratie voor nu. 

PARTNERS ENERGETIC CITY 2050

Alliander, Urgenda en Gemeente Arnhem zijn als partners op zoek naar nieuwe 
vormen van verbinding en samenspel in een omgeving die verandert. Alliander is als 
netwerkbedrijf verantwoordelijk voor het energietransport naar 2,6 miljoen klanten in 
Nederland en faciliteert de overgang naar een meer duurzame energiehuishouding. 
Stichting	Urgenda	is	een	actie-organisatie	voor	duurzaamheid	en	innovatie.	Dat	
doet ze met een langetermijnvisie, een concreet actieplan van nu tot 2050 en 
icoonprojecten. Gemeente Arnhem wil met het programma Arnhem Energiestad 
kennis, infrastructuur en bedrijven in de stad samenbrengen voor het realiseren van 
haar energie, klimaat en milleniumdoelen.  

ONTWERPTEAMS

STUDENTENTEAMS KUNSTENAARS EN 
VORMGEVERS

UITNODIGING ONTWERPCOMPETITIE HALF FEBRUARI

SELECTIE TEAMS DOOR COACHES TOT EIND MAART

BEKENDMAKING TEAMS EIND MAART

BRIEFING TEAMS EN START ONTWERP HALF APRIL

ONTWERPATELIER HALF APRIL – HALF JULI

BEKENDMAKING STUDENTENTEAMS EIND APRIL

COACHING VANUIT ALLIANDER HALF MEI – HALF JULI
PRESENTATIE CONCEPTEN HALF JUNI

PRODUCTIE VAN PUBLIEKSPRESENTATIE ZOMERMAANDEN

PUBLICATIE UITNODIGING ONTWERPCOMPETITIE OP 
STUDENTENPRIJSVRAAG.NL HALF MAART

GERICHTE UITNODIGING AAN GELDERSE 
KUNSTENAARS VIA GELDERSE KUNST FEDERATIE 

HALF MAART

BEOORDELING EN SELECTIE STUDENTENTEAMS
DOOR AWESOME ELDERS TOT EIND APRIL

BRIEFING STUDENTENTEAMS EN START
UITWERKING ONTWERP HALF MEI

PRODUCTIE VAN PUBLIEKSPRESENTATIE 
ZOMERMAANDEN

UITWERKING NAAR PUBLIEKSPRESENTATIE 
ZOMERMAANDEN

INZENDING VAN STUDENTENTEAMS 
(SCHETS STADSCONCEPT EN TEAMSAMENSTELLING) 

TOT HALF APRIL
BRIEFING KUNSTENAARS EN

VORMGEVERS HALF APRIL

PRESENTATIE ENERGETIC CITY 2050 – STADSFESTIVAL 
DE ENERGIEKE STAD 2050 EIND SEPTEMBER



COLOFON

1.	 Yoeri	van	Alteren.	Directeur	Projectbureau	Club	van	30.	De	Club	van	30	is	zowel	
een	onafhankelijk	nieuwskanaal	(duurzaam	nieuws	voor	bedrijfsleven)	als	een	projectbureau	
dat	(operationele)	bedrijfsprocessen	verduurzaamt.	De	Club	van	30	staat	voor	de	nieuwe	
beslissingsbevoegde generatie die de transitie naar een duurzame samenleving wil gaan 
realiseren.

2.	 Marjan	Minnesma.	Directeur	Stichting	Urgenda.	Urgenda	is	een	actieorganisatie	voor	
duurzaamheid en innovatie. Urgenda wil de innovatiekracht en duurzaamheiddynamiek in de 
samenleving van onderaf mobiliseren. Haar daadkracht en eindeloze energie hebben ertoe 
geleid dat Marjan op nummer 1 staat in de Duurzame 100.

3.	 Pieter	van	Exter.	Student	Future	Planet	Studies	UvA.	Pieter	heeft	zich	een	doel	
gesteld	“hoe	krijg	ik	de	gemiddelde	SBS6	kijker	duurzaam?”	Duurzaamheid	moet	voor	
iedereen	begrijpelijk	en	tastbaar	zijn	en	niet	alleen	voor	de	elite.	In	zijn	studie	wordt	Pieter	
uitgedaagd om kennis vanuit meerdere vakgebieden te combineren en oplossingen te 
bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan.

4. Winy Maas, Jeroen Zuidgeest en Ulf Hackauf. Architectenbureau MVRDV. Met ‘The 
Why Factory’ proberen de architecten van MVRDV modellen en visualisatie voor toekomstige 
steden te creëren. MVRDV verbindt onderzoek en betrekt verschillende experts nadrukkelijk bij 
het ontwerp proces om zo oplossingen te vinden voor diverse problemen in steden.

5.	 Han-Paul	Westing.	Zelfstandig	Ondernemer	en	eigenaar	van	‘de	Contactfabriek’.	
Han-Paul	wil	organisaties	duurzaam	veranderen.	Bottom-up	een	richting	kiezen	zorgt	ervoor	
dat mensen niet ‘moeten’, maar ‘willen en kunnen’ veranderen. Hiervoor moet je mensen 
verantwoordelijk laten voelen en vervolgens ook de verantwoordelijkheid geven om processen 
te veranderen.

6.	 Frans	Stokman.	Hoogleraar	Sociologie	Rijksuniversiteit	Groningen.	Frans	
combineert	zijn	werk	als	hoogleraar	met	het	voorzitterschap	van	Grunneger	Power	(lokale	
energiecoöperatie).	Wetenschappelijke	kennis	over	sociale	cohesie	wordt	hiermee	verweven	
met een burgerinitiatief voor duurzame energie.

7. David Mulder en Max Cohen de Lara. Architecten XML. Het creëren van nieuwe 
relaties tussen mens en gebouw staan altijd centraal in de ontwerpen van XML. Architectuur 
moet de huidige manier van leven reflecteren en hierop inspelen door een ontwerp te bieden 
wat de relatie tussen mens en gebouw vanzelfsprekend maakt.

8.	 Sander	Veenhof.	Kunstenaar	SNDRV.	Sander	Veenhof	heeft	zijn	kennis	als	
informaticus ingezet om kunst te maken. Door middel van ‘Augmented Reality’ is hij in staat om 
computergemaakte beelden te projecteren in het gezichtsveld van de gebruiker.  

9. Frank en Maarten Meester. Filosofen Gebroeders Meester. Frank en Maarten 
proberen met behulp van de filosofie naar hedendaagse paradigma’s te kijken en deze 
ter	discussie	te	stellen.	Paradigma’s	zijn	voor	mensen	vaak	blinde	vlekken	omdat	ze	zo	
vanzelfsprekend zijn. Op geheel eigen wijze proberen Frank en Maarten ieder vanuit een totaal 
verschillende invalshoek bestaande structuren in twijfel te trekken.

10.	 Claudia	Bouwens.	Programma	Begeleider	Energie	&	Duurzaamheid	NEPROM.	
Claudia	is	vanuit	de	NEPROM	(vereniging	van	Nederlandse	Projectontwikkeling	
Maatschappijen)	verantwoordelijk	voor	de	kennisoverdracht	en	stimulering	binnen	het	Lente-
akkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Het huidige energiesysteem in Nederland is volgens haar 
te goed. We moeten daarom oppassen voor de wet van de remmende voorsprong als het gaat 
om ons energiesysteem.

11. Mirjam Molenaar. Hoofd Economische Zaken Gemeente Arnhem. ‘Energy made in 
Arnhem’. De energiesector is een belangrijke steunpilaar voor de werkgelegenheid in Arnhem 
en is daarom echt onderdeel van de stad. De Gemeente Arnhem zet hierdoor sterk in op het 
faciliteren en stimuleren van lokale initiatieven voor duurzame energie. 

12.	 Arjan	Postma.	Directeur	Strategy	&	Research	Freedomlab.	Freedomlab	Future	
Studies	is	een	onderzoeksbureau	en	Europese	denktank.	Door	buiten	je	comfort	zone	te	treden	
bij het zoeken naar strategieën voor organisaties, probeert het Freedomlab oplossingen en 
scenario’s te creëren die passen in een veranderende samenleving.

Idee | uitwerking
Karin	Rikkers,	Alliander
Alex van Oost, Urgenda

Concept | vormgeving
Dim Rooker, Re-Act

Interviews
Jurgen Mesman, Alliander

Fotografie
Inge van Mill 

Contact
karin.rikkers@alliander.com

Inspiratie
Energetic City 2050 heeft naam gekregen naar een gelijknamig initiatief van The 
Why Factory en heeft vorm en inspiratie gekregen in co-creatie met Winy Maas 
en	Jeroen	Zuidgeest	MVRDV,	Arjan	Postma	Freedom	Lab,	Tess	Broekmans	
Urhahn	Urban	Design,	Paul	de	Ruiter	Bureau	Paul	de	Ruiter,	Douwe	Jan	Joustra	
One	Planet	Architecture,	Hans	Brandt	Total	Identity,	Marjan	Minnesma	Urgenda,	
Yoeri	van	Alteren	Club	van	30,	Vincent	Rump	Curiosita,	Maaike	Behm	en	Yvonne	
de	Korte	Arcam,	Ger	Baron	AIM,	Ria	Borst	Energiecentrale,	Willem	Brethouwer	
Marketresponse, Onno Dwars Volker Wessels, Nathalie Lecina Instituut voor 
Maatschappelijke	Innovatie,	Hiltrud	Pötz	opMAAT	Architecten,	Pallas	Agterberg,	
Erna	van	der	Neut	–	ter	Balkt,	Pieter	van	der	Ploeg,	Nienke	van	der	Sluis,	
Jos	Blom,	Roelof	Potters,	Tessa	Doremaele	en	Juul	Kloosterman	van	Alliander,	
Liander en Liandon

DEELNEMERS LOOKBOOK ENERGETIC CITY



EEN STAD WAARIN MENSEN
ZELF WEER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HUN ENERGIE,

WAT ROEPT DAT BIJ JOU OP? 


