
Kansen	  in	  Krimp 	  

Werkconferentie	  
	  ‘Verduurzaming	  van	  de	  bestaande	  woningvoorraad’	  

Donderdag	  13	  november	  2014	  	  
12.00	  –	  17.	  00	  	  Academie	  van	  Bouwkunst,	  Groningen	  

	  

Uitnodiging	  en	  programma	  
	  
Alle	  corporaties	  van	  het	  Kansen	  in	  Krimp	  project	  zijn	  aan	  de	  slag	  met	  het	  nemen	  van	  bouwkundige	  
en	  installatietechnische	  maatregelen	  om	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  te	  verduurzamen.	  Een	  
goed	  moment	  om	  ervaringen	  met	  elkaar	  te	  delen	  en	  nieuwe	  ideeën	  aan	  te	  scherpen.	  Tijdens	  deze	  
werkconferentie	  willen	  we	  onze	  kennis	  over	  het	  verduurzamen	  van	  de	  woningvoorraad	  verder	  
verdiepen.	  Dit	  willen	  we	  vooral	  bereiken	  door	  met	  een	  groep	  experts	  in	  te	  zoomen	  op	  de	  
bouwkundige	  en	  installatietechnische	  aspecten	  van	  deze	  opgave.	  	  
	  
We	  hebben	  een	  verdiepend	  programma	  samengesteld	  met	  de	  inbreng	  van	  corporaties,	  adviseurs	  en	  
studenten	  uit	  het	  Kansen	  in	  Krimp	  netwerk.	  Het	  betreft	  zowel	  gerealiseerde	  
duurzaamheidsmaatregelen,	  maar	  ook	  voorstellen	  die	  zich	  nog	  in	  de	  studiefase	  bevinden.	  Het	  gaat	  
om	  het	  uitwisselen	  van	  deze	  ervaringen	  met	  vakinhoudelijke	  professionals	  waarbij	  we	  vooral	  willen	  
ontdekken	  welke	  maatregelen	  succesvol	  zijn,	  maar	  ook	  welke	  obstakels	  we	  tegenkomen	  bij	  het	  
verduurzamen	  van	  de	  bestaande	  woningvoorraad.	  Tijdens	  de	  werkconferentie	  besteden	  we	  ruim	  
aandacht	  aan	  het	  Stroomversnellingsproject.	  	  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  4	  thema’s	  bespreken	  we	  met	  elkaar	  de	  praktijk	  van	  het	  verduurzamen.	  De	  
geselecteerde	  voorbeelden	  en	  ideeën	  hebben	  betrekking	  op:	  	  

• Het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  en	  het	  comfort	  	  
• Duurzame	  energieproductie	  op	  huis-‐	  of	  buurtniveau	  
• Selectieprocedure	  aanbesteding	  verduurzaming	  
• De	  rolverdeling	  van	  corporatie	  en	  huurders	  bij	  de	  verduurzamingsaanpak	  	  

	  
Programma:	  	  
12.00	  	   Ontvangst,	  inloop	  met	  een	  broodje	  
12.45	  	   Welkom	  door	  Sacha	  Schram	  en	  Ireen	  de	  Jong	  (onderzoekers	  project	  Kansen	  in	  Krimp)	  
	  
13.00	   Special	  project:	  De	  Stroomversnelling.	  Dit	  project	  wordt	  vanaf	  verschillende	  kanten	  belicht,	  

vanuit	  de	  woningcorporatie,	  de	  bouwer,	  de	  architect,	  de	  bewoner	  en	  de	  student.	  Hierbij	  
komen	  de	  ervaringen	  aan	  bod	  die	  Lefier	  heeft	  opgedaan	  met	  de	  gerealiseerde	  
proefwoningen	  in	  Emmen,	  Nieuw	  Buinen,	  Stadskanaal	  en	  Groningen.	  	  

	   -‐	  Wooncorporatie	  Lefier	  -‐	  Johan	  Duut:	  projectleider	  Stroomversnelling	  	  
	   -‐	  Sacon	  -‐	  Margret	  Drok:	  architect	  proefwoning	  Nieuw	  Buinen	  en	  specialist	  duurzaam	  bouwen	  

-‐	  Kenniscentrum	  NoorderRuimte	  –	  Kaspar	  Huppelschoten:	  gevelunits	  bij	  Stroomversnelling	  



	  
13.45	  	   Ronde	  Tafel:	  	  voorbeelden	  verduurzaming:	  	  

-‐	  Woningcorporatie	  Wold	  &	  Waard	  -‐	  Jan	  Leistra:	  Leek	  45	  woningen	  label	  F/G	  naar	  label	  A	  
	   -‐	  Woningcorporatie	  Elkien	  -‐	  Sofia	  Krol:	  10	  woningen	  energieneutraal	  in	  Bolsward	  

-‐	  Woningstichting	  De	  Volmacht	  -‐	  Jaap	  Boekholt	  /	  KAW	  –	  Martin	  Waslander:	  Gaselternijveen:	  	  
	  	  	  verduurzamen	  met	  krimpvisie	  
-‐	  Woonstichting	  Groninger	  Huis	  -‐	  Arie	  Weyzig:	  Aanpak	  voor	  energie-‐plus	  woning	  Nieuwolda	  

	  
14.45	  	   Pauze:	  met	  koffie,	  thee	  en	  koek	  	  
	  	   	  	  
15.00	   Ronde	  Tafel:	  	  voorbeelden	  verduurzaming:	  	  	  

-‐	  Wooncorporatie	  Domesta	  -‐	  Jeroen	  Hengeveld:	  aanbestedingsprocedure	  Soft	  Selection	  
	  	  Methodiek	  met	  daarin	  een	  rol	  voor	  bewoners	  
-‐	  Woonstichting	  Groninger	  Huis	  -‐	  Arie	  Weyzig:	  	  Warm	  Aanbod	  -‐	  individuele	  verduurzaming	  
-‐	  Wooncorporatie	  Elkien	  -‐	  Sofia	  Krol:	  Warm	  Welkom:	  andere	  rol	  huurders	  bij	  verduurzaming	  
-‐	  Woningcorporatie	  Nijestee	  –	  At	  Smit	  Duyzentkunst:	  zonnecollectoren	  op	  uitnodiging	  
	  

16.00	  	  	   Afstudeerproject	  -‐	  Rik	  Veltman:	  heroriëntatie	  gebruik	  en	  verduurzaming	  flatgebow	  in	  Delfzijl	  	  
	  
16.20	   Reflectie	  Mieke	  Oostra	  (lector	  Ruimtelijke	  Transformaties,	  Kenniscentrum	  NoorderRuimte)	  
	  
16.30	  	   Borrel	  
	  
	  
Tot	  slot:	  u	  kunt	  zich	  nog	  steeds	  opgeven	  voor	  deze	  bijeenkomst.	  We	  nodigen	  graag	  die	  medewerkers	  
van	  de	  corporaties	  uit	  die	  werken	  aan	  de	  verduurzaming	  van	  de	  voorraad	  en	  de	  betrokken	  adviseurs.	  
Wilt	  u	  deelnemen	  aan	  deze	  werkconferentie	  meldt	  u	  zich	  dan	  voor	  11	  november	  aan	  bij	  Sacha	  
Schram:	  s.schram@pl.hanze.nl	  

Tijd:	  Donderdag	  13	  november,	  12.00	  –	  17.00	  	  Locatie:	  Academie	  van	  Bouwkunst,	  	  Zuiderkuipen	  19	  te	  
Groningen.	  	  	  	  	  www.noorderruimte.nl/kanseninkrimp	  


