
Kick-off Erfgoed geeft Ameland Energie! 
27 januari 2020 SIA KIEM HBO 

    Waddencampus (Nes, Ameland) 

 



Agenda  

10:00 Binnenkomst en welkom 

10:15 Kennismaking 

10:30 SIA KIEM HBO 

10:45 Erfgoed geeft Ameland Energie! 

11:00 Gesprek 

11:30  Afronding 
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Kennismaking 



SIA KIEM HBO 

Meer en beter praktijkgericht onderzoek door middel van: 

• Samenwerking onderzoek-beroepspraktijk: bekendheid praktijkgericht 

onderzoek; aanmoedigen hogescholen-bedrijven-publieke instellingen.   

• Verhogen kwaliteit praktijkgericht onderzoek: uitsluitend subsidies voor 

kwalitatief hoogstaande onderzoeksvoorstellen; bevorderen intervisie. 

• Samenwerking hogescholen-andere onderzoeksinstellingen: investeren 

onderzoekssamenwerking op thema’s uit de Topsectoren en de Nationale 

Wetenschapsagenda. 

• Gebruik van onderzoeksresultaten: kennisverspreiding onderwijs & 

beroepspraktijk; bevorderen ondernemerschap van studenten & 

onderzoekers. 

 

Doel SIA 
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SIA KIEM HBO 

- impuls verkennend onderzoek (hogescholen, MKB & publieke sector) 

- kans om met (nieuwe) partners onderzoek te doen  

De regeling is ‘themavrij’ (wel gekoppeld aan onderzoeksagenda’s).  

 

Type uitkomsten 

- nieuwe onderzoeksaanvragen 

- Netwerkactiviteiten 

- Prototypes, demonstrators, testen 

- (Business)modellen, product- en dienstconcepten 

- Methoden, werkwijzen, processen 

KIEM HBO biedt… 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
Achtergrond 

• Veel aandacht voor de energietransitie 

 …en andere grote transities 

• Belemmert erfgoedbehoud ontwikkeling? 

 

Ontwikkeling dankzij Erfgoedbehoud! 

• Identiteit: mijn / ons ‘unique selling point’? 

• Economie: anders dan thuis = waarde 

• Grootmoeders tijd: ontwikkelconcepten 

• Gelaagd verleden: wat voegen wij toe? 

https://www.buildingconservation.com/articles/fabric-friendly-heating/fabric-friendly-heating.htm
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
Duurzaam Ameland  

• In 2020 grotendeels zelfvoorzienend 

m.b.v. duurzame energie 

(o.a. EnTranCe, Hanzehogeschool) 

• Een gedragen energietransitie 

• Projecten met bewoners, ondernemers, 

overheden en kennisinstellingen 
 

Amelanders (EnTranCe 2017) 

De duurzaamheidsambitie is belangrijk, maar 

geen aantasting van typische kwaliteiten 

(historische gebouwen, natuur)  
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
Erfgoedvragen i.r.t Duurzaam Ameland 

• Wat is de impact van energiescenario’s* 

voor landschap, dorpen en gebouwen?  

 *all electric, warmtenet, waterstof 

• Hoe waarderen Amelanders de ruimtelijke 

impact van de energiescenario’s, in het 

bijzonder op erfgoedwaarden? 

KIEM project (verkenning) > instrument voor: 

- Energie, ruimte en erfgoed 

- Waardering door dagelijks gebruikers 

- Combinatie landschap, dorp, gebouw 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
Onderzoeksfasen  

a. Erfgoedwaardering 

 Amelanders: gebouwen, dorp, eiland 
 

b. Ruimtelijke impact eiland & dorp 

 Energieopwekking & -infrastructuur 
  

c. Ruimtelijke impact gebouw 

 Warmtetransmissie & -infiltratie 
  

d. Impactwaardering 

 Amelanders: gebouwen, dorp, eiland 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
Kennis delen tijdens bijeenkomsten 

1. Startbijeenkomst (vandaag) 

Partners en stakeholders 

Kennismaking, informeren project, bespreken 

relevante beschikbare kennis en contacten 

2. Tussenresultaten (tijdens c. en d.) 

Partners, deelnemers en stakeholders 

Stand van zaken, voorlopige resultaten, 

suggesties bijsturen, ideevorming vervolg 

3. Slotbijeenkomst (november) 

Partners, deelnemers, stakeholders, externen 

Delen en bediscussiëren resultaten, 

ideevorming vervolg 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
a. Erfgoedwaardering  

Doel Welke plekken etc. waarderen 

Amelanders en waarom? 

(erfgoed én …) 
 

Methode Deskresearch (beschikbaar) 

 Vragenlijst (verdieping) 
 

Resultaat hfst. Erfgoedwaardering 

 (t.b.v. eindrapportage) 
 

Uitvoering februari – maart 2020 

• Hanzehogeschool 

• Gemeente (netwerk) 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
b. Ruimtelijke impact eiland & dorp  

Doel Wat zijn ruimtelijke gevolgen van 

de energiesystemen op eiland 

en dorpsniveau? 
 

Methode Deskresearch (beschikbaar) 

 ‘Ontwerpstudie’ (vertaling) 
 

Resultaat hfst. Impact eiland en dorpen  

 (t.b.v. eindrapportage) 
 

Uitvoering februari – april 2020 

• Hanzehogeschool 

• Gemeente (data) 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
c. Ruimtelijke impact gebouw 

Doel Wat zijn ruimtelijke gevolgen van 

de energiesystemen voor een 

commandeurswoning?  
 

Methode Deskresearch, Veldwerk 

(opname) en ‘Ontwerpstudie’ 
 

Resultaat hfst. Impact gebouwen  

 (t.b.v. eindrapportage) 
 

Uitvoering april – september 2020 

• Dijkoraad 

• Gemeente (netwerk, data) 
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Erfgoed geeft Ameland Energie! 
d. Impactwaardering 

Doel Hoe waarderen Amelanders de 

impact van de energiesystemen?  

 Wat zijn alternatieve suggesties? 
 

Methode Focusgroep (discussie) 

• 2x een groep (1 dag) 
 

Resultaat hfst. Waardering impact  

 (t.b.v. eindrapportage) 
 

Uitvoering oktober – november 2020 

• alle partners 



Gesprek  
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Hartelijk dank 

voor uw deelname 


