
WIJ DOEN HET!
hoe doen zij het? 

Energie-

dorpsinitiatieven
in het nationaal 

park Drentsche Aa

31 januari 2022

WELKOM!



Programma 
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19.00u Digitale inloop

19.10u Welkom door Remco Mur

19.15u Inleiding en kennismaking

Wie, waar, wat? 

19.45u Pauze / ruimte voor gesprek

20.00u werkboek WIJ DOEN HET!

Maarten Vieveen

Lichtvoetigheid

Femke Heythekker

20.30u Gespreksruimte

20.45u Afsluiting

Huishoudelijke 

mededelingen

?



Aanleiding voor deze avond
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Programma Energietransitie & Participatie

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO): ondersteuning nationale parken

• Natuur & Milieufederatie Drenthe (NMFD) 

+ Brede overleg Kleine dorpen Drenthe 

(BOKD): programma ter ondersteuning 

dorpen bij energie-initiatieven, passend bij 

de gemeenschap en omgeving

• Drie onderdelen: inwonersvisies, 

energiedorpsvisies, energieplannen

Werken vanuit een 
gezamenlijke waardering 

voor de omgeving leidt 
tot mooiere en gedragen 
energieoplossingen. Dit is 

goed voor het klimaat, 
cultuurhistorie en de 
(lokale) economie.



Aanleiding voor deze avond
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Wiel opnieuw uitvinden? → nee!

• Dorpen: in lokale gemeenschappen wordt 

al vele jaren samengewerkt!

• BIO: omgaan behoud en vernieuwing

• Onderzoek: geschiedenis, waardering, 

energiemaatregelen

• Doel: samenbrengen van initiatieven, 

kennis en werkwijzen



Wie, waar, wat?

5

Digitale rondje Drenthsche Aa

• Eext – Niels Nijstad

• Midlaren – Klaas Butter

• Noordlaren – Jouke de Jong

• Hooghalen – Hans Weiermars

• Grolloo – Jos Voppen (BOKD)

• Rolde, Anloo, Eext –

Femke Heythekker (BOKD)
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voor



Werkboek WIJ DOEN HET!
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Energietransitie anders benaderen

• Mensen voelen zich verbonden met hun 

omgeving (identiteit)

• Mensen waarderen hun omgeving 

(motivatie verblijven, actiebereidheid)

• Erfgoed is onderdeel van de omgeving

• Samen motiveert (mensen die twijfelen)

Samenwerken aan mooie en gedragen 

energieoplossingen met aandacht voor het 

klimaat, cultuurhistorie en de economie

Werkboek WIJ DOEN HET!



Werkboek WIJ DOEN HET!
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Waar komt dit werkboek vandaan?

Landelijk programma bouwsector

• Klimaatakkoord

• Onvoldoende snelheid energietransitie 

Doelstelling BTIC

• Haalbare, opschaalbare en betaalbare 

energietransitie in bestaande gebouwen

• Ontwikkelen technische en proces 

gerelateerde concepten



Werkboek WIJ DOEN HET!
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Waar komt dit werkboek vandaan?

Doel Living Lab

- Ontwikkelen praktisch werkboek (toolbox)

- Voor lokale gemeenschappen

• Inwoners van een straat

• Dorps-, energie-, of erfgoedinitiatief

• Eigenaren één gebouwtype in een gebied

• TBO’s/vastgoedeigenaar + pachters/huurders

- Versterken dorpsinitiatieven over energie 

en waardevolle historische gebouwen, 

dorpen en het omliggende landschap!



Werkboek WIJ DOEN HET!
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Het dorp zelf is aan zet!

Modulaire opbouw (keuzeruimte)

Handvatten tot de uitvoering

Zes bouwstenen 

- Toelichting met stappen, 

werkvormen en mogelijke partijen 

- Werkbladen (tools)

- Praktijkcases (ter inspiratie)



1125 October 2021Bouwstenen



1225 October 2021

Werkbladen



1325 October 2021

Praktijkvoorbeelden



Wat is je doel?

Hoe ernstig het onderwerp. Hoe 
groot ook het belang, houd het 
lichtvoetig. Zo raken mensen 
betrokken!   

Tiptoeing pheasant (Richard Brooks)

http://www.richard-brooks.co.uk/Pheasant.html








Factoren

1. Ligging
2. Demografische cijfers
3. Woningbouw
4. Zand of veen dorp
5. Dorpskarakter
6. Cultuur historie
7. Verleden

→Organisatie kracht
→Aanwenden van hulp

Overal wonen sleutelfiguren, de kunst 
is om ze te vinden. 







Samenvattend

• Hoe, pragmatische kant

• Hoe, gevoelsmatige kant

• Loslaten van het verleden

• Fundament bouwen
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voor



Hoe verder? 
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Dorpen zijn en blijven aan zet!

Ondersteuning door…

- NMFD/BOKD: procesbegeleiding

- Ontwikkelaars werkboek*: inhoud

o Ca. 1 dagdeel per dorp; coördinatie 

Hanzehogeschool; 

o Samen ondersteuning? Tijd optellen kan

Ervaringen en kennis delen

- NMFD: via kennissessies

- Hanzehogeschool: via monitor 

(tijdens gesprekken NMFD/BOKD) *Ontwikkelaars werkboek WIJ DOEN HET!: ZuinigWonen, 

Dijkoraad, Het Oversticht, Hanzehogeschool (ook BuildinG)



Afsluiting 
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Hartelijke bedankt en graag tot ziens!


