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Workshop 

WIJ DOEN HET!

Marieke van Zanten & Maarten Vieveen
Landschapsarchitect Het Oversticht | Onderzoeker Duurzaam Erfgoed KC NoorderRuimte



Eerst even kennismaken

PETJE OP | PETJE AF
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Ik woon 10 jaar of langer 

in mijn wijk of dorp

PETJE OP | PETJE AF
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Ik voel mij verantwoordelijk voor 

de aanblik van mijn wijk of dorp 

(bijv. netjes/goed onderhouden)

PETJE OP | PETJE AF
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Ik ken een aantal (ruimtelijke) 

kenmerken van mijn wijk of dorp

PETJE OP | PETJE AF
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Ik ken zeker 5-10 namen van 

buren in mijn wijk of dorp

(wij oordelen niet over u als dit niet zo is; veel mensen 

kennen tegenwoordig hun buren slecht of niet)

PETJE OP | PETJE AF
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Ik ken de grootste opgaven 

van mijn wijk of dorp

PETJE OP | PETJE AF
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In mijn wijk of dorp is een lokale 

gemeenschap actief

(leefbaarheid, erfgoed, energie, etc.)

PETJE OP | PETJE AF



Opbouw workshop

• Verkennen onze opgaven

• Enkele achtergronden

• Werkboek WIJ DOEN HET!

• Aan de slag!



ENKELE ACHTERGRONDEN
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IEBB: landelijk programma bouwsector

• Klimaatakkoord

• Onvoldoende snelheid energietransitie 

Doelstelling BTIC

• Haalbare, opschaalbare en betaalbare 

energietransitie in bestaande gebouwen

• Ontwikkelen technische en proces 

gerelateerde concepten

Enkele achtergronden 
Integrale Energietransitie Bestaande Bouw
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De 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

Enkele achtergronden 
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Doel van het Living Lab

Want dit ontbreekt nog!

- 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

Het versterken van dorpsinitiatieven over 

energie en waardevolle historische 

gebouwen, dorpen en het landschap!

Enkele achtergronden 



Enkele achtergronden 
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1,5 jaar praktijkgericht onderzoek

Fase I) 72 instrumenten 

→ 30 tools → 12 relevant

“De vorige bewoner heeft 
veel vertimmerd. De bedstee 
lijkt origineel maar ik weet 
dat die uit Zeeland komt”

“Waar vind ik 
betrouwbare 
informatie?”

“Ik ga liever naar de buren om te 
kijken wat zij hebben gedaan en 
hun verhaal erbij te horen dan 
dat ik een adviseur benader”

“Door de AVG 
kunnen we geen 

database met 
voorbeelden 

maken”

Fase II) Twee locaties → 15 (+3) interviews

Fase III) Doorlopend 

sessies (online) met 

eigenaren, lokale 

groepen en experts



WERKBOEK: 

WIJ DOEN HET!



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)



1725 October 2021Bouwstenen



1825 October 2021

Werkbladen



1925 October 2021

Praktijkvoorbeelden



20

Energietransitie & participatie 

Nationaal Park Drentsche Aa
(Natuur- & Milieufederatie Drenthe &

Brede Overleg Kleine dorpen Drenthe)

- Inwonersvisies energie in het 

Drentsche Aa-gebied

- Dorpen: energievisies/plannen

- Ondersteuning 1-3 dorpen

- Monitoring dorpstrajecten

Enkele achtergronden 
Testfase Drentsche Aa (2021-2023)
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Enkele achtergronden 
Testfase Drentsche Aa (2021-2023)

Projectpagina (met nieuwsbrieven zoals de uitsnede hiernaast): https://www.nmfdrenthe.nl/wij-

werken-aan/energieneutraal-drenthe/energietransitie-drentsche-aa/

https://www.nmfdrenthe.nl/wij-werken-aan/energieneutraal-drenthe/energietransitie-drentsche-aa/
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Enkele achtergronden 
Testfase Drentsche Aa (2021-2023)



Een voorbeeld
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Energievisies voor 

landgoederen

Besparen

Installaties

Opwekken 



Een voorbeeld
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Ambitie 

De toekomst energieneutraal,  

respect voor cultuurhistorische-

en landschappelijke waarden. 

kansen verkennen voor het 

opwekken van energie voor de 

omgeving



Een voorbeeld
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Ambitie 

Verhaallijn uit 

• Gebouwen

• Landschap

• Ontstaansgeschiedenis

• Waardevolle elementen

• No-go’s

• Kansen/aanleidingen
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Zon: op daken

120 m2

670 m2

160 + 160 m2

800 m2

25 m2

86 m2

• 2.000m2 (waarvan 160m2 gerealiseerd)

• 160% van de energiebehoefte
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Zon: Moestuin

• 3.650m2

• 220% van de energiebehoefte
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Zon: Veldopstelling

• 3,7 ha

• 2.250% van de eigen energiebehoefte

• Ca 1.000 huishoudens
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Wind: Maglev’s op erven

• 5 Maglev’s (stil)

• 120% van de eigen energiebehoefte
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Wind: Molens op de dijk

• 5 EAZ windmolens (fraaie uitstraling)

• 120% van de eigen energiebehoefte
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Wind: Turbine in het bos

• 1 windturbine in het bos

• Ca 2.000 huishoudens
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Biomassa: Miscanthus / olifantengras

• 11 ha, 5 grote ketels 

• Een keer planten, jaarlijks oogsten

• 140% van de eigen energiebehoefte
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Biomassa: Hout uit het bos

• 27,5 ha geschikt bos

• Alleen bijgroei oogsten

• Verschillende typen bos, leeftijd, soorten etc.

• Ca 124% van de eigen energiebehoefte
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Biomassa: Mestvergisting

• 3 melkveebedrijven

• Potentie PM
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Waterkracht

• 255 kWh 

• 7% van 1 huishouden: Niet relevant

• Debiet aangeleverd door waterschap ± 10 l/s

• (Theoretisch vermogen in Watt = debiet in m3/s x valhoogte x valversnelling)
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Scenario 2: Maximale energie voor de omgeving

• Groene stroom voor heel Dalfsen (ca 3.000 huishoudens)

– Zonneveld: 1.000 huishoudens (‘bezette’ grond)

– Windturbine in het bos: 2.000 huishoudens (planologisch nog onmogelijk)

• Warmte uit het bos, 

– Samen met naastgelegen gronden meer potentie



AAN DE SLAG!

(met de methode 

design thinking)
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Ronde 1: Empathie

Verplaatsen in de ‘eigenaar’ van de opgave

• wie is de eigenaar/doelgroep?

• waarom is de opgave belangrijk voor 

deze mensen?

• In welke behoefte van deze mensen 

voorziet de opgave?

AAN DE SLAG!
Denkrichtingen voor uw opgave
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Ronde 2: Definitie 

Doorgronden van de opgave

• wat is de opgave / wat is er (zo specifiek 

mogelijk) aan de hand?

• welke aspecten zijn oorzaken?

• welke last wordt veroorzaakt door de 

opgave (en bij wie)?

AAN DE SLAG!
Denkrichtingen voor uw opgave
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Ronde 3: Ideevorming 

Associeer zoveel mogelijk denkrichtingen

• wat zijn oplossingen?

• welke aspecten moeten worden 

meegewogen?

• wie heeft hier welke lusten en laten van? 

AAN DE SLAG!
Denkrichtingen voor uw opgave



HELAAS WE ZIJN KLAAR… 

BEDANKT VOOR UW 

DEELNAME!

Meer weten? Mail dan met Maarten (m.c.vieveen@pl.hanze.nl) of Marieke van Zanten 

(marieke.vanzanten@hetoverzicht.nl) én kijk op: https://tinyurl.com/4rffb975

mailto:m.c.vieveen@pl.hanze.nl
mailto:marieke.vanzanten@hetoverzicht.nl
https://t.co/1PUcp1JgVX

