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Voorwoord 
 
Ameland timmert al jaren aan de weg op het gebied van verduurzaming, ook in de erfgoedsector 
wordt Ameland regelmatig aangedragen als voorbeeld van hoe energie en erfgoed gecombineerd 
kunnen worden; het landschappelijk ingepaste zonnepark spreekt voor zich.  
 
In dit KIEM-project stond deze thematiek – erfgoedsensitieve energieoplossingen – centraal, 
aanleiding hiervoor waren de zorgen van bewoners over de impact die de energietransitie kan 
hebben op natuur- en culturele waarden. Waarden die zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid op 
Ameland en Amelander economie. Bijzonder in dit project is de verbinding die we hebben gelegd 
tussen enerzijds opvattingen van bewoners en experts en anderzijds tussen de verschillende 
ruimtelijke schaalniveaus van duurzaam erfgoed: gebouwen, dorpen en landschappen.  
 
Vol enthousiasme en goede moed startte we in januari 2020 met dit project, met het idee eind 
december 2020 de resultaten te kunnen opleveren. De coronapandemie leidde tot beperkingen in 
ieders dagelijkse werkzaamheden: fysieke afspraken waren niet of zeer beperkt mogelijk. Dit leidde 
ook tot een kritische blik op de onderzoeksmethoden, waren de beoogde resultaten haalbaar? Door 
aanpassingen hierin zijn de resultaten behaald, zij het via ander soort contact met Amelanders en 
een langere doorlooptijd van het project tot eind april 2021. Een belangrijke succesfactor was de 
welwillendheid van partners en deelnemers om dit project tot een goed einde te brengen. 
 
Op de eerste plaats zijn we de subsidieverstrekker SIA en projectpartners dankbaar voor hun inzet, 
ondersteuning en flexibiliteit bij de uitvoering van dit project. Daarnaast hebben heel veel mensen 
zich constructief en enthousiast ingezet, deze mensen wil ik graag nadrukkelijk bedanken. En 
uiteraard, mocht ik mensen vergeten zijn, jullie inzet is niet minder gewaardeerd! 

- De projectpartners voor het prettig samenwerken: Luc, Tineke, Margret, Annelies en Martijn. 
- Stakeholders voor het sparren en leveren van inhoudelijke en organisatorische 

ondersteuning: Sigrid, Johan, Cris, Erwin, Jacob, Meindert, Marijn en Esther. 
- Alle Amelanders voor hun een inhoudelijke bijdrage vanuit de dorpsbelangen van Ballum, 

Buren, Hollum en Nes; en bewoners van historische gebouwen op eigen titel, in het 
bijzonder: Jeroen, Jan en Ageeth. 

- De tien studenten voor het verbreden en verdiepen van studies in dit project via jullie 
onderwijsprojecten: Amanda, Justin, Yvar, Hein, Kevin, Sanne, Elynne, Cor, Sandor en Anouk. 
En uiteraard ook jullie begeleiders: Willem, Henk en Wieke. 

- Tot slot de collega’s van de Hanzehogeschool voor jullie rol bij de ontwikkeling en uitvoering 
van het project: Elles, Joke, Ron, Aagje, Klaas Jan, Kim en Steven. 

 
Allemaal hartelijk bedankt!  
 
U leest het al, veel mensen hebben op verschillende manieren hun steentje een bijdrage geleverd om 
dit project tot een goed einde te brengen. Namens de projectpartners hopen wij dat dit 
onderzoeksrapport waardevol zal zijn en dat de resultaten en aanbevelingen Amelanders en het 
cultreel erfgoed verder helpen richting een duurzame toekomst. 
 
Maarten Vieveen 
30 april 2021 
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1. Inleiding 
 
Het eiland Ameland is al lange tijd aan de slag met de energietransitie. In 2007 werd hiervoor het 
convenant Duurzaam Ameland ondertekend, hierin spraken de gemeente, de Amelander 
energiecoöperatie, grote energiebedrijven en kennisinstellingen af samen te werken en te 
experimenteren met innovaties op (duurzaam) energiegebied. Ondertussen is het convenant 
meerdere keren geüpdatet wordt concreet ingezet op een zelfvoorzienend Ameland in 2035.  
 
Sinds 2007 zijn vele initiatieven gestart en uitgevoerd, zoals een zonnepark, duurzame groene 
nachtdier-vriendelijke verlichting, brandstofcellen (slimme stroom), hybride warmtepompen, 
duurzaam OV, waterstofoplossingen, duurzaam woningadvies en bewonersbijeenkomsten. Uit 
gesprekken met Amelands blijkt breed draagvlak voor verduurzaming, maar ook dat kwaliteit voor 
snelheid gaat: goede oplossingen zijn belangrijker dan overhaast beslissingen nemen. Zo werden 
tijdens een charette zorgen uitgesproken over de mogelijke negatieve impact van de 
energietransitie, de energietransitie mag niet ten koste gaan van natuurlijke en culturele waarden. 
Waarden die van belang zijn voor de leefbaarheid en woonkwaliteit maar ook voor de lokale 
economie die gedijd bij het toerisme.  
 
Ameland bevat veel natuurlijke en culturele historische kwaliteiten. Het eiland in het Waddengebied, 
door UNESCO beschermd vanwege haar unieke en hoge natuurlijke waarden. Drie van de vier dorpen 
(Ballum, Hollum en Nes) bevatten een dorpsgezicht en samen 112 monumenten die door de 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) beschermd zijn vanwege haar cultuurhistorische 
waarden. Verder schat de gemeente dat tussen de 150-190 historische gebouwen vanwege haar 
cultuurhistorische waarden beschermd zijn als gemeentelijk monument of in het bestemmingsplan 
zijn aangeduid als karakteristiek. Al met al kent Ameland een relatief hoge dichtheid van 
monumenten (2,7%) ten opzichte van Nederland (0,7%)1. 
 
Erfgoed geeft Ameland Energie! 
Als reactie op de zorgen van Amelanders over natuurlijke en culturele waarde is dit SIA KIEM HBO 
project Erfgoed geeft Ameland Energie! opgezet. Het had een verkennend karakter en als doel: 

- Inzicht bieden in de betekenis van opvattingen van Amelanders over de impact van 
energiemaatregelen op historische gebouwen, dorpen en landschappen; 

- Een instrument (een praktisch handvat) voor Amelanders te ontwikkelen; 
- Te verkennen hoe bevindingen van dit onderzoek vervolgd kan worden. 

 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode tussen januari 2020 en april 2021 en is mede 
mogelijk gemaakt en/ of uitgevoerd door Regieorgaan SIA, de gemeente Ameland, Dijkoraad R.R.G. 
B.V. en het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. 
 
Leeswijzer 
Het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) bevat de onderzoeksmethode met doorgevoerde wijzigingen. 

Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij de resultaten van de omgevingsstudies (hoofdstuk 3), de 

gebouwenstudies (hoofdstuk 4) en de waarderingsstudies (hoofdstuk 5). Tot slot worden de 

conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) behandeld.  

 
1  In 2019 waren er in Nederland 61.863 rijksmonumenten geregistreerd (www.erfgoedmonitor.nl), in maart 

2021 kende Nederland 9.123.598 gebouwen (www.opendata.cbs.nl). Op Ameland waren in die periodes 112 
van de 4.085 gebouwen geregistreerd als rijksmonumenten. NB. Percentages zijn exclusief andere historische 
gebouwen omdat die gegevens ontbreken. 

http://www.erfgoedmonitor.nl/
http://www.opendata.cbs.nl/
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2. Verantwoording onderzoeksmethode 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek. Na een toelichting op de 
projectwijzigingen door de coronapandemie (2.1) wordt de werkwijze en deelnemende partijen 
beschreven voor de omgevingsstudie (2.2), gebouwenstudies (2.3),) en waarderingsstudie (2.4).  
 

2.1 Projectwijzigingen 
De subsidieaanvraag werd op 12 september 2019 ingediend, voor de coronapandemie. De reis en 
ontmoetingsbeperkingen (februari/ maart 2020) kort na de start van dit project (januari 2020) 
betekende dat dataverzameling tijdens fysieke afspraken met Amelanders, stakeholders en 
projectpartners alleen onder strikte voorwaarde of geheel niet mogelijk werd. Dit resulteerde in een 
vertraging in doorlooptijd (van een deadline in december 2020 naar april 2021) en methodische 
wijzigingen. De onderstaande matrix beschrijft deze. 
 
Tabel 1. Projectwijzigingen 

Fase  In projectaanvraag Wijzigingen door de coronasituatie 

W
aa

rd
e

ri
n

gs
-

st
u

d
ie

 

Data: opvattingen van Amelanders over de 
waarden van historische gebouwen 
Methode: enquête 
Resultaat: kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens over de waardering voor historische 
gebouwen 

N.v.t. 

O
m

ge
vi

n
gs

-

st
u

d
ie

 

Data: historische kwaliteiten en wederkerige 
relatie van energiemaatregelen op 
gebouwen- en gebiedsniveau 
Methode: bureaustudie 
Resultaat: kwalitatieve gegevens over 
waarden en mogelijkheden 

N.v.t.  

G
e

b
o

u
w

e
n

st
u

d
ie

 

Data: bewonersgesprek, fysieke opname van 
historische kwaliteiten en een 
oplossingsrichting voor energiemaatregelen  
Methode: veldwerk & bureaustudie 
Resultaat: kwalitatieve gegevens over 
opvattingen, waarden en mogelijkheden 

Methode: één van de twee case studie gebouwen 
kon niet betreden worden, daarom is 
dataverzameling beperkt tot een gesprek buiten en 
opname aan de buitenzijde.  
Data/ Resultaat: de verzamelde data was 
toereikend voor de conclusies en aanbevelingen. 

Im
p

ac
ts

tu
d

ie
 Data: opvattingen van Amelanders over de 

impact van de diverse energiemaatregelen op 
erfgoed (gebouw, dorp, gebied) 
Methode: focusgroep bijeenkomst 
Resultaat: kwalitatieve gegevens over de 
waardering voor verduurzaming 

Methode: groepsbijeenkomsten mochten niet 
plaatsvinden. Data is verzameld met extra vragen 
in de waarderingsstudie (enquête).  
Data/ resultaat: de aanpassing had enkele voor- en 
nadelen. (- -) er kon niet worden doorgevraagd 
naar opvattingen; (+) er was geen sprake van 
dominante deelnemers; (+) deelname was niet 
beperkt tot één moment.  

V
e

rv
o

lg
p

ro
je

ct
 Data: ideeën van potentiële partners en 

subsidiemogelijkheden  
Methode: netwerkbijeenkomsten tijdens de 
voortgangsmeetings van dit project 
Resultaat: netwerkvorming en een 
projectidee voor een vervolgproject 

Methode: de projectmeetings in digitale vorm 
hadden een intern gericht karakter dus werd dit 
projectonderdeel losgelaten. Later werd 
aansluitging gevonden bij netwerkbijeenkomsten 
van het EU-EDR project Grenzelo(o)s Talent 
waarmee  dit onderdeel wel is uitgevoerd. 
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2.2 Omgevingsstudie 
De omgevingsstudie omvat de beschrijving van de ontwikkelgeschiedenis van Ameland, haar 
landschappen en dorpen; de kenmerken van deze waardevolle landschappen en dorpen en; een 
bundeling van de projecten en onderzoeken die zijn uitgevoerd naar verduurzaming en Amelander 
landschappen en dorpen. De bureaustudie is uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen en 
ondersteund door de Waddencampus. De inhoudelijke resultaten staan in hoofdstuk 3.  
 

2.3 Gebouwenstudie 
De gebouwenstudie omvat de beschrijving van de ontwikkelgeschiedenis van Amelander historische 
gebouwen; de kenmerken van deze waardevolle gebouwen; twee casestudies en; een doorkijk van 
de betekenis van de casestudieresultaten voor waardevolle Amelander gebouwen in het algemeen. 
De beschrijvingen zijn als bureaustudie uitgevoerd door de Hanzehogeschool en ondersteund door 
de Waddencampus; de casestudies door Dijkoraad R.R.G. B.V. en ondersteund door de 
Hanzehogeschool en de gemeente Ameland. De inhoudelijke resultaten staan in hoofdstuk 4. 
 

2.4 Waarderingsstudie  
De waarderingsstudie omvatte de ontwikkeling, het uitzetten en analyseren van een enquête waarin 
Amelanders uitspraken doen over hoe zijn waardevolle gebouwen, dorpen en landschappen 
waarderen alsmede de verduurzaming ervan. De enquête is uitgevoerd door Hanzehogeschool en 
ondersteund door de Waddencampus, de gemeente Ameland, de historische vereniging De Ouwe 
Pôlle Ameland en de dorpsbelangen van Ballum, Hollum, Nes en Buren. De inhoudelijke resultaten 
staan in het Verslag enquête Erfgoed geeft Ameland Energie, een samenvatting daarvan in hoofdstuk 
5. Ook zijn een deel van de resultaten gepresenteerd bij de Energy Systems and Value Change 
Conference (15-17 Oktober 2020, TU Delft) op 16 oktober 2020 en als conference paper (in review) 
voorgedragen voor de Energy Efficient Historical Building Conference op 4-5 mei 2022 (Fraunhofer 
Institut for Building Physics  IBP, Duitsland).  
 

Kanttekening 
Dit onderzoek kon vanwege de financiële middelen niet alle groepen dagelijks gebruikers omvatten. 
Wij hebben een afbakening gemaakt naar gebouweigenaren omdat zij de investering voor 
verduurzaming doen. Mogelijk ontstaat een genuanceerder of iets ander beeld wanneer ook andere 
doelgroepen worden bevraagd zoals huurders en liefhebbers (zoals omwonenden en toeristen). 
 

Vervolgproject 
Vanaf het voorjaar van 2020 werden vanuit het Interreg EDR-project Grenselo(s)s Talent gesprekken 
gestart om een vervolgproject op een specifieke deelopgave te verkennen: de energietransitie en 
grote boerderijen in krimpgebieden in oost-Groningen en Ostfriesland (Duitsland). Tijdens deze 
gesprekken werd ook gesproken over de relatie gebouw, dorp, landschap en het belang van een 
nadrukkelijke rol van bewoners en ondernemers uit het gebied. Binnen enkele maanden werd de 
geografische focus verlegd naar de Eemsdollardregio en later het Waddengebied, zowel binnen- als 
buitendijks. Vanaf dat moment sloot ook de gemeente Ameland aan om te verkennen op welke 
manier kennis van en oplossingen voor de Amelander opgave ingebed kunnen worden. Enkele 
resultaten zijn beschreven in paragraaf 6.3 van de Aanbevelingen.  
 

Betrokken docenten en studenten 
In de subsidieaanvraag is expliciet gevraagd hoeveel docenten en studenten betrokken zouden zijn 
bij dit KIEM-project. Naast de inhoudelijk betrokken onderzoekers zijn vijf docent-onderzoekers 
betrokken geweest en hebben 10 studenten van drie opleidingen (Facility Management, Built 
Environment, Vastgoed & Makelaardij) een onderzoeksrapportage opgeleverd, presentaties verzorgd 
voor stakeholders en het kenniscentrum NoorderRuimte. Ook is er een kort filmpje gemaakt.  
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3. Resultaten Omgevingsstudie 
 
De omgevingsstudie is uitgevoerd als bureaustudie door de Hanzehogeschool Groningen en 
ondersteund door de Waddencampus. De specifieke bronnen staan, per paragraaf, in de 
bronvermelding. 
 

3.1 Het historische Amelander landschap en de dorpen  
 
Informatie over de kenmerken van historische Amelander dorpen en landschappen is gebruikt bij het 
opstellen van de vragen in de waarderings-enquête. Hiervoor zijn een aantal publicaties bestudeerd, 
is een korte historische overzicht van de ontwikkeling van Ameland en haar dorpen gegeven en zijn 
de kenmerken elementen in tabelvorm benoemd. De categorisering van kenmerken is gebaseerd op 
de beschikbare informatie uit de geraadpleegde publicaties. De publicaties waren soms ontoereikend 
om de tabellen volledig in te vullen, lacunes zijn grijs gearceerd. 
 
Historisch overzicht van ontwikkeling op Ameland 
Ameland ligt in het zuidwestelijk deel van het Waddengebied dat 
zich uitstrekt van de Hondsbossche Zeewering in Noord-Holland tot 
Blåvands Huk ten noordwesten van de Deense havenstad Esbjerg. Dit 
gebied omvat zowel de Waddenzee met haar eilanden en kwelders 
als de binnendijkse kleigebieden met onder andere slaperdijken, 
ingepolderde estuaria en de terpen en wierden. Sinds 2009 is een 
groot deel van het Waddengebied beschermd met een UNESCO 
Werelderfgoedstatus vanwege de hoge natuurwaarden. Dit omvat in 
Nederland onder andere de Waddenzee, de onbewoonde eilanden 
en de grote buitendijkse kwelders van Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog. Daarbij is Ameland (behalve de meeste 
polderlandschappen) extra beschermd vanuit het Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen EHS) waarbij herstel en instandhouding wordt 
nagestreefd (LNV 2018). 
 
Tegenwoordig zijn de eilanden grofweg opgebouwd uit strand-
duingebieden en duinbosgebieden aan de Noordzeezijde en 
uitgestrekte (ingepolderde) kwelders aan de bedijkte 
Waddenzeezijde. Van nature is de verschijningsvorm van het 
Waddengebied dynamisch, door geologische processen2 veranderen 
de eilanden constant en schuiven ze langzaam op richting het 
oosten. Deze ontwikkeling is vandaag de dag grotendeels 
gestabiliseerd door dynamisch kust- en duinbeheer waarbij met 
beheersmaatregelen de huidige vorm en waterveiligheid van de 
eilanden behouden worden. 
 
In het verleden veranderde Ameland regelmatig door geologische processen. Lange tijd was Ameland 
dan ook beter te typeren als aaneensluiting van twee grote en een kleinere duinboog waarachter 
men veilig kon wonen. Hollum en Ballum liggen binnen de westelijke duinboog en Nes en (destijds 
het buurtschap) Buren binnen de oostelijke duinboog. De derde duinboog en diverse buurtschappen 

 
2  Zoals zeespiegelstijging, bodemdaling, getijdenbeweging, veengroei, opstuiving, afslag, sedimentatie en 

erosie. 

Waddenland (bron: RCE 2018) 

Opbouw van de Waddeneilanden 
(bron: Jolmer Tilstra, uit RCE 2018) 
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zijn door de tijd verdwenen in zee. Pas in het begin van de 20e eeuw werd de 2,5 meter hoge dijk van 
klei, wier en mestplaggen vervangen door een waddendijk. 

 
Hoe lang Ameland bewoond wordt is onbekend door de voortdurende werking van water, wind en 
getij. Uit de geologie en archeologie is in ieder geval op te maken dat de dorpen dateren uit de 10e of 
11e eeuw. De eilanden hadden een strategische ligging langs geulen die toegang gaven tot het 
achterland. Op strategische plekken werden kerken opgericht en Friese hoofdelingen vestigden zich 
er zoals de families Cammingha en Popma. De familie Cammingha had een belangrijke positie, zij 
hieven belastingen en bouwden een stins of slot in Ballum. In 1829 werd dat gesloopt, later werd hier 
het huidige gemeentehuis gebouwd. 
 
Vanuit een sociaal-cultureel persperspectief heeft Ameland een bijzondere historie. Zo was het 
eiland rond 1650 niet onderworpen aan een provincie of de Staten Generaal, dit gebeurde pas in 
1801. Tot die tijd was Ameland semiautonoom en één van de weinige plaatsten in Europa met 
godsdienstvrijheid. Naast de fysieke afstand tot het vaste land is deze sociaal-culturele historie een 
belangrijke oorzaak voor het sterke eilander zelfbewustzijn.  
 
Tegenwoordig worden de Waddeneilanden geassocieerd met natuur, rust en ruimte. Ten tijde van de 
Republiek der zeven verenigde Nederlanden was dit anders, toen werden de eilanden bestempeld als 
de meest dichtbevolkte plattelandsgebieden in Nederland. Dit hangt samen met de maritieme 
functies op de eilanden. Visserij, handel, verversing en bevoorrading van schepen, walvisvaart 
(tussen de 18e en 21e eeuw) en strandjutterij waren belangrijke economische activiteiten. Uit de 
bloeiperiode van de walvisvaart stammen de kenmerkende commandeurswoningen. De combinatie 
agrarisch-maritiem was voor een dagelijks bestaan noodzakelijk omdat de landbouw onvoldoende 
was voor een bestaansbasis. Overigens kwam de verantwoordelijkheid voor landbouwactiviteiten 
grotendeels terecht bij de vrouwelijke bevolking, mannen waren immers doorgaans op zee. 
 
Vanwege de waterveiligheid werden de meeste 
boerderijen en andere gebouwen in de dorpen en 
buurtschappen gebouwd. Gronden werden verschillend 
gebruikt. Tussen de dorpen en duinen lagen de drassige 
mieden of hooilanden, deze hooilanden werden 
gezamenlijk beheerd door buren en buurtschappen. Ook de 
buitendijkse kwelders of grienden werden 
gemeenschappelijk gebruikt als marken. De binnendijkse 
cultuurgronden of binnenweiden op de kwelders dienden 
als eigen tuinen, kampen en veenweiden. Als gevolg van 
het eigen gebruik bestond de indeling van deze polders uit 
kleinschalige verkaveling. Tijdens de ruilverkaveling 
halverwege de 20e eeuw zijn veel kavels samengevoegd.  
 

Duincomplexen (bron: RCE 2018) en dynamisch beheer via duinen en dijken met de achterliggende dorpen 
(bron: Amelanderhistorie, van 'Natuurlijk Ameland', It Fryske Gea) 

De Ballummermieden op Ameland voor 
de ruilverkaveling in 1916   
(bron: Nationaal Archief, nr. 253-7253) 

https://www.amelanderhistorie.nl/news/de-invloed-van-zee-op-ameland/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruilverkaveling_Ballumer_mieden,_Ameland_Toestand_voor_de_herverkaveling,_Bestanddeelnr_253-7253.jpg
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Aan het eind van de 19e eeuw werd het recreatief-toerisme 
geïntroduceerd op de Waddeneilanden, waarin Ameland voorop 
liep met het eerste badhuis in 1854. In 1921 werden de eerste 
vakantiehuisjes gebouwd en in de periode tot de tweede 
wereldoorlog werden door hogere kwaliteitseisen betere 
vakantieverblijven ontwikkeld en bad- en strandwegen verhard. 
Na de tweede wereldoorlog nam deze economische sector een 
vlucht en werden voorzieningen uitgebreid. Vandaag de dag 
vormt het toerisme (tussen de 500.000-600.000 bezoekers per 
jaar) ca. 80% van de inkomsten voor de eilanden.  
 
Qua energiesysteem was het eiland tot de 1920s op zichzelf 
aangewezen, men sloeg hakhout en kolen op om deze in de 
haard te verwarmen. In 1918 kreeg Ameland een 
elektriciteitscentrale, later werd het eiland verbonden met het 
gas- en elektriciteitsnet van het vaste land. Later in de 1980s 
werd het Amelander-gasveld ontdekt en wordt via drie platforms 
aardgas gewonnen. Sinds het Waddengebied een beschermde 
(inter)nationale status kreeg is strijd tegen activiteiten die 
negatieve visuele en ecologische impact hebben. Tegelijkertijd is 
de urgentie groot om te anticiperen op klimaatverandering, de 
stijgende zeespiegel en dalende wadbodem veranderen 
geologische processen en bedreigen natuurwaarden.  
 
Sinds 2007 werken verschillende partijen op en buiten Ameland gezamenlijk aan de energietransitie. 
De opgave is groot, mede omdat boorplatforms (met hoog energieverbruik) zijn opgenomen in de 
energieopgave van Ameland. Een belangrijk uitgangspunt is dat met aandacht voor de kwaliteiten en 
eigenschappen van Ameland vooral om de kwetsbaarheid ervan wordt gezocht naar oplossingen. 
Door nieuwe ontwikkelingen mogen kwetsbare waarden niet verloren gaan. Een voorbeeld hiervan is 
de aandacht die de Natuurambitie Grote Wateren 2050 geeft aan de suggestie van windparken die in 
de alternatieve energiebehoefte kunnen voorzien, deze zijn alleen bespreekbaar als het ecosysteem 
zo min mogelijk geschaad wordt en expliciet rekening wordt gehouden met vogels en vleermuizen. 

 
  

Strandduinlandschap en 
duinboslandschap (bron: Vieveen 
2020) en polderlandschap (bron: 
Haitink 2020) 

Inzichtenkaart (bron: Jager & Van Oosten 2020) 
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Tabel 2 Ruimtelijke kenmerken Amelander landschappen 
Kenmerken Strandduinlandschap Duinboslandschap 

 
Polderlandschap 
 

Structuren / 
positie 

Duinbogen en stuifduinen Eilandinwaarts aangeplant 
als duinversterking 

Voormalige kwelders tussen 
duinen en Waddenzeedijk 

Open glooiend landschap Besloten glooiend 
landschap 

Open vlak landschap 

Geen verkaveling Geen verkaveling Agrarische kavels met grote 
afmetingen 

Kenmerkende 
elementen 

Stranden en stuifduinen met 
duinvegetatie 

Duinmeertjes, open 
plekken, singels van 
loofhout 

Dobben, slenkrestanten, 
greppels, sloten, aarden 
wallen 

Klinkerwegen en zandpaden Klinkerwegen en 
zandpaden 

Klinkerwegen en zandpaden 

Bebouwing Onbebouwd met uitzondering 
van een vuurtoren en 
vakantieparken 

Afwezigheid bebouwing  Clusters van agrarische 
gebouwen 

Nabij oorspronkelijke 
nederzettingen 

Oorspronkelijk geen 
bebouwing 

Geclusterd langs 
ontsluitingswegen 

Bebouwing met natuurlijke 
materialen 

Niet van toepassing Kop-hals-rompboerderijen 
en moderne stallen en silo’s 

 
Hollum Ballum Nes Buren

    
 

    
(bron: Aerophotostock, Op Ameland, Waddeneilanden vakantie, Shared house en Vieveen 2020) 

 
Hollum (1285 inwoners, 2021) is ontstaan langs een hoger gelegen zandrug aan een kwelder. Het 
dorp bestaat uit twee delen, een ouder deel ten noorden met kenmerken van een voormalig 
gemeenschappelijk hooiland en een deel ten zuiden waarbij de gebouwen strakker langs het 
stratenpatroon zijn geplaatst. Hier staat ook de beeldbepalende (Nederlandse Hervormde) kerk. Veel 
verouderde houten woningen verdwenen en maakten sinds de 18e eeuw plaats voor een stenen 
woningen of grasveld. In deze periode werden achter commandeurswoningen kleine boerderij 
aangebouwd. 
 
Ballum (480 inwoners) is op vergelijkbare manier ontstaan als Hollum echter zijn gebouwen hier 
geconcentreerd langs de Cammingastraat, de centrale as in het dorp die aan beide zijden is begroeid 
met bomen. Dit dorp is het historische en tegenwoordige bestuurscentrum van Ameland. Ook in 
Ballum neemt de (Hervormde) kerk – die tegen de straat aan staat – een beeldbepalende plek in, zijn 

https://www.aerophotostock.com/
https://op-ameland.nl/overzicht/hollum-op-ameland
https://www.waddeneilandenvakantie.nl/locaties/ballum/
https://www.shared-house.com/Louer/Nes%20Ameland,nl,27485.htm
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straten boomrijk en komen de kenmerkende commandeurswoningen en boerderijen voor in een 
meer willekeurig patroon.  
 
Nes (1235 inwoners) is het meest omvangrijke dorp van Ameland en wordt gekarakteriseerd door 
pleinen en groenstroken tussen groeperingen van Amelander huizen op vrije erven in een willekeurig 
stratenpatroon. De oudste assen van het dorp lopen van het zuidoosten naar het noordwesten en 
loodrecht daarop liggen dwarsstraten. Het dorp kent drie beeldbepalende kerken. Nes heeft een 
meer versteend karakter dan de andere dorpen en heeft meer uitgaans- en winkelfuncties. 
 
Buren (740 inwoners) is van oorsprong een agrarisch buurtschap, hier komt het Amelander 
boerderijtype op ruime kavels veel voor. Dit geeft het dorp een vrij open, groen en agrarisch 
karakter. Opvallend in Buren is dat boerderijen met het bedrijfsgedeelte (de schuur) naar de weg zijn 
gekeerd en de woonruimte naar de mieden zoals verder op Ameland gebruikelijk is. Tegenwoordig 
zijn veel Amelander boerderijen herbestemd tot groepsaccommodaties. 
 
Tabel 3 Ruimtelijke kenmerken Amelander dorpen 

Kenmerken Hollum Ballum Nes Buren 

Dorpskarakter Bebouwing langs 
linten  

Bebouwing langs linten Bebouwing rondom 
pleinen en 
groenstroken  

Bebouwing op grote 
groene kavels in 
onregelmatig patroon 

Positie kerk Prominent in 
straatbeeld  

Prominent in 
straatbeeld  

Prominent in 
straatbeeld  

Niet van toepassing 

Dorpsprofiel 
bepaald door 

Twee noord-zuid 
gerichte lanen 
van geringe 
breedte 

Een noord-zuid en 
twee dwarsstraten van 
geringe breedte 

Een noordwest-
zuidoost en 
dwarsstraten 

Voornamelijk langs de 
oorspronkelijke 
ontsluitingsweg 

Poortwerking  Door panden en 
beplanting dicht 
op de straat 

Door panden en 
beplanting dicht op de 
straat 

Niet beschreven (dorpsentrees) door 
panden en beplanting 
dicht op de straat 

Mate van 
open/besloten 
karakter 

Half-besloten 
karakter door 
beplanting dicht 
op de straat en 
vrije erven met 
visuele relatie 
met het 
omliggend 
landschap 

Plaatselijk gesloten 
karakter door 
bebouwde en 
onbebouwde stroken, 
ruime percelen en 
plaatselijke visuele 
relatie met het 
omliggend landschap 

Gesloten karakter 
door hoge 
bebouwingsdichthe
id (dicht op de 
straat) afgewisseld 
met pleinen 

Wisselend karakter 
(zeer open bij de 
dorpsrand), doorgaans 
open door groene 
percelen, stenen 
pleinen en lage 
bebouwingsdichtheid 

Groen Groenstroken van 
gras met 
boombeplanting 

Groenstroken van gras 
met boombeplanting 

Bestraatte 
voorterreinen 
(voornamelijk 
centrum), beperkte 
beplanting (bomen) 

Niet beschreven 

Bebouwings-
structuur 

Panden 
doorgaans dwars 
op de straat 
georiënteerd in 
een wisselende 
rooilijn met nok 
richting de straat 

Panden loodrecht op 
de straat (oost-west) 
georiënteerd in een 
wisselende rooilijn. 

Percelen loodrecht 
op de straat 
georiënteerd in een 
wisselende rooilijn, 
boerderijtype 
doorgaans 
evenwijdig aan de 
straat 

Panden staan 
doorgaans vrijstaand in 
een rooilijn, wat 
verspringend ten 
opzichte van elkaar.  
Woningen zijn met nok 
haaks op de straat 
georiënteerd, dit 
wisselt bij boerderijen. 
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Type 
bebouwing 

Overwegend 
vrijstaande 
bebouwing in een 
vrij willekeurig 
patroon; eén 
bouwlaag met 
kap (zadeldak) 

Overwegend 
vrijstaande bebouwing; 
eén bouwlaag met kap 
(zadeldak) 

Vrijstaande en 
aaneengesloten 
bebouwing; eén 
bouwlaag met kap 
(zadeldak) 

Doorgaans vrijstaand 
gebouwd, incidenteel 
half vrijstaand; eén 
bouwlaag met kap 
(zadeldak) 

Bijgebouwen Ondergeschikt 
aan 
hoofdgebouw,  
verder van straat 

Ondergeschikt aan 
hoofdgebouw,  verder 
van straat 

Ondergeschikt aan 
hoofdgebouw,  
verder van straat 

Ondergeschikt plaats in 
het straatbeeld 

 

3.2 Duurzame Amelander landschappen en dorpen  
 
De Hanzehogeschool en de Waddencampus via deskresearch een inventarisatie gemaakt van 
publicaties over energiescenario’s (all electric, warmtenet en waterstof) en historische Amelandere 
dorpen en het landschap. In de periode van september 2017 tot en met februari 2021 zijn in ieder 
geval de onderstaande studies in beeld gebracht. De zwarte getallen zijn het totaal aantal studies, de 
blauwe getallen tussen haakjes de studies die binnen dit KIEM-project zijn uitgevoerd: 

- Totaal 6 (1) gebiedsstudies  
- Locaties: 2 (1) in Hollum, 3 in Buren en 1 bundeling van vele projecten 
- Energiethematiek: 2 over zonnepanelen en 3 (1) over warmtenetten 

 
Lopende programma’s en beleid 
In een bredere context hebben de Waddeneilanden en provincie Fryslân in 2015 zich al uitgesproken 
over Eilanden van vernieuwing waarbij innovatieve concepten worden gezien als kans de toeristische 
bestemming te onderscheiden met vernieuwende en creatieve verduurzamingsoplossingen. Dit moet 
zorgvuldig gebeuren vanwege het 
waardevolle karakter van de eilanden. Eén of 
meer eilanden werken aan verschillende 
projecten. Ameland richt zich zoals op 
methaanbrandstofcellen, zonnepanelen in 
dorpsgezichten, openbare verlichting en OV 
op aardgas. 
 
Het onderzoek van de NHL en Duurzame 
Wadden (ter Velde & Treff 2015) omvat een 
ontwerpstudie naar de ruimtelijke impact van 
zonnepaneel-toepassingen op het 
dorpsgezicht Hollum. Geconcludeerd wordt 
dat beslissingen nemen maatwerk is, hierbij 
kan een keuzeboom gebruikt worden. 
Alhoewel de gemeente Ameland 
terughoudend is met zonnepanelen in 
beschermde dorpsgezichten heeft zij naar de 
keuzenboom verwezen in haar welstandsnota 
(gemeente Ameland 2015). 
 

Figuur 1. Keuzemodel zonnepanelen Ameland 
(bron: ’t Velde & Treff 2015) 
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Uitgevoerde projecten 
In 2016 en 2019 publiceerde de gemeente informatie over 
gerealiseerde projecten: de verschillende Duurzaam Ameland 
convenanten, de oprichting van de Amelander Energiecoöperatie 
(AEC), het landschappelijk ingepaste zonnepark met 23.000 
zonnepanelen nabij Ballum (elektriciteit voor 1.500 
huishoudens), de warmtekrachtkoppeling installatie bij de 
zwembaden Boomhiemke (Hollum) en Klein Vaarwater (Buren), 
slimme groene verlichting (nachtdiervriendelijk en dimt als er 
niemand in de buurt is), waterstofproductie (grijze waterstof, 
gemaakt met aardgas), het luchtwarmtepompproject op (groen) 
gas, een zuinig SchoolVision lichtsysteem in scholen (voor betere 
leerprestaties), een aardgastankstation (Nes) voor autobussen (reductie stikstofuitstoot) en 
charettes met Amelanders.  
 
Tijdens deze charettes voor Amelanders werden presentaties verzorgd over de huidige situatie zoals 
het energieverbruik naar sectoren, het type bebouwing en de bevolkingsopbouw. Vervolgens gingen 
inwoners en ondernemers (eerst per dorp, later over heel Ameland) met elkaar in gesprek over 
onder andere mogelijke energieoplossingen en (bedenkingen bij) de impact op de leefomgeving en 
de technische haalbaarheid.  
 
All electric  
Een studie over Buren (Bakker, Mulder en Sliekers 
2020) behandelt het all electric systeem voor het 
dorp Buren. Zij concluderen dat voor het opwekken 
van elektriciteit 30% met zon en 70% met wind een 
optimale keuze vormt, bezien vanuit energieprestatie 
en leveringszekerheid. Alhoewel dit in ieder geval 
aanzienlijke visuele gevolgen heeft op de het 
landschap, worden hier geen concrete uitspraken 
over gedaan. Ook voor het elektriciteitsnetwerk zijn 
aanzienlijke aanpassingen nodig, het huidige netwerk 
is niet berekend op de nieuwe grotere hoeveelheid 
elektriciteit. Lokale kabels moeten worden aangepast, 
maar ook verdeel- en distributiestations (evt. 
geoptimaliseerd) en de voedingskabel door de 
Waddenzee (mogelijk moeten hier een of meerdere kabels bij). Tot slot vergt een all electric systeem 
vergaande aanpassingen aan woningen: woningen moeten worden (bij)verwarmd met een 
warmtepomp die voor een goed rendement een hoge isolatiewaarde vereist van de gebouwschil.  

Duurzame energiesystemen  
(bron: Universiteit Twente)  

Zonnepark achter een dijk met 
duinbeplanting (bron: Vieveen 2020) 

Lopende en uitgevoerde duurzame 
projecten (bron: Duurzaam Ameland) 

https://www.utwente.nl/en/et/tfe/research-groups/TE/research/research/Energy_Systems_Integration/
https://duurzaamameland.nl/projecten/
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Warmtenet 
Andere studies (Langebeeke, Van der Ree, Pepping & Kuiper 
2020; Datema, Van Loon & Van der Wal 2020; Jager & Van 
Oosten 2020) gaan over het warmtenetsysteem. Dit systeem 
bestaat uit een warmte bron en twee hoofdleidingen 
(aanvoer en retour) waarop woningen worden aangesloten. 
Er wordt onderscheid gemaakt in drie varianten: met 

laagtemperatuurwater (40-55oC) geschikt voor (zeer) goed 
geïsoleerde gebouwen (nieuwbouw en vergaand 
gerenoveerde bestaande gebouwen), mid-temperatuur 
(70oC) voor matig geïsoleerde gebouwen en  hoog-
temperatuur (90oC) voor slecht of ongeïsoleerde gebouwen.  
 
Een warmtenet heeft een beperkte directe visueel ruimtelijk impact, leidingen zijn immers 
ondergronds. Echter is de ondergrond een aandachtspunt wanneer sprake is van archeologische of 
natuurwaarden (denk bijvoorbeeld aan boomwortels of kwetsbare vegetatie).  
 
De warmtebron kan een verschillende impact hebben, 
verschillende bronnen zijn restwarmte, aardwarmte, 
biomassa of waterstof. Jager & Van Oosten (2020) hebben 
zich verdiept in een geschikte bron voor Hollum. Zij 
suggereren voor de bebouwde kom, vanwege de lagere 
bebouwingsdichtheid, een laagtemperatuur warmtenet 
voor. Door de lagere temperatuur zal namelijk minder 
warmteverlies optreden tijdens het warmtetransport. Voor 
het buitengebied moet een andere oplossing gevonden 
worden, hier zijn de afstanden te groot en daarmee ook het 
warmteverlies. Als warmtebron raden zij geothermie en 
waterstof af. Voor geothermie is de aanleg duur, ook duurt 
dit lang, tussen de 10-20 jaar. En met waterstof kan 
onvoldoende warmte worden gegenereerd (zie Waterstof). 
Biomassa lijkt het meest kansrijk, mits van Amelander 
oorsprong. Omdat GFT en houtsnippers onvoldoende 
energie opleveren lijkt lokale energieteelt en een 
warmtecentrale de beste oplossing. Hierbij adviseren zij dat 
in dat geval omwonenden een belangrijke stem krijgen bij 
het bepalen van de plek en verschijningsvorm.  
 
Langebeeke ea (2020) hebben zich voor Buren verdiept in 
warmteopslag, vooral gezien de huidige problemen rond 
warmteopslag in de winterperiode. Zij zien een oplossing in 
een ecovat: een groot ondergronds buffervat met een 
inhoud van 19.000 m3 (diepte 28m, diameter 30m).   
 
Bij de warmtenetstudies wordt uitgegaan van een laagtemperatuursysteem, dit vereist aansluiting op 
een warmtepomp en eveneens hoge isolatiewaarden aan de gebouwschil. Verder moet opgemerkt 
worden dat deze warmtepompen relatief meer ruimte innemen dan een cv-ketel en veel elektriciteit 
verbruiken, echter is het gebouw dan wel aardgasvrij. 
  

Impressie van het ecovat (bron: Ecovat) 

Omvang-impressie warmtecentrale op 
Ameland (bron: Jager & Van Oosten 2020) 

Beperkte potentie voor geothermie op 

Ameland (bron: Jager & Van Oosten 

2020) 

Aanvoer- en retourleiding warmtenet 

(bron: Duurzaam Bouwloket)  

https://www.ecovat.eu/
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/warmtenet
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Waterstof 
Tot op heden zijn geen publicaties gevonden over de ruimtelijke gevolgen van een Amelander 
energiesysteem op waterstof. Wel zijn er al initiatieven ontplooid om de watertaxi aan te sluiten 
waterstof, het H2Watt project. de ruimtelijke impact van een waterstofsysteem is vergelijkbaar met 
die van all electric en het warmtenet.  
 
Voordelen zijn dat het bestaand gasnetwerk kan worden aangepast voor het transporteren van 
waterstof, de ondergrondse impact is beperkt. Een ander voordeel is dat bij verbranding een hoge 
temperatuur vrijkomt en gebouwisolatie geen eis is, maar uiteraard wel gewenst vanuit het 
spaarzaam omgaan met energie. Het nadeel van deze techniek in ontwikkeling zit op twee punten. 
Ten eerste wordt het gasnetwerk nog gebruikt voor aardgas. In de transitieperiode zal dus lokale 
aanvoer en opslag nodig zijn of een 
tijdelijk tweede netwerk aangelegd 
moeten worden. Aan het transport en 
de opslag van waterstof zijn strenge 
voorwaarden verbonden vanwege de 
veilige omgang met gevaarlijke 
stoffen, deze moeten worden 
meegenomen in het ontwerp van 
ondergrondse of bovengrondse 
opslagtanks. Ten tweede moet 
waterstof worden gemaakt met water 
en elektriciteit. Met opwekken van 
deze elektriciteit heeft een directe 
impact op het omgeving.  
 
Tabel 4 Mogelijke ruimtelijk impact energiescenario’s 

Kenmerken Warmtenet   All electric Waterstof  
Hoog-temperatuur Laag-temperatuur 

Opwekking  Restenergie (industrie, zwembad, 
productie waterstof) 

Windenergie: van kleine 
windmolen tot groot 
windturbinepark 

Productie met 
elektriciteit, zie all 
electric 

Biomassa Zonne-energie (op dak, 
klein- en grootschalige 
velden, etc. op water) 

Aardwarmte 
(ondiepe 
ondergrond) 

Aardwarmte 
(diepe 
ondergrond) 

Waterkracht uit: verval, 
waterstroming, zoet-
zout 

Transport 
(infrastructuur) 

Warmtenet met toevoer- en 
retourleiding. Voorkeur: beperkte 
afstand bron en gebouw 

Bestaand netwerk. NB. 
capaciteitsopgave 
netwerk en  
verdeelstations 

Aanpassingen 
bestaand gasnetwerk 

(of) Nieuw netwerk 

Opslag  Individueel warmwatervat, maar 
korte opslagperiode mogelijk 

In het netwerk, 
capaciteit vergroten 
door smart grid techniek 

Grootschalige tanks 
(hoge druk ter 
voorkoming verlies 
energie-inhoud) Collectief ecovat Accu (korte termijn 

opslag) 

Warmte-koude oplag (WKO) in de 
bodem. NB. heeft 
capaciteitsgrenzen 

Omzetten naar andere 
energiedrager 
(waterstof, waterbassin) 

Kleinere lokale taks. 
NB. terughoudend over 
opslag nabij woningen 

In thermochemische materialen. NB. 
techniek in vroeg ontwikkelstadium 

Een waterstofketen (bron: Energie Landbouw) 

https://www.ppsenergielandbouw.nl/publicaties_post/factsheet-waterstof-in-de-agrarische-sector/
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Aansluiting 
gebouwen 

Bijverwarming via warmtepomp of 
vergelijkbaar systeem). NB. meer 
ruimte voor plaatsing apparaat dan 
traditionele CV 

Als bestaand. NB. 
waarschijnlijk verzwaring 
meterkast en plaatsen 
extra groepen 

Waterstofketel. NB. 
mogelijk meer ruimte 
voor plaatsing 
apparaat 

Gebouweisen Laag 
temperatuur 
afgifte systeem 
(wand- of vloer-
verwarming) 

Hoog 
temperatuur 
afgifte systeem 
(radiator) 

Bestaande apparaten 
vervangen voor 
elektrische alternatieven 
(verwarming, 
warmtapwater) 

Hoog- en laag- 
temperatuur afgifte 
systeem mogelijk (zie 
warmtenet) 

Eis: hoge 
isolatiewaarde 
gebouwschil 

Voorkeur: hoge 
isolatiewaarde 
gebouwschil 

Voorkeur: hoge 
isolatiewaarde 
gebouwschil 
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4. Resultaten Gebouwenstudie 
 
De gebouwenstudie is uitgevoerd als bureaustudie door de Hanzehogeschool Groningen en als 
verdiepend case studie onderzoek door Dijkoraad R.R.G. B.V. Beide studies werden ondersteund 
door de Waddencampus. De specifieke bronnen staan, per paragraaf, in de bronvermelding. 
 

4.1 Historische Amelander gebouwen  
Tijdens de kick-off van dit KIEM-project (24 januari 2020) bepaalde de deelnemers welke drie 
historische Amelander gebouwtypen het meest kenmerkend zijn voor de waarderingsstudie: 

- De commandeurswoning, vanwege de grote ruimtelijk gelijkenissen scheren we hier in dit 
onderzoek ook de minder rijk gedetailleerde woningen van stuurlieden onder; 

- De dorpsboerderijen, in publicaties ook wel aangeduid als Amelander huizen of langhûs.  
- Kerkgebouwen, vanwege de beeldbepalende plek in het straatbeeld of dorpssilhouet. 

Verder werden als kenmerkende bebouwing ook woningen uit wederopbouwperiode genoemd 
alsook de vuurtoren, notariswoningen en enkele gebouwen uit de 1930s. Deze zijn niet onderzocht. 
 
Commandeurswoningen 
In de 17e en 18e eeuw bloeide de maritieme activiteiten in de Nederlanden en vooral in de 18e eeuw 
lieten veel commandeurs en stuurlieden afkomstig uit het Waddengebied hun huis bouwen op 
Ameland. Commandeurs waren op het schip verantwoordelijk voor de bemanning, navigatie en bij de 
walvisvaart voor de vangst. Commandeurswoningen waren ruimer opgezet dan woningen uit die tijd 
en ook rijk gedetailleerd.  
 
Aan de buitenzijde zijn commandeurswoningen herkenbaar aan de dubbele waterlijst – die van 
stuurlieden hebben een enkele waterlijst – meestal gevormd door een muizentand. Qua 
materiaalgebruik werd gebruik gemaakt van gele bakstenen en rieten daken of rode dakpannen; 
voor kozijnen werd doorgaans een wit-groene kleurstelling gebruikt. Voorgevels werden vaak 
ingedeeld in twee ramen en voordeur beneden en op de verdieping een raam of bevoorradingsluik 
(waar via een haak met katrol bijvoorbeeld turf en meel naar binnen werd gehesen) en een klein 
ontspanningsluikje (dat bij storm werd opengezet op de winddruk op het gebouw te verkleinen). Ook 
zijn in veel gevallen roetsporen in de gevel zichtbaar, deze zijn in het metselwerk getrokken vanuit de 
achterliggende schoorsteen.  

(bron: Gemeente Ameland 2021) 
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Enkele kenmerken van de binnenzijde zijn de 
indeling van de plattegrond, naar het Amelander 
langhûs: aan de voorzijde een lange gang en 
voorkamer met bedstedes; aan de achterzijde de 
andere vertrekken soms met kelder en 
voorraadkasten (tegen de rug van de bedsteden). 
Enkele wanden (zoals schouw) werden rijk versierd 
met tegels of een tegelplateau met afbeelding van 
het schip waarop gevaren werd. Deze 
tegelplateaus zijn door de jaren heen vaak 
verdwenen (verkocht). Verder zijn houten of 
esterikken vloeren en een houten balkenplafond 
kenmerken en waren bedsteden voorzien van beddenbankje (een opstapmeubel).  
 
Dorpsboerderijen 
Oorspronkelijk werden boerderijen opgericht in dorpen, het buitengebied was op een enkele 
eendenkooi op de kwelders (die bij vloed overstroomden) na onbebouwd. De oudste boerderijvorm 
is het Amelander langhûs (langhuis), bij dit gebouwtype liggen zowel het woongedeelte als de 
veestallen met rechthoekige plattegrond onder hetzelfde dak en loopt de noklijn door met op de 
hoek een dakschild soms met uilenbord. De woning bevond zich doorgaans aan de voorzijde (naar de 
mieden), het bedrijfsgedeelte aan de achterzijde (naar de weg). In de loop van de tijd werd de lege 
wân (lage weech of laagwand) van de stallen uitgebreid en verhoogd, met een baanderdeur om het 
hooi beter te kunnen lossen. De eerste boerderijen waren gebouwd van hout en rieten 
dakbedekking, helmgras werd bij hoge uitzondering toegelaten. Sinds de komst van commandeurs-
woningen werden boerderijen achter deze woningen geplaatst. Ook werd het gebruik van gele 
bakstenen en rode dakpannen bij boerderijen gebruikelijker.  

 

 
  

Amelander Langhûs  
(bron: De Boer Hzn 2004) 

Willebrordstraat Buren 1965 (bron: Stichting De 
Ouwe Polle Ameland, afbeelding-ID 503) 

Landbouw-Juttersmuseum Swartwoude Buren 
(bron: Vieveen 2020) 

 

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort / Documentnummer BT-013192) 

 

https://www.ppsenergielandbouw.nl/publicaties_post/factsheet-waterstof-in-de-agrarische-sector/
https://beeldbank.amelanders.com/picture.php?/503/category/21
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Kerken 
In vroege tijden werden kerken op strategische plaatsen 
gebouwd (zie paragraaf 3.1). Tegenwoordig vormen de meeste 
kerken een beeldbepalende rol in het straatbeeld. De meeste 
zijn opgetrokken uit kenmerkende Amelander materialen zoals 
gele bakstenen en rode dakpannen. Verder zijn de twee oudere 
kerken herkenbaar aan de stenen toren aan de straatzijde. De 
andere vijf kerken zijn recenter gebouwd en hebben een 
bescheidener toren, soms onderdeel van de voorgevel of als 
apart torentje in het midden op de kerk.  
 
Ameland bevat zeven historische kerken: 

1. de (herbouwde) Clemenskerk Nes (2017). Deze kerk is 
herbouwd (met eigentijds interieur) nadat de door Pierre 
Cuypers ontworpen kerk (1878) met Scandinavische 
invloeden werd verwoest door brand. 

2. de Vermaning Nes (1843) wordt vermoedelijk al langer 
gebruikt als kerk dan bekend, voor de religieuze functie 
deed het gebouw dienst als boerderij. 

3. de hervormde kerk Nes (1824) is opgebouwd uit de 
materialen van een oude kerk (1734). Het is een zaalkerk 
met zadeldak, rijkversierde lichtramen en uitgebouwd 
portaal. In de 1950s zijn in de kerk muurschilderingen 
aangebracht door dhr. Munk. 

4. de hervormde kerk Ballum (1604) is een zaalkerk met 
houten tongewelf en 400 jaar oude interieurelementen. 
De voorganger van deze kerk stond nabij het 
Camminghaslot. De beeldbepalende toren voor de kerk 
was oorspronkelijk geen kerktoren maar baken voor de 
scheepvaart. In 1870 is de toren met 2,5m verhoogd. 

5. de hervormde Sint Magnuskerk Hollum (1678) is de oudste 
Amelander kerk en is op de plek van een oudere kerk 
herbouwd. Van de oudere katholieke kerk, die door de 
watergeuzen is verwoest, zijn bouwsporen gevonden uit 
de 11e eeuw. Kenmerkend aan deze eenbeukige kerk zijn 
het materiaalgebruik, de steunberen en spitsbogen. 

6. de Herenwegkerk Hollum (1867) is het resultaat van een 
regeling uit 1824 waarmee de regering conflicten tussen 
de katholieken en hervormden probeerde te slechten. De 
architectuur van de kerk is sober, maar kenmerkend voor 
het waterstaat-type. Aan de binnenzijde is de kerk rijker 
versierd en voorzien van een pijporgel.  

7. de Waterlaankerk Hollum (1923) is een zaalkerk met 
zadeldak en heeft een sober ex- en interieur. Het is 
opgetrokken uit kenmerkende Amelander materialen. 

  

(bron: Collectie Ameland)  

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

https://www.collectieameland.nl/cultuurhistorie/kerken
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Tabel 5 Ruimtelijke kenmerken Amelander gebouwen 
Kenmerken Commandeurswoning Dorpsboerderij Kerk 

Opbouw Eén of twee bouwlagen 
met lage zijgevel 

Eén of twee bouwlagen met 
hoge zijgevel 

Doorgaans verticaal accent 
door hoge gevels of topgevel  

Alles onder één (zadel)dak Alles onder één (zadel)dak 
met dakschilden, soms 
voorzien van uilenbord 

Zaalkerk, soms voorzien van 
vaste of losse toren; met 
zadeldak of schilddak 

Kleine oppervlakte Grote oppervlakte Grote oppervlakte 

Aan- en bijgebouwen 
(stookhuis) ondergeschikt 
aan het hoofdgebouw 

Aan- en bijgebouwen 
(stookhuis) ondergeschikt aan 
het hoofdgebouw 

Bijgebouwen (entreeportaal, 
consistorie, etc.) 
ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw 

Buitenzijde Gele baksteen, soms wit 
gestukt 

Gele baksteen, soms met hout Gele en soms rode baksteen; 
soms grote kloostermoppen 

Eén tot drie ramen plus 
deur in de voorgevel; soms 
met bevoorradingsluik en 
ontspanningsluikje 

Eén tot drie ramen plus deur 
in de voorgevel; soms met 
bevoorradingsluik en 
ontspanningsluikje 

Ramen en deuren liggen wat 
naar achteren ten opzichte 
van de gevel 

Wit/ groene kozijnen, 
soms voorzien van luiken; 
rondbogen boven ramen 

Wit/ groene kozijnen, soms 
voorzien van luiken; 
rondbogen boven ramen 

Doorgaans witte kozijnen; 
mogelijk rondbogen boven 
ramen 

Enkele of dubbele 
waterlijst; gevelankers 
met jaartallen; mogelijk 
roetsporen van rookkanaal 

Enkele of dubbele waterlijst; 
gevelankers met jaartallen; 
mogelijk roetsporen van 
rookkanaal 

Mogelijk gedenksteen uit 
bouwperiode; bij oude kerken 
steunberen (gemetselde 
kolommen aan buitenmuur) 

Rode dakpannen Rode dakpannen, soms 
(deels) riet 

Rode dakpannen, soms 
zwarte dakleien 

Binnenzijde Vloer met houten planken 
of estrikken (dikke rode 
tegels) 

Vloer met houten planken of 
estrikken (dikke rode tegels); 
mogelijk kelder 

Vloer met houten planken of 
estrikken (dikke rode tegels) 

Tegelwanden; 
schoorsteenmantel met 
rijkversierd tegeltableau 

Tegelwanden; 
schoorsteenmantel met 
rijkversierd tegeltableau 

Mogelijk muurdecoratie of 
lambrisering 

Plafond met houten 
balken 

Plafond met houten balken Plafond met houten balken; 
stenen gewelven; mogelijk 
muurschilderingen 

Mogelijk bedstedes Mogelijk bedstedes  Mogelijk historisch 
kerkinterieur en (pijp)orgel 
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4.2 Verduurzaming Amelander gebouwen 
 
De Hanzehogeschool en de Waddencampus via deskresearch een inventarisatie gemaakt van 
publicaties over de verduurzaming van historische Amelandere gebouwen. Op technisch gebied heeft 
Dijkoraad R.R.G. B.V. beoordeeld in hoeverre sprake is van een integrale blik op duurzaam erfgoed.  
 
In de periode van september 2017 tot en met februari 2021 zijn in ieder geval de onderstaande 
studies uitgevoerd (bijlage 1). De zwarte getallen zijn het totaal aantal beschreven gebouwen, de 
blauwe getallen tussen haakjes de gebouwen die binnen dit KIEM-project zijn beschouwd: 

- Totaal 36 (11) gebouwen waarvan 17 (1) uit Ballum, 6 (5) uit Hollum en 12 (5) uit Nes. 
- 28 (11) zijn gebouwd in of voor 1950 en beschouwen wij als historisch gebouw 
- 20 (8) hebben een beschermde status als rijksmonument 
- 28 (8) (waaronder rijksmonumenten) liggen binnen een beschermd dorpsgezicht  
- 12 (6) commandeurswoning, 6 (1) boerderijen, 2 (1) combinaties van boerderij met 

commandeurswoning. De overige 16 (3) zijn woonhuis. 
- Bijna alle studies omvatten na-isolatie en veel ook duurzame installaties (ventilatie, 

vloerverwarming, (hybride) warmtepomp, houtkachel, buffervat en zonnepanelen). 
 
Boltendal & Van Til (2018) onderzochten na-isolatie mogelijkheden van 
woningen in Ballum door het maken van Rc-berekeningen (isolatiewaarde), 
thermografie (warmtebeeld foto’s) en de eisen die het Bouwbesluit stelt 
aan isolatie. Deze studie kan vooral worden gezien als een nulmeting en 
verkenning van isolatiemaatregelen. Nulmetingen zijn een essentiële stap 
op theoretische modellen te valideren en tot meer realistische verwachtte 
besparingen te komen. 
 
Boelens, Tauran & Eegdeman (2018) voerden specifiek onderzoek uit naar 
twee historische gebouwen (één commandeurswoning) in Nes waarbij 
isolatie en installatiemaatregelen centraal stonden. Alhoewel deze studie 
volledige verduurzaming beschouwd, zijn alleen de isolatiemaatregelen 
specifiek uitgewerkt. De aanpak is opgezet vanuit een gangbare 
renovatieaanpak, monumentwaarden zijn weinig onderzocht noch leidend 
geweest in de ontworpen oplossing. 
 
Goris, Metz, Nikkels, Boers, Genee, Jelsma, Roffelsen, van den Belt, Hoorn, 
Kliphuis, & Koster (2018) voerden drie deelstudies uit in Ballum: na-
isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. In de studies is een verkenning 
gemaakt van varianten, energieprestatie en bijkomende kosten. De studies 
geven een beeld van wanneer de combinatie van zon en warmtepomp 
mogelijk is. Opvallend – en zorgelijk! – is de aanbeveling aan de gemeente 
om juridische restricties voor cultureel erfgoed te versoepelen om 
energiedoelstellingen te kunnen behalen. In onze ogen is hier geen sprake 
van erfgoed-sensitieve benadering! 
 

(bron: Boelens ea 2018)  

(bron: Boltendal & 
Van Til 2018)  

Energielabelatlas (z.d.) 
(bron: Boers ea 2018) 
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Lanting, Smallenburg & Pilat (2019) hebben genieriek verduurzamingsadvies 
opgesteld voor meerdere commandeurswoningen. Inhoudelijk is gekeken 
naar isolatie en installaties. Het verschil met de studie van Boelens ea (2018) 
is dat gewerkt is met verduurzamingspakketten op basis van drie 
investeringsniveaus. Dit sluit goed aan bij het perspectief van eigenaren die 
op basis van een richtbudget de beste integrale oplossing zoeken. 
Opzichzelfstaande maatregelen die bij elkaar opgeteld een iets 
besparingsbeeld opleveren zijn voor hun minder bruikbaar. Overigens is 
onduidelijk of de beweerde  energieneutraliteit van de 
verduurzamingspakketten praktisch haalbaar is. 
 
Wever, Schroeder & Faik (2019) gebruiken één commandeurswoning in Nes 
als archetype voor de commandeurswoning en rekenen drie gradaties van 
isolatiewaarden door. Aanvullende verduurzamingsmaatregelen worden 
beschreven. Interessant aan deze studie is de benadering: vanuit de Trias 
Ecologica wordt de CO2-inpact van (gedeeltelijke) sloop, de productie van 
nieuwe materialen en nieuwe energieprestatie vergeleken met behoud van 
onderdelen in de huidige situatie. Een brede duurzame benadering dus die 
tot heel ander soort oplossingen kan leiden. 
 
De Rooij, Dijkstra, & Wolters (2020) hebben de installatie- en 
isolatiemogelijkheden voor één historische woning in Hollum onderzocht. 
Ook zij hebben drie scenario’s: minder zichtbare maatregelen, hybride 
warmtepomp (elektrisch-aardgas) en aardgasvrij. De benadering van in 
deze studie is redelijk traditioneel, vanuit een algemene renovatieaanpak 
zonder specifieke aandacht voor erfgoedwaarden.  
 
In een vervolgstudie hebben Arisz & Mollema (2020) en Keizer & Beishuizen (2020) deze en een 
andere historische woning in Hollum gekeken naar historische waarden, laagdrempelige 
energiemaatregelen en verdergaande verduurzamingsmaatregelen. Op basis van bronnenonderzoek 
en een waardenstellingsbenadering zijn gebouwonderdelen ingedeeld naar mate van 
aanraakbaarheid. Vervolgens zijn laagdrempelige energiemaatrelen (zoals gedrag, interieur, 
optimaliseren systemen) beoordeeld met een stoplichtclassificatie die een indicatie geeft van de 
mate waarin de maatregelen acceptabel zijn. De verdergaande verduurzamingsmaatregelen (isolatie 
en benodigde bijkomende installatiemaatregelen) zijn vooral geselecteerd basis waarde: het 
handhaven van het beeld. Beperkte isolatiemogelijkheden met lage visuele impact zijn aan de 
buitenzijde mogelijk, maar dat vergt vervolgens wel een compensatie aan de binnenzijde. 
 

 
 

Kenmerkende elementen en beschrijving van de waarden (bron: Keizer & Beishuizen 2020) 
Exploded view om de opbouw en isolatie-oplossingen te verbeelden (bron: Arisz & Mollema 2020)  

(bron: Lanting ea 2019)  

(bron: De Rooij ea 2020)  

Isolatiematerialen: 
energie, kosten, 
productie, hergebruik 
(bron: Wever ea 2019)  

https://app.springcast.fm/podcast/rce-podcast
https://app.springcast.fm/podcast/rce-podcast
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Qua praktijkwaarde stellen we dat studentprojecten over het algemeen een meer theoretisch 
karakter hebben, zijn gericht op deelaspecten en soms is onduidelijk of resultaten haalbaar zijn. 
Desondanks zijn deze studies waardevol: ze beschikken over relevante bronnen, vernieuwende 
perspectieven, geven nadrukkelijk inzicht in de keuzecriteria en gemaakte afwegingen van varianten. 
Zoals de nulmeting, overzichten met duurzaam erfgoed maatregelen, het denken in 
maatregelpakketten en de brede duurzame benadering met de Trias Ecologica. Deze inzichten en 
diepgang ontbreekt regelmatig bij de praktische publicaties.  
 
Voor dit onderzoek zijn verschillende inspirerende praktische 
publicaties bestudeerd. Hierin staan verhalen van bewoners en/ of 
ondernemers van Ameland (en andere eilanden) centraal, zoals 
motieven om te verduurzamen, toegepaste oplossingen, ervaringen 
met deze oplossingen en werkelijke energieprestaties en 
(investerings)kosten. Het boekje Duurzame gebouwen Ameland 
(Gemeente Ameland 2019) beschrijft als enige expliciet verhalen van 
verduurzaamde historische gebouwen, zoals: een verduurzaamde 
dorpsboerderij in Hollum waarin isolatie en duurzame installaties zijn 
aangebracht maar geen zonnepanelen mogelijk waren; een 
commandeurswoning in Nes waar veel isolatie en duurzame 
installaties zijn aangebracht; een vrijstaande historische woning in 
Ballum waar isolatie en zonnepanelen zijn toegepast; en een 
voormalige pastoriegebouw in Nes waar door isolatie en duurzame 
installaties overproductie van elektriciteit is gerealiseerd. 
 

4.3 Casestudy onderzoek verduurzamen historische Amelander gebouwen 
 
In de meeste studies wordt onvoldoende expliciet inzicht gegeven in of rekening gehouden met 
woonbeleving of erfgoedwaarden, terwijl erfgoed-sensitief denken een randvoorwaarde is voor het 
kunnen spreken over duurzame oplossingen van historische gebouwen.  
 
Om concreter inzicht te geven in hoe historische Amelander gebouwen verduurzaamd kunnen 
worden heeft Dijkoraad R.R.G. B.V. verdiepend onderzoek gedaan naar twee voor Ameland 
representatieve historische gebouwen. De selectie hiervan is tot stand gekomen in overleg met De 
Waddencampus, dhr. C. Molenaar (erfgoedspecialist bij de gemeente Ameland) en de betreffende 
gebouweigenaren. De opnames en gesprekken met bewoners vonden plaats op 9 september 2020. 
 
Casestudies 
Het eerste onderzochte historische gebouw is een commandeurs-woning 
aan de Zuiderlaan 6 in Hollum, deze heeft een woonfunctie. Door 
omstandigheden kon de woning op de opnamedag alleen aan de 
buitenzijde worden onderzocht. 
 
Het tweede onderzochte historische gebouw is een dorpsboerderij met 
commandeurswoning aan de Nesserweg 1 in Ballum, tegenwoordig in 
gebruik als woning en bedrijfsgebouw. Op de opnamedag is dit gebouw is 
aan de buiten- en binnenzijde onderzocht. 
 
 
  

Diverse praktijkpublicaties 
(bron: Vieveen 2020) 

(bron: Haitink 2020)  
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Bevindingen commandeurswoning Hollum 
Het pand uit 1850 ligt binnen het beschermd dorpsgezicht, is rijksmonument en nog in redelijk 
originele staat. Vermoed wordt dat ook aan de binnenkant veel waarden aanwezig zijn. 
Erfgoedwaarden zijn hoog. De tot nu toe uitgevoerde ingrepen aan het gebouw zijn weloverwogen 
en sober van aard.  
 
Met de bewoners is gesproken over verduurzamingsmaatregelen. Zij hebben voorkeur voor 
maatregelen met respect voor historische waarden. Ook wordt grootschalige energieopwekking met 
grote ruimtelijke impact, zoals windturbines, als niet wenselijk gezien. 
 
Mogelijkheden commandeurswoning Hollum 
Voor verduurzaming liggen kansen in kap- of zolderisolatie, glasverbetering en kierdichting. Nader 
onderzoek naar de monumentale waarde van de ramen is nodig om te bepalen of oplossingen in of 
achter het kozijn de minste impact hebben. Wanneer gekozen wordt voor een grootschalige 
renovatie wordt voorgesteld ook voorzetwanden te plaatsen om de isolatiewaarde te verhogen.  
 
Omdat geen opname aan de binnenzijde is uitgevoerd kon geen 
goede inschatting gemaakt worden op de impact van na-isolatie 
op erfgoedwaarden. Het is namelijk onwenselijk dat 
karakteristieke elementen, zoals aansluitingen van muur met 
kozijnen of muur met schouw worden beschadigd. Verder is 
een onregelmatig karakter van de muur (niet strak gestukt) 
kenmerkend, dat levert een bijdrage aan historische beleving. 
Houtvezelplaten met leemstuc bieden hiervoor een goede 
oplossing. Verder wordt bij na-isolatie geadviseerd per ruimte 
te beoordelen: wat de impact is, in hoeverre deze ruimten 
verwarmd moeten worden en hoeveel milieuvriendelijk 
isolatiemateriaal voldoende is. 
 
Door na-isolatie kan een matige tot redelijk isolatiewaarde 
worden bereikt, daarmee horen zowel een hoog- als 
laagtemperatuurverwarming tot oplossingsrichtingen. Wanneer 
monumentale vloeren aanwezig zijn is vloerverwarming niet 
mogelijk, maar wellicht wel wandverwarming in voorzetwanden.  
 
Energieopwekking op het monumentale hoofdgebouw is 
ongewenst. Daarom wordt bij een grootschaliger project 
geadviseerd een aan- of bijgebouw energieleverend uit te voeren 
als compensatie van de energiemogelijkheden van het 
monumentale hoofdgebouw. Bijvoorbeeld een veranda met 
geïntegreerde zonnepanelen. Voor de ontwerper moet hierbij het 
uitgangspunt zijn dat het ensemble van de bebouwing (op de 
schaal van het erf en de straat) niet verstoord wordt. 
  

(bron Haitink & Vieveen 2020) 

Achtergevel (bron: Haitink 2020) 
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Bevindingen boerderij met commandeurswoning Ballum 
Het pand uit 1780 is rijksmonument en is qua structuur in vrij 
originele staat, ook de snoepwinkel oogt origineel. Echter zijn 
diverse kenmerkende elementen in de loop van de tijd verdwenen 
zoals de ramen, voordeur, schouw en balklaag. Naast de boerderij 
is een vakantiewoning ingericht. Voor verduurzaming zijn al veel 
maatregelen getroffen: een redelijk isolatiepakket, isolatieglas (in 
de meeste ramen), een brandstofcel die met aardgas elektriciteit 
opwekt (op termijn kan het aardgas vervangen worden door 
waterstof), het gebouw wordt gestookt met hout. Aardgas wordt 
enkel gebruikt voor warmtapwater, koken en de bedrijfsmatige 
catering. De PV-panelen leveren ca. 3.000 kWh per jaar op. 
 
Met de bewoners is gesproken over het gebouw, de plannen en 
welke verduurzamingsmaatregelen al zijn uitgevoerd. In dit 
gesprek werd verduurzaming gekoppeld aan de leefbaarheid en 
toekomstbestendigheid van het gebied. Maatregelen zijn duur en 
kunnen niet altijd zonder subsidie, tegelijkertijd komen de effecten 
van het stoppen met het gebruik van fossiele energie ten goede 
van de lokale gemeenschap en maatschappij. 
 
Mogelijkheden boerderij met commandeurswoning Ballum 
Veel verduurzamingsmaatregelen zijn al uitgevoerd, toch zijn 
aanvullende maatregelen mogelijk. Zo ligt een kans bij het isoleren 
van de kap, dit kan aan de binnen- of buitenzijde mits goed 
gedetailleerd zodat op lange termijn geen materiaalschade 
ontstaat door ophopend vocht of visuele schade op kortere termijn 
van kenmerkende dakdetails.  
 
Op dit moment is een brandstofcel aanwezig, daarmee kan het 
gebouw aangesloten worden op waterstof. Als gekozen wordt voor 
een aansluiting op een warmtenet of all electric systeem kan ook 
aansluiting met een warmtepomp worden overwogen. Voorwaarde voor laagtemperatuursystemen 
is dat voldoende isolatiewaarde wordt behaald. Of dat in dit gebouw mogelijk is moet nader 
doorgerekend worden. In ieder geval is het verstandig per ruimte te beoordelen: wat de impact op 
erfgoedwaarden is, in hoeverre deze ruimten verwarmd moeten worden en hoeveel milieuvriendelijk 
isolatiemateriaal voldoende is. Deze werkzaamheden passen het beste in combinatie met een grote 
restauratie of renovatie. Een alternatief op verwarmen met een lage basistemperatuur is het gebruik 
maken van een hybride warmtepomp (dan niet aardgasvrij, maar wel een besparing van het gebruik 
van aardgas) of aanvullende verwarming met infrarood verwarming.  
 
Evenals bij de woning in Hollum wordt voor het bereiken van vergaande energiebesparing 
geadviseerd energieopwekking op bijgebouwen of op het erf te overwegen. 
  

Zijaanzicht (bron: Haitink 2020) 

Woonkamer met oude schouw 

(bron: Haitink 2020) 

Beeldbepalende dakaansluitingen  
(bron: Haitink 2020) 
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4.4 Doorkijk verduurzamen historische Amelander gebouwen 
 
De voorbeelden uit paragraaf 4.2 en 4.3 geven een inkijk in overwegingen en oplossingen van 
specifieke historische gebouwen. Hieronder geven we een doorkijk naar wat dit kan betekenen voor 
het verduurzamen van historische Amelander gebouwen in algemene zin. Belangrijk is dat u als lezer 
zich er goed bewust van bent dat oplossingen per gebouw verschillen; per situatie kunnen de 
erfgoedwaarden, gebruikerseisen en belevingswaarde van de eindgebruikers anders zijn. 
 
1. Erfgoed- en belevingswaarde als uitgangspunt 
De eerste stap naar verduurzaming wordt vaak gepresenteerd 
als het beperken van de energievraag. Echter voor historische 
gebouwen is een nulmeting van erfgoed- en belevingswaarde 
de eerste stap. Deze waarden bepalen de aanraakbaarheid van 
gebouwelementen maar ook waar verbeterpunten liggen.  
 
Bij commandeurswoningen en boerderijen vragen een aantal 
kenmerkende elementen extra aandacht. Aan de buitenzijde 
zijn dit onder andere de gevelindeling (roedeverdeling in de 
ramen), materiaalgebruik en bouwkundige details zoals het type 
kozijnen, metselwerkornamenten (waterlijsten) en 
dakrandaansluitingen. Aan de binnenzijde kan dit gaan om de indeling van de plattegrond, een 
onregelmatige wand (niet strak gestukt), een balkenlaag (met sierlijst), houten of estrikken vloer, 
vensterdetails, een schouw of bedstedes. De zorgvuldige omgang met deze karakteristieke 
elementen gaat niet alleen over het visuele beeld en de beleving maar ook technische keuzes. Zo kan 
een fout in het ontwerp of de uitvoering op termijn (10-15 jaar) leiden tot verhulde schade (in of 
achter een muur) wat kan leiden tot het verlies van historische materialen en hoge kosten. 
 
2. Het besparen van de energiebehoefte 
De tweede stap is het beperken van de energiebehoefte, dit begint 
met de vraag of alle ruimten wel verwarmd moeten worden en zo 
ja, hoe warm? 
 
In duurzaam erfgoed brochures wordt vaak eerst verwezen naar 
laagdrempelige maatregelen zoals kierdichting en tochtstrips, maar 
ook zuinige apparaten en verlichting. Vaak comfort verhogend en 
tegen relatief lage kosten zelf uit te voeren. En vaak een kleine 
moeite als deze gecombineerd worden met regulier onderhoud.  
 
Door meer ingrijpender na-isolatie kunnen grote besparings-
stappen worden gemaakt: vloeren, muren, gevelopeningen, dak. 
Afhankelijk van de erfgoed- en belevingswaarde kan worden 
bepaald of de binnen- of buitenzijde van een ruimte de beste 
oplossing is. Voor sommige hoog monumentale gebouwen is een 
specifieke beoordeling per ruimte nodig.  
 
Tot slot willen we aandacht geven aan het feit dat het vervangen van ouder isolatiemateriaal met 
lagere isolatiewaarde door nieuw geproduceerd hoog isolerend materiaal per saldo niet altijd beter 
is voor het milieu. Wellicht daalt de energievraag, maar mogelijk stijgt per saldo de CO2-uitstoot. 
  

Kenmerkende details beïnvloeden 
ook de historische sfeer van de 
straat (bron: Vieveen 2020) 

 

Warmteverlies per gebouwdeel: 
30% dak, 30% gevelopeningen, 
25% muren, 10% begane grond 

vloer, 5% kieren, schoorsteen en 
ventilatie (bron: Dijkoraad 2020) 
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3. Keuze bijpassend energiesysteem 
Op basis van de isolatiewaarde van het gebouw kan bepaald worden of het pand geschikt is voor een 
laag- of hoog-temperatuursysteem.  
 
Bij hoge isolatiewaarde is kan een laagtemperatuursysteem mogelijk, zoals met vloer- of 
wandverwarming. Dit systeem kan worden aangesloten op een laag- of mid-temperatuur warmtenet 
in de omgeving (met/)of warmtepomp of waterstofketel. Ook behoren een all electric en 
waterstofsysteem ook tot de mogelijkheden. Verwarming kan elektrisch plaatsvinden (met 
elektrische verwarmingselementen) waarbij duurzame elektriciteit wordt ingekocht op zelf of 
gegenereerd, met zonne- of windenergie of een brandstofcel. Als verwacht wordt dat het 
verwarmingssysteem net onvoldoende capaciteit heeft in de winter kan aanvullende bijverwarming 
worden overwogen, met een houtkachel, infrarood, etc. 
 

 
 
Bij lage isolatiewaarden moet worden gekeken naar hoog-temperatuur verwarmingssystemen, 
bijvoorbeeld door aansluiting op een hoog-temperatuur warmtenet in de omgeving of een 
waterstofketel. Deze aansluiting vereist relatief weinig aanpassingen aan het bestaande gebouw en 
verwarmingssysteem. Daarmee is de impact op erfgoedwaarden minimaal tot afwezig. Overigens kan 
beperkt isoleren al een groot effect hebben op energiebesparing, lasten en behaaglijkheid (zie: 
Geworteld Groningen). 
 

 
  

Laag-temperatuursysteem en verduurzamingsmaatregelen (bron: Dijkoraad 2020) 

Hoog-temperatuursysteem en verduurzamingsmaatregelen (bron: Dijkoraad 2020) 

https://www.geworteldgroningen.com/post/de-effecten-van-isolatie-voor-de-monumentale-school
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5. Resultaten waarderingsstudie Amelanders  
 
Het rapport Deelstudie Enquête Erfgoed geeft Ameland Energie! (2021) vormt de verantwoording van 
methodische keuzes en resultaten van de enquête. In dit hoofdstuk zijn een aantal belangrijke 
bevindingen uit de enquête weergegeven in de eerste paragraaf, er worden ook relaties gelegd met 
eerdere bevindingen uit dit rapport. In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op het 
bewonersperspectief en betreft een verdieping op thema’s uit de enquête. 
 

5.1 Belangrijke bevindingen enquête 
 
De respondenten 
De enquête is via de vier Dorpsbelangen uitgezet en ingevuld 
door 54 respondenten. Vermoedelijk zitten hier veel 
erfgoedliefhebbers tussen, daarom beschouwen we deze 
enquête niet als representatieve steeproef voor alle 
Amelanders. Wel geven de resultaten een aardig beeld van 
hoe wordt gedacht over Amelanders erfgoed en de 
verduurzaming ervan. Over de respondenten: 

- De meeste respondenten (38) zijn man 
- Iets meer dan de helft is tussen de 45-64 jaar 
- 59% woont al meer dan 40 jaar op Ameland 
- 48,1% is MBO opgeleid, 42,6% HBO opgeleid 
- 22,2% woont in een beschermd monument, 46,3% 

niet in een niet-beschermd pand  
 
Duurzaamheid 
De respondenten hechten veel waarde aan duurzaamheid. Zo vindt 88,9% energiebesparing 
belangrijk of heel belangrijk, tegenover 7,5% neutraal of heel onbelangrijk. 81,5% vind het belangrijk 
dat het eiland zelfvoorzienend is in hernieuwbare energie, 14,8% neutraal of heel onbelangrijk. 
 
Waardevolle gebouwen 
De respondenten konden één gebouwtype kiezen om antwoorden over in te vullen: 
commandeurswoningen (51,9%), de dorpsboerderij (42,6%) en kerken (5,6%). Vanwege het lage 
aantal respondenten dat vragen over kerken heeft beantwoord behandelen we die categorie 
beperkt. Voor alle gebouwtypes vinden vier respondenten zelf veel te weten van de historie, iets 
meer dan de helft een beetje. In het algemeen worden alle gebouwtypen door de meerderheid (95%) 
beschouwd als belangrijk of heel belangrijk voor de gemeenschap, iets minder (83%) vindt dat ook 
voor zichzelf. Wat gebouwkenmerken van de commandeurswoning en boerderijen betreft worden 
dezelfde elementen genoemd als in de bestudeerde publicaties van hoofdstuk 4. 
 
Verduurzaming waardevolle gebouwen 
Wat betreft verduurzaming is gevraagd naar de belangrijkste waarden die moeten worden 
meegenomen. Voor commandeurswoningen en boerderijen steken hier het historische karakter, 
energiebesparing, comfortverbetering boven uit. Er is doorgevraagd over de mate waarop 
verduurzaming zichtbaar mag zijn (zie tabel 6). Opvallend is dat bij het voorleggen van concrete 
energiemaatregelen voor commandeurswoningen en boerderijen veel (van buiten) zichtbare 
maatregelen acceptabel worden gevonden, zoals buitenmuur isolatie en nieuwe ramen. 
Zonnepanelen wil men niet in het zicht, dit is wel beperkt acceptabel mits sprake is van in het dak 
geïntegreerde panelen of zonneleien. 
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Tabel 6. Verduurzaming van historische Amelander gebouwen 

 
 
Waardevolle dorpen 
De respondenten konden één dorp kiezen waar ze het meeste affiniteit mee hebben: 33,3% 
selecteerden Nes, 29.6% Ballum, 24,1% Hollum en 13,0% Buren. Opvallend is dat ca. 60% aangeeft 
veel te weten over het dorp, wij vermoeden dat dit te maken heeft met dat de meeste respondenten 
lang op Ameland wonen en/ of via de Dorpsbelangen zijn benaderd en zo meer over het dorp te 
weten zijn gekomen. Alle respondenten vinden het dorp belangrijk of heel belangrijk voor de 
gemeenschap en 96% vindt dat ook voor zichzelf. Wat betreft belangrijke kenmerken wordt voor 
Hollum de rol van de kerk in het dorpssilhouet, de relatie en zicht met het achterland, veel groen en 
een woonkarakter genoemd. Voor Ballum worden vooral veel groen in het dorp en het agrarisch 
karakter benoemd. Voor Nes worden groen in het dorp en het toeristisch karakter als uitspringende 
kenmerken genoemd, daarnaast wordt ook de relatie met het gebied achter het dorp en het 
woonkarakter genoemd. De aanduiding groen als karakteristiek is opvallend omdat de publicaties dit 
niet als sterk kenmerkend beschrijven. Voor Buren springen het agrarisch en woonkarakter naar 
voren als kenmerkende elementen, ook wordt veel groen regelmatig als kenmerkend genoemd. 
 
Verduurzaming waardevolle dorpen 
Wat betreft verduurzaming van Hollum worden de volgende waarden als belangrijk genoemd: het 
historisch karakter, energiebesparing en het door lokale ondernemers laten uitvoeren van de 
bouwwerkzaamheden. In Ballum wordt naast het historisch karakter en energiebesparing weer meer 
belang gehecht aan het economisch voordeel voor het dorp en de impact op het toerisme. Voor Nes 
is het historisch karakter een belangrijke waarde, daarnaast worden ook energiebesparing en de 
kwaliteit van de openbare ruimte genoemd. In Buren noemt iedereen energiebesparing als 
belangrijke waarde en daarnaast het historisch karakter en het economisch voordeel voor het dorp. 
 
Ook is gevraagd hoe zichtbaar verduurzamingsmaatregelen mogen zijn, waarbij de meerderheid 
voorstander is van beperkte zichtbaarheid of geheel onzichtbaar (zie tabel 7). Over alle dorpen 
bezien worden ruimtelijke ingrepen in streekeigen materialen en kleuren geaccepteerd, zoals nieuwe 
gevels en daken en nieuwe gebouwen voor distributie en opslag van energie. Dit geldt ook voor 
dorpswarmtenetten onder de straat. Wanneer maatregelen een nieuwe ingreep vormen 
(zonnepanelen op laadpalen, functioneel vormgegeven gebouwen) dan zijn reacties wisselend (zie 
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tabel 8). Dit geldt ook voor dorpswarmtenetten door archeologisch waardevolle grond. Over het 
algemeen is er een meerderheid die zichtbaar nieuwe ingrepen niet accepteert, zoals daken en 
gevels van nieuwe materialen, tochtportalen aan de buitenzijde, zonnepalen en laadpalen.  
 
Tabel 7. Zichtbaarheid van duurzame energie in dorpen 

 
 
Tabel 8. Acceptatie van energiemaatregelen in dorpen 

 
a) Nieuwe gevels en daken in dezelfde materialen en kleuren als nu 

b) Nieuwe gevels en daken van andere materialen en/ of kleuren 

c) Een nieuw tochtportaal aan de buitenkant van gebouwen 

d) Zonnepanelen (dak, voortuin), zichtbaar vanaf de straat 

e) Straatverlichting met eigen zonnepaneel 

f) Laadpalen op straat 

g) Een dorps-warmtenet onder de straat 

h) Een dorps-warmtenet door archeologische grond 

i) Een functioneel vormgegeven gebouw voor de distributie en opslag van dorpsenergie 

j) Een streekeigen vormgegeven gebouw voor de distributie en opslag van dorpsenergie 

 
Waardevolle landschappen 
Ook voor de landschapsvragen konden de respondenten één landschapstype kiezen waar zij het 
meeste affiniteit mee hebben: strandduinlandschap (46,3%), polderlandschap (37,0%) en 
duinboslandschap (16,7%). De helft van de respondenten gaf aan heel veel of veel te weten over 
deze landschappen. Als kenmerkende elementen van het strandduinlandschap werden het strand, 
helmgras en de afwezigheid van bebouwing genoemd. Voor het bosduinlandschap werden de open 
plekken, afwezigheid van bebouwing, dobben en/of meertjes en het glooiende landschap genoemd. 
De kenmerken die voor polderlandschappen zijn uiteenlopender, stelp- en kop-hals-rompboerderijen 
werden door de meeste respondenten geselecteerd. Andere vaker genoemde kenmerken ware vaker 
genoemd worden zijn vlak landschap, begrensd door duinen en dijken en de aanwezigheid van 
dobben en meertjes. De karakterisering komt overeen met de kenmerken in de publicaties. 
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Energieopwekking waardevolle landschappen 
Opmerkelijk aan de resultaten is dat het overgrote deel van de respondenten (84%) aangeeft een 
beetje of veel kennis te hebben van de geschiedenis van het landschap. heeft mogelijk een relatie 
met het belang dat men toekent aan natuur, 94,5% vindt natuur belangrijk of heel belangrijk. 
 
Als waarden voor het strandduinlandschap werden de natuur en stilte en ’s nachts donkerte vaak 
genoemd, daarnaast ook het historisch karakter, passend kleur- en materiaalgebruik en het effect op 
kustbescherming. Voor het duinboslandschap noemden alle respondenten natuur als belangrijke 
waarde en daarnaast stilte en ‘s nachts donkerte, en iets minder vaak het historisch karakter. Voor 
het polderlandschap werden passend kleur- en materiaalgebruik, stilte en ’s nachts donkerte 
genoemd. Daarnaast werden minder vaak de waarden natuur, historisch karakter, effect op de 
agrarische sector en economisch voordeel voor het landschap genoemd.  
 
De respondenten hebben een duidelijk beeld van de kenmerken en waarden van de drie 
onderzochte landschapstypen. De acceptatie van energiemaatregelen verschilt per type landschap, 
bij het polderlandschap is een grotere acceptatiebereidheid dan bij de twee natuurlijke 
landschappen (zie figuur 9). De zichtbaarheid van energie-installaties is ook hier het voornaamste 
bezwaar (zie figuur 10), voor polderlandschappen lijkt er iets meer acceptatie te zijn, maar onder 
voorwaarden van de zichtbare impact.  
 
Figuur 9. Acceptatie van energiemaatregelen voor alle Amelander landschappen 

 
a) Vrijstaand gebouw voor energieopwekking 

b) Gebouw voor energieopwekking bij bestaande bebouwing 

c) Eén of meerdere kleine zonneweiden 

d) Eén of meerdere grote zonneweiden 

e) Gebouwen en zonneweiden verhuld in het landschap 

f) Warmteopwekking uit de (diepe) bodem 

g) Warmteopwekking uit biomassa (snoei-/ gft-afval, lokale gewassen) 

h) Warmtenet of elektriciteitskabels 

i) Warmtenet of elektriciteitskabels door een natuurgebied 

j) Kleine windmolens bij bestaande gebouwen 

k) Enkele windmolens verspreid door het landschap 

l) Clusters van windmolens in het landschap 

m) Enkele (hele) grote windturbines 

n) Elektriciteitsmasten 
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Figuur 10. Zichtbaarheid van hernieuwbare energie in het landschap 

 
 

5.2 Verdieping: bewonersperspectief op duurzame commandeurswoningen 
 
Als verdieping op de enquête zijn twee studies uitgevoerd naar het bewonersperspectief op 
verduurzaming van commandeurswoningen. De eerste studie richt zich meer op het thema 
woonbeleving, de tweede op motieven voor verduurzaming. 
 
Woonbeleving en verduurzaming 
Op dit moment is in Nederland veel aandacht voor het begeleiden van bewoners bij 
energierenovaties, in jargon: klantreizen voor de energietransitie. In deze modellen wordt per stap 
stilgestaan bij afwegingen die bewoners maken bij bewustwording van de opgave, planvorming, 
uitvoering en beheer. In onze optiek gaat dit te veel over de aanbieder-klantrelatie en technische 
aspecten. En nagenoeg niet over wat dit betekent voor historische gebouwen. Daarom heeft Reilman 
(2020) zich verdiept in het concept 
woonbeleving en via interviews wat dit 
betekent bij het verduurzamen van 
commandeurswoningen. De conclusies 
leidde tot aanbevelingen waarmee de 
gemeente bewoners beter kan 
ondersteunen bij met maken van 
duurzame overwegingen die passen bij 
wat zij belangrijk vinden. 
 
De geïnterviewde bewoners van commandeurswoning geven aan dat behoud belangrijk is. 
Erfgoedwaarden zijn belangrijk voor (de historie van) het dorp, het maakt het eiland uniek. Daarnaast 
zijn de gebouwen heel oud, dat is in zichzelf waardevol. Ook hebben de oude gebouwen vaak een 
emotionele betekenis voor de eigenaar, dat geeft motivatie te investeren voor goede oplossingen. 
Op één geïnterviewde na zijn allen erg positief over de woonbeleving, zowel qua licht(inval), 
luchtkwaliteit, geluid als tocht. Dit betekent niet dat commandeurswoningen qua binnenklimaat 
ideale gebouwen zijn, sterker nog er zijn veel klachten. Echter als oplossingen leiden tot onwenselijke 
aantasting van de sfeerbeleving, dan is die oplossing ook ongewenst. Naast gebouw gerelateerde 
waardering wordt ook aangegeven dat de relatie met de omgeving (zoals uitzicht, privacy) een 
belangrijke bijdrage leveren aan de woonbeleving. Om nog even terug te komen op de geïnterviewde 
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die ontevreden was. Deze wilde aanvankelijk alle vlakken vergaande verbeteringen doorvoeren, 
maar realiseerde zich toen dat een nieuwe woning laten bouwen gemakkelijker en goedkoper was. 
Echter zou de gewenste historische sfeer nooit behaald worden, de eigenaar zoekt nu manieren voor 
comfortverbetering. 
 
Kijkend naar klantreizen geven de geïnterviewden aan dat 
beschikking krijgen over goede informatie op het goede moment 
essentieel is, dat is de basis voor goede besluitvorming. Daarnaast 
is verbetering van de woonbeleving een kernpunt, een woord dat 
in veel klantreizen niet voorkomt. Kantreizen richten zich 
doorgaans meer op energiebewustzijn, -maatregelen, -prestaties 
en kosten/baten. Eigenaren hebben vooral behoefte aan de een 
document dat meer gerichte informatie geeft over de 
mogelijkheden en effecten (op de woonbeleving) van 
verduurzamingsmaatregelen van commandeurswoningen.  
 
De aanbevelingen aan de gemeente Ameland zijn opgedeeld in drie type termijnen: 

• 1-3 jaar: behoud erfgoedwaarden van commandeurswoningen; inventariseren toegepaste 
verduurzamingsmaatregelen en ervaringen als referenties voor andere eigenaren. 

• 3-15 jaar: toegankelijk overzicht (menukaart) van bij commandeurswoningen passende 
verduurzamingsmaatregelen en effecten op onder andere woonbeleving; (het beter bekend 
maken van) een contactpersoon bij de gemeente met expertise van duurzaam erfgoed. 

• 15-30 jaar: doorontwikkelen van de menukaart voor alle historische panden op Ameland; 
kennisdeling van ervaringen met duurzaam Amelander erfgoed met de rest van Nederland. 

 
Toegepaste maatregelen en motieven  
Bij een eenvoudige inventarisatie onder Amelanders3 gaven negen Amelanders een indicatie van 
verduurzamingsmaatregelen die reeds zijn toegepast. Bijvoorbeeld isolatie in voorzetwanden, 
vloerisolatie, dakisolatie, kozijnverbeteringen, efficiëntere cv-ketel, houtgestookte cv-ketel, hybride 
warmtepomp (maar onvoldoende vermogen), brandstofcel, zonnepanelen, obligaties in het 
zonnepark. 
 
Als belangrijke motieven voor deze verduurzaming werden genoemd: energiebesparing, het gebouw 
werd toch gerestaureerd (een koppelkans), comfortverbetering, financieel aantrekkelijk, CO2-uitstoot 
verminderen en minder afhankelijk van energie van het vaste land. Er werden ook enkele redenen 
genoemd om niet te verduurzamen: onvoldoende kennis over het verduurzamen van historische 
gebouwen, hoge leeftijd en ontoereikende financiële middelen. 
 
Naast deze bescheiden inventarisatie hebben Bok, Rutjes en Van Slochteren (2021) onderzocht welke 
stappenplan doorlopen kan worden op tot verduurzamingsmaatregelen van historische gebouwen te 
komen, welke motieven eigenaren van commandeurswoningen hebben voor verduurzaming en 
welke belangrijke effecten in ogenschouw moeten worden genomen bij verduurzaming. De 
conclusies komen overeen met wat hiervoor is beschreven en de stappenplannen die op 
www.monumenten.nl zijn beschreven. NB. deze website kwam ongeveer gelijktijdig met het 
onderzoek van de studenten online.   

 
3  De respondenten die in de enquête aangaven nader geïnformeerd te willen worden over resultaten van het 

project kregen dit per email toegestuurd (door M. Vieveen). Tussen 8 december 2020 en 6 januari 2021 
konden zij ook vrijblijvend reageren over welke verduurzamingsmaatregelen zij reeds getroffen hadden. 

bron: Reilman 2020 

http://www.monumenten.nl/
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6. Aanbevelingen 
 
De resultaten van het onderzoek geven het beeld dat Amelanders voorstander zijn van 
verduurzamingsmaatregelen maar hier ook voorwaarden aan stellen vanwege unieke Amelander 
waarden. Waarden die van belang zijn voor het prettig wonen, werken en verblijven op Ameland. 
Een erfgoed-inclusieve benadering voor de energietransitie ligt dus voor de hand. 
 
Tijdens het project viel ons op dat veel kennis over de historie van Ameland en het erfgoed bij 
eigenaren aanwezig is. En ook dat zij vaardigheden beschikken om zelf de eerste onderzoekende 
stappen te zetten richting verduurzaming. Echter blijkt er behoefte aan concrete handvatten in de 
juiste richting en vervolgens concrete ondersteuning voor de uitvoering, bijvoorbeeld in de vorm van 
inhoudelijke expertise maar ook financiële middelen.  
 
Onze eerste aanbeveling (paragraaf 6.1) gaat over een concreet handvat dat gedurende dit project is 
ontwikkeld voor eigenaren van historische gebouwen op Ameland: de Mijn Amelander Erfgoedmap. 
Dit handvat is een stappenplan waarmee eigenaren zelf op onderzoek kunnen gaan. De map vormt 
dus een soort routekaart in het oriëntatieproces, maar leidt ook tot een dossier met informatie over 
het gebouw en hun toekomstwensen. Nuttige informatie om goed beslagen ten ijs te komen bij een 
adviserende partij of medewerker van de gemeente. 
 
Met de Erfgoedmap is de eigenaar er nog niet, een concreet maatwerkadvies moet nog worden 
opgesteld. Uit dit KIEM-onderzoek bleek dat inwoners het belangrijk vinden dat zijn lokale 
ondernemers kunnen benaderen voor de uitvoering. Begrijpelijk, maar niet altijd mogelijk omdat 
door monumentenzorg strenge certificerings-eisen kunnen worden gesteld vanwege zorgvuldigheid 
tijdens verbouwingen aan cultureel erfgoed. Uitvoering zonder (specifieke) kennis van zaken kan – 
onbedoeld en soms pas op lange termijn – leiden tot onomkeerbare schade aan historische 
materialen, de beeldwaarde en woonbeleving. Ongewenst voor de eigenaar, liefhebbers en in 
algemene zin de maatschappij. Een zorg die ook werd geuit in onze enquête en interviews.  
 
Onze tweede aanbeveling (paragraaf 6.2) is daarom een oproep aan de gemeente, lokale 
ondernemers en eigenaren van historische gebouwen: ontwikkel een voorbeeldenboek met 
toelichting op kenmerkende historische elementen, hoe zorgvuldig verduurzaamd kan worden en 
welke principe oplossingen de gemeente bespreekbaar vindt. Naast dergelijke principe oplossingen 
met aandachtspunten, voor- en nadelen biedt het ook de ruimte om concrete voorbeelden te 
presenteren: oplossingen uitgevoerd op Ameland, met cijfers en het verhaal van de eigenaar en 
betrokken partijen. Zo ontstaan inzicht in te verwachten resultaten en hoe keuzes tot stand kwamen. 
 
Het gedachtegoed van de erfgoedmap en het voorbeeldenboek kan ook worden uitgewerkt voor 
lokale collectieven, overheden en energie-gerelateerde partijen die gezamenlijk aan de slag willen 
gaan met erfgoed-inclusieve energieoplossingen op dorps- en landschapsniveau. Hierbij ligt minder 
de nadruk het ruimtelijk karakter in algemene zin en meer op energieopwekking.  
 
Tot slot hebben parallel aan dit KIEM-project gesprekken met partijen in het Waddengebied (van 
Fryslân tot Ostfriesland in Duitsland) plaatsgevonden over erfgoed en energie. Geconcludeerd werd 
dat de geschiedenis, ruimtelijke kenmerken en opgaven veel overeenkomsten hebben, maar dat de 
aanpak verschilt en daarmee waarschijnlijk ook de oplossingen. Onze derde aanbeveling (paragraaf 
6.3) is daarom om nadere samenwerking op te zoeken, kennis en ervaring uit Ameland in te brengen 
en te leren van oplossingen uit de andere regio’s. 
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6.1 Mijn Amelander erfgoedmap 
 
Tijdens de projectbijeenkomsten werd aangegeven dat kennis van dagelijks gebruikers niet altijd 
inzichtelijk is bij trajecten over het verduurzamen van historische gebouwen. Ook werd genoemd dat 
de positie van de dagelijks gebruikers van historische gebouwen (eigenaren, huurders en liefhebbers) 
erg belangrijk is. Hun ervaringen en de belevings- en gebruikswaarden die zij toekennen aan 
gebouwen vormen de basis voor een gezonde exploitatie (dus ook instandhouding) en 
maatschappelijke legitimiteit van een beschermde status. Het te ontwikkelen praktisch handvat moet 
daarom goed aansluiten bij het perspectief en de opgave van dagelijks gebruikers.  
 
Verduurzaming van historische gebouwen vraagt een zorgvuldig plan op maat. De aanloop naar een 
maatwerkadvies – zo bleek ook uit dit onderzoek – is voor eigenaren een onzekere periode met veel 
onduidelijk over wat technisch mogelijk is, wat financiële gevolgen zijn (qua investering en vaste 
lasten) en hoe de monumentenzorg denkt over het planverduurzamingsmaatregelen. In dit traject 
kunnen allerlei deskundigen worden betrokken, ook de eigenaar kan belangrijke voorbereidende 
stappen nemen en zelf vooronderzoek doen. Zij zijn vaak bewust en passie voor het gebouw op deze 
plek gaan wonen en/of werken en weten goed waar het tocht, welke ruimten moeilijk te verwarmen 
zijn en veelal ook wanneer welke ingrepen zijn gedaan (en waarom). Dit is waardevolle kennis van 
specialiseren en vaak essentieel bij het opstellen van een zorgvuldig plan. Verder bleek uit dit 
onderzoek dat de (woon)beleving een intrinsieke motivatie vormt in oplossingsrichting van het plan, 
dat moet dus een belangrijke basis zijn bij planvorming. Iets wat bij veel (online) tools en 
rekenmodellen niet het geval is. 
 
Deze bevindingen vormden de uitgangspunten van de Mijn Amelander Erfgoedmap die vanuit dit 
KIEM-project voor eigenaren van historische gebouwen is ontwikkeld4. Het concrete handvat: 

- …richt zich specifiek op het perspectief dat de eigenaar op diens erfgoed heeft, het komt 
daarom dicht bij hun opvattingen over waarden en de omgang daarmee. Het is dus geen 
officieel document wat een erfgoeddeskundige kan opstellen.  

- …omvat ideeën over waar aandachtspunten liggen: wat kan geleerd worden door 
veranderingen die het gebouw door de tijd heeft ondergaan, maar ook welke ambities en 
wensen voor verbetering een gebouweigenaar heeft. 

- …bevat stappen om op systematische manier onderzoek te doen naar het verleden, het 
heden en naar de wensen over de toekomst. Per thema wordt uitgelegd waar dit thema over 
gaat, waar informatie gevonden kan worden, soms aangevuld met praktische voorbeelden. 

 
De Mijn Amelander Erfgoedmap is 
gevalideerd door een presentatie op 8 
december 2020 aan de stakeholders 
van dit project en aanvullende 
feedback van 11 Amelanders en dhr. C. 
Molenaar (erfgoedspecialist, gemeente 
Ameland). 
 
 
 
 

 
4  De Mijn Amelander Erfgoedmap is verkrijgbaar bij de gemeente Ameland (Chris Molenaar en Luc van 

Tiggelen) en digitaal op de websites van de gemeente Ameland, Dijkoraad R.R.G. B.V. en het kenniscentrum 
NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. 

Mijn Amelander Erfgoedmap  
(bron: Hekman Design 2021) 
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6.2 Oplossingenboek voor duurzame Amelander historische gebouwen  
 
Uit verschillende studies van dit project bleek dat er behoefte is aan richtinggevende informatie over 
met welke maatregelen historische Amelanders gebouwen concreet verduurzaamd kunnen worden. 
Er bestaan voor de verduurzaming van historische gebouwen verschillende (online) tools: 

- informatiebladen over duurzame maatregelen en de gevolgen voor historische waarden, 
energieprestatie, behaaglijkheid en kosten, bijvoorbeeld de website van de Rijksdienst voor 
het Cultureel erfgoed of de Waaier duurzaamheid van stichting ERM.  

- oriënterende tools waarmee eigenaren zelf een verkenning van verduurzamingsmaatregelen 
kunnen maken, zoals de Zelfscan duurzaam monument of de Groene menukaart.  

 
Over het algemeen zijn dit goede tools die op basis van algoritmes en databases een algemene 
eerste suggestie kunnen doen van wat voor type maatregelen op het eerste oog al dan niet voor de 
hand liggen. Echter kunnen deze niet beoordelen hoe de plaatselijke situatie is, wat voorkeuren van 
eigenaren zijn en welke pakket-oplossing daar het beste antwoord op geeft. De onduidelijkheid van 
de mate waarin de voorgestelde oplossingen ook echt een oplossing vormen leidt daarmee tot 
onzekerheid voor niet-deskundigen: zijn oplossingen relevant en haalbaar?  
 
Zoals eerder vermeld hechten Amelanders groot belang bij de belevingswaarden en rol van lokale 
ondernemers bij de uitvoering van verduurzaming. Omdat eigenaren moeten investeren en een 
voorkeur hebben bij een rol van lokale ondernemers adviseren wij gemeente om met deze partijen 
een voorbeeldenboek te ontwikkelen met verduurzamingsoplossingen die de 
monumentencommissie in principe bespreekbaar vindt voor historische gebouwen op Ameland. Het 
voorbeeldenboek leidt dan niet alleen tot praktische oplossingen maar ook tot: het anticiperen op 
actuele opgaven van gebouweigenaren, het vergroten van kennis over zowel erfgoedwaarden als 
verduurzamingstechniek en het delen van geleerde lessen over uitgevoerde projecten. Tot slot 
hopen wij dat een voorbeeldenboek ook een bijdrage levert aan het soepel doorlopen van 
vergunningstrajecten. 
 
Inhoud van een voorbeeldenboek 
Het voorbeeldenboek kan de volgende informatie omvatten: 

- Karakteristieke elementen per Amelander gebouwtype + verduurzamingsaandachtspunten; 
- Verduurzamingspakketten (volledig renovatieconcept) voor principe situaties 

(voorbeeldgebouwen met alle erfgoedelementen of bijna geen). De pakketten zijn:  
o opgebouwd uit: 1) de mate waarin erfgoedwaarden na-isolatie toelaten; 2) 

bijpassende hernieuwbare energiebron; 3) aanvullende verduurzamingsmaatregelen. 
o toegelicht met effecten op onder andere: erfgoed- en belevingswaarden, ecologische 

voetafdruk (waaronder de energieprestatie), behaaglijkheid en kosten. NB. voor de 
transparantie van effecten is verslaglegging van onderliggende getallen van belang. 

- Mogelijkheden voor gefaseerde uitvoering. Dit gebeurt vaak vanwege hoge kosten of 
overlast. Maar ook omdat de uitvoering beter tegelijk kan plaatsvinden op natuurlijke 
momenten zoals regulier onderhoud, een grote restauratie, modernisering of verkoop.  

o Aandachtspunt voor subsidiërende instanties: ambitieuze eigenaren kunnen vaak 
niet gefaseerd uitvoeren omdat subsidies hier (voorwaarden) niet op ontwikkeld zijn.  

- Inspirerende Amelander voorbeelden met: sprekende foto van pand en eigenaar, het 
aanvankelijke doel, dilemma’s & oplossingen, bereikte resultaten en gebruikerservaringen. 

- Het vervolgtraject: wanneer is een vergunning vereist en wat zijn eisen, welke 
financieringsmogelijkheden zijn er (uit erfgoed- en energieregelingen), wat kan via een lokaal 
collectief zoals de Amelander Energiecoöperatie (AEC)? 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid
https://www.stichtingerm.nl/publicaties/waaier-uw-monument-energiezuinig#:~:text=De%20waaier%20is%20kosteloos%20te,kunt%20de%20waaier%20ook%20downloaden.
https://www.monumenten.nl/monumenten-verduurzamen/zelfscan-duurzaam-monument
https://www.degroenemenukaart.nl/nl
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Tot slot vragen we aandacht voor het aspect ‘tijdelijkheid’ 
van het voorbeeldenboek. De laatste 10-20 jaar zijn 
opvattingen veranderd en volgen ontwikkelingen elkaar 
snel op.  Zo werd 10-20 jaar geleden beperkt gesproken 
over duurzaam erfgoed, vergaande na-isoleren was een 
relatief nieuw onderwerp in de erfgoedsector. 
Tegenwoordig wordt er in de erfgoedsector 
genuanceerder gedacht over verduurzaming, door 
innovaties en gedegen onderzoek. Er zijn veel meer 
technische mogelijkheden ontstaan voor het 
verduurzamen van historische gebouwen. En 
tegenwoordig staan we aan de vooravond van de 
warmtetransitie en waterstofoplossingen. Het is daarom 
verstandig ijkmomenten te bepalen waarop de actualiteit 
van het voorbeeldenboek wordt geëvalueerd en zo nodig 
geactualiseerd met de nieuwste inzichten en voorbeelden. 
 
De ideeën voor een Amelander duurzaam erfgoed 
voorbeeldenboek is gevalideerd door een presentatie op 8 
december 2020 aan de stakeholders van dit project en 
aanvullende feedback van 11 Amelanders en dhr. C. 
Molenaar (erfgoedspecialist, gemeente Ameland). 
 

6.3 Ameland en energie: uniek in de Waddenregio? 
 
Ameland zet zich sinds het convenant uit 2007 in voor duurzame 
ontwikkeling. En niet zonder resultaat: naast concrete (kleinere) 
projecten wordt ingezet op complexer opgaven zoals een collectieve 
aanpak (in Buren) en cultureel erfgoed (dit project). Naast de focus 
op Ameland is er een bredere blik: er wordt veel samengewerkt met 
de Nederlandse Waddeneilanden. En alhoewel Samsø (Denemarken) 
niet in het Waddengebied ligt, ontstond voor de Amelander Energie-
coöperatie daar (voor 2007) inspiratie om het collectief op te richten. 
 
Het netwerk van het Interreg-project Grenzelo(o)s Talent breidde zich 
tijdens dit KIEM-project uit tot een brede groep geïnteresseerde 
partijen uit de provincies Fryslân, Groningen en regio Ostfriesland 
(Duitsland) werd besloten om een projectidee te formuleren en de 
mogelijkheden voor een EU-vooronderzoek te verkennen (indiening 
voorjaar 2022). De uiteindelijke ambitie is om de resultaten uit dit 
vooronderzoek concrete uitwerking te geven in een ambitieuzer 
langjarig project. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling 
(onderzoek), het ontwikkelen van nieuwe benaderingen en 
oplossingen (innovatie) en het uitvoeren van pilotstudies (uitvoeren/experimenteren). 
  
Onze derde aanbeveling is om constructief te blijven participeren met de (huidige) insteek: een 
concrete meerwaarde voor Ameland door het aanbieden van geleerde lessen op Ameland en het 
open staan voor het toepassen van goede ideeën op Ameland van buiten het eiland.  

Duitse Waddeneilanden, 
vergelijkbare waarden en 
energiedoelen (bronnen: 
boven/midden vakantieland 
Nedersaksen onder Duitse kust) 

Impressie ‘Voorbeeldenboek’ naar de 
brochure ‘Duurzame huizen op Ameland’ 
(bron:Duurzaam Ameland 2019) 

Voorbeeldenboek voor 
Duurzame historische 
gebouwen op Ameland 

https://www.vakantieland-nedersaksen.nl/bestemmingen/oost-friese-waddeneilanden
https://www.vakantieland-nedersaksen.nl/bestemmingen/oost-friese-waddeneilanden
../www.duitsekust.nl
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Bijlage 1. Overzicht onderzochte gebouwen 
 

- Adressenpublicaties Bronvermelding & aanvullende informatie Waddencampus  
- Status: publicaties Bronvermelding, GoogleMaps & Monumentregister (RCE)  
- Karakteristieken en jaartal: Monumentregister (RCE), GoogleMaps, Huispedia.nl & Drimble.nl 

 
 Adres Jaar  Type  Monument Dorpsgezicht Ameland EnTranCe KIEM 

B
al

lu
m

 

Baron Rengersweg 2 1959 Woonhuis    2017 BWP  

Baron Rengersweg 3 1970 Woonhuis  D  2017 BWP  

Baron Rengersweg 4 1961 Woonhuis    2017 BWP  

Camminghastraat 5 1771 Commandeurs R D  2017 BWP  

Camminghastraat 10 1900 Woonhuis  D  2017 BWP  

Camminghastraat 13 1779 Commandeurs R D  2017 BWP  

Camminghastraat 22 1775 Boerderij  D 2019   

Camminghastraat 35 1859 Commandeurs R D  2017 BWP  

Camminghastraat 39 1852 Commandeurs R D  2017 BWP  

Gerrit Kosterweg 8 1807 Woonhuis R D  2017 BWP  

Gerrit Kosterweg 10 1736 
Boerd. / 
Comm. 

R D  2017 BWP  

Gerrit Kosterweg 13 1798 Boerderij R D  2017 BWP  

Gerrit Kosterweg 15 1925 Woonhuis  D  2017 BWP  

Nesserweg 1 1780 
Boerd. / 
Comm. 

R   2017 BWP 2020 Dijk. 

Nesserweg 7 1875 
Boerd. / 
Comm. 

R D  2017 BWP  

Smitteweg 4 1990 Woonhuis    2017 BWP  

Strandweg 1 1750 Boerderij  D  2017 BWP  

N
es

 

Kardinaal de Jongweg 4 1957 Woonhuis  D 2019   

Kardinaal de Jongweg 6 1771 Commandeurs  D   2020 FM 

Kerkplein 3 1771 Boerderij R D  2018 V&M 2020 FM 

Kerkstraat 1 1796 Commandeurs R D  2018 BWP 2020 FM 

Noorderweg 1 1950 Woonhuis R   2018 V&M  

Rixt van Doniastraat 9 1880 Woonhuis  D  2018 BWP 2020 FM 

Rixt van Doniastraat 10 1907 Woonhuis  D  2018 BWP  

Rixt van Doniastraat 11 1880 Woonhuis  D 2019 2018 BWP  

Rixt van Doniastraat 13 1722 Commandeurs R D  2018 V&M  

Torenstraat 12 1700 Boerderij R D  2018 V&M  

Van der Stratenweg 3 1747 Commandeurs R D  2018 V&M  

Van der Stratenweg 10 1864 Commandeurs R D  2018 BWP 2020 FM 

H
o

llu
m

 

Burenlaan 13 1664 Commandeurs R D   2020 FM 

Burenlaan 22 1936 Woonhuis  D 2019   

Burenlaan 37 1900 Woonhuis  D  2019 BWP 2020 BWP 

Johan Bakkerstraat 7 1615 Commandeurs R    2020 FM 

Westerlaan 16 1771 Woonhuis R    2020 BWP 

Zuiderlaan 6 1850 Commandeurs R D   2020 Dijk. 

B
u

re
n
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Bijlage 2. Onderzoeksrapport: deelstudie enquête 
 


