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1. Inleiding 
 
Dit deelrapport behandelt de resultaten van de enquête die is gehouden in het kader van het KIEM-
project ‘Erfgoed geeft Ameland Energie’. Voor dit KIEM-project is tevens een hoofdrapport 
beschikbaar. Voor een meer uitgebreide toelichting op het belang van cultureel erfgoed en 
verduurzaming verwijzen we naar het hoofdrapport.  
 
Het praktijkdoel van het project Erfgoed geeft Ameland Energie was om een instrument te 
ontwikkelen gericht op energie, ruimte en erfgoed vanuit het perspectief van dagelijks gebruikers. In 
het project beschouwen we erfgoed op drie ruimtelijke niveaus, te weten landschap, dorp en 
gebouw. Centraal in ons onderzoek stond de waardering van erfgoed door dagelijkse gebruikers. Om 
dagelijkse gebruikers te ondersteunen hebben we een praktisch handvat voor Amelanders 
ontwikkeld: de ‘Amelander Erfgoedmap’. Met dit stappenplan kunnen eigenaren aan de slag met hun 
eigen erfgoed.  
 
In het project zijn drie studies uitgevoerd: een omgevingsstudie, een gebouwenstudie en een 
waarderingsstudie. Daarnaast zijn diverse afstudeeronderzoeken uitgevoerd door studenten. Dit 
rapport gaat in op de waarderingsstudie. Voor meer informatie over de andere studies verwijzen we 
naar het hoofdrapport.  
 
Met deze deelstudie willen we meer inzicht bieden in het waardenperspectief van Amelanders. Er 
zijn verschillende waardenperspectieven te onderscheiden van betrokkenen bij het erfgoed, zoals 
experts, overheid, toeristen en bewoners. Dit kan de complexiteit van besluitvormingsprocessen 
vergroten. In dit onderzoek hebben we ons gericht op erfgoedwaardering door de bewoners van 
Ameland. Belangrijk omdat tot in planvorming tot nu toe veel aandacht is geweest voor het 
perspectief van experts en minder voor de lokale waardering voor cultureel erfgoed. In dit rapport 
beschrijven we bovendien welk cultureel erfgoed beschermd is op Ameland.  
 
De resultaten van de waarderingsstudie zijn gepresenteerd in verschillende bijeenkomsten, zowel 
binnen als buiten het KIEM-project. Zo is er deelgenomen aan een internationale workshop over 
waarden in de energietransitie. Voor deze conferentie is een paper geschreven, dat nu wordt 
uitgewerkt tot een volledig artikel voor een academisch tijdschrift. Een overzicht van activiteiten en 
publicaties is te vinden in het hoofdrapport. Omdat bij de internationale workshop zonnepanelen zijn 
uitgelicht zijn de resultaten hierover in dit rapport explicieter behandeld dan andere maatregelen. 
Dit moet niet worden opgevat als een oordeel over dit type maatregelen ten opzichte van de andere 
maatregelen. 
 
Leeswijzer: in dit rapport worden de resultaten van de waarderingsstudie gepresenteerd. In 
hoofdstuk 2 wordt uiteengezet welke methode is gebruikt en hoe de enquête is uitgevoerd. 
Hoofdstuk 3 bevat de resultaten per ruimtelijk niveau. In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken. 
Ook wordt hier vooruitgeblikt naar de betekenis van deze resultaten voor het ontwerp, het 
‘ontwerpen voor waarden’. 
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2. Methode  
 

2.1 Value Sensitive Design 
 
De onderzoeksmethode voor dit project is gebaseerd op de benadering van ‘Value Sensitive Design’ 
(VSD) (Friedman, Kahn, & Borning, 2002; Van de Poel & Van Gorp, 2006). Met deze methode kunnen 
expertwaarden en bewonerswaarden worden vergeleken, met als doel om tot nieuwe ontwerpeisen 
te komen. Het onderzoek is opgezet als ‘multi-method project’, waarin een inventarisatie, een 
enquête en een focusgroep waren opgenomen. In verband met de coronamaatregelen kon de 
focusgroep helaas niet doorgaan, deze is vervangen door een onlinebijeenkomst. 
 
De Value Sensitive Design (VSD)-benadering is gericht 
op het ontwerpen voor waarden. De benadering kent 
drie onderdelen: conceptueel, empirisch, en technisch. 
In het onderzoek wordt een hiërarchie van waarden 
ontwikkeld, die kan worden toegepast in ontwerp en 
beleid. Er zijn al enkele studies gedaan waar VSD is 
toegepast op een energievraagstuk (Dignum, Correljé, 
Cuppen, Pesch, & Taebi, 2016; Oosterlaken, 2014; van 
der Waal, van der Windt, Botma, & van Oost, 2020). Wij 
passen VSD toe op de problematiek van energie en 
erfgoed.  
 
Voor dit onderzoek op Ameland is gekozen voor een drie-lagen-benadering, waarbij historische 
gebouwen, beschermde dorpsgezichten en landschappen centraal stonden. Wij waren 
geïnteresseerd in de waarden van experts en bewoners, in de daaruit voortvloeiende normen voor 
energiesystemen op Ameland. Op basis daarvan hopen we een vooruitblik te kunnen werpen op 
ontwerpeisen voor nieuwe energieoplossingen. 
 

2.2 Enquête 
 
Tweede deel van de VSD-benadering is het verzamelen van gegevens uit de praktijk. Voor dit deel 
hebben we gebruik gemaakt van een enquête (Vannette, 2019). Het doel daarvan was het in kaart 
brengen van opvattingen van bewoners over waardevolle gebouwen, dorpen en landschappen en de 
verduurzaming ervan. De enquête is voorbereid door deskresearch naar waarden van gebouwen, 
dorpen en landschappen in het algemeen en op Ameland in het bijzonder. Hiervoor is onder meer 
gebruik gemaakt van de studie van B. de Boer (2004), de welstandsnota van de gemeente Ameland 
(2016) en de landschapsbiografie van de Wadden (Schroor, 2018). Het resultaat van deze 
bureaustudie is opgenomen in het hoofdrapport van dit project, in deze rapportage wordt dit 
beknopt samengevat. 
 
In de enquête stond de volgende vraag centraal: Hoe waarderen Amelanders het erfgoed op het 
eiland en hoe beoordelen zij de impact van verduurzamingsmaatregelen op deze erfgoedwaarden? 
Daarnaast waren we benieuwd welke belangenconflicten er volgens bewoners zijn tussen erfgoed en 
energie en hoe deze kunnen worden opgelost.  
 

Design for values (bron: Van de Poel, 2015) 
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Het concept van de vragenlijst is tussen 4 en 20 mei 2020 voorgelegd aan de projectpartners, de 
Waddencampus Ameland en de historische vereniging ‘De Ouwe Pôlle Ameland’. Hun feedback is 
verwerkt in de definitieve vragenlijst (zie bijlage 2). 
 
De uiteindelijke vragenlijst was verdeeld in vijf onderdelen. Het kostte tussen de 30 en 45 minuten 
om in te vullen. De vragenlijst bevatte algemene vragen, zoals leeftijd en woonduur op Ameland, 
vervolgens vragen over gebouwen, dorpen en landschappen. Per ruimtelijk schaalniveau konden 
respondenten kiezen uit drie of vier specifieke situaties, zoals een gebouwtype, een dorp of een 
landschap. De vragenlijst omvatte maximaal 100 vragen, afhankelijk van de gekozen situatie. 
De vragenlijst is gemaakt in de onlineapplicatie Enalyzer en hier in te zien1. De vragenlijst is onder 
Amelanders uitgezet tussen 20 mei en 15 juni 2020 via de vier lokale verenigingen Dorpsbelangen op 
het eiland. De gemeente was de contactpersoon tussen het Kenniscentrum en Dorpsbelangen. Als 
dank voor de deelname ontving de dorpsbelangenorganisatie per volledig ingevulde enquête een 
vergoeding van €10,- van de gemeente.  
 
De resultaten zijn uit Enalyzer gedownload en geanalyseerd met behulp van het softwarepakket 
SPSS. Kwalitatieve vragen – zoals enkele open vragen en de foto-uploadvraag – zijn met Word 
geanalyseerd. 
  

 
1 Laatst bezocht: 21-07-2021 

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=nihm7kig
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3. Resultaten: de respondenten 
 
De vragenlijst is door 54 respondenten volledig ingevuld. Omdat de vragenlijst via Dorpsbelangen is 
uitgezet zijn er waarschijnlijk veel erfgoedliefhebbers en eigenaren van erfgoedpanden 
vertegenwoordigd. Het is dus geen representatieve steekproef onder Amelanders, maar juist een 
onderzoek naar ‘stakeholders’, conform de doelstelling om onderzoek te doen naar lokale 
betrokkenen bij erfgoed.  
 
In dit hoofdstuk worden eerst enkele beschrijvende statistieken opgesomd, zoals leeftijd, geslacht en 
opleiding. In de volgende paragrafen gaan we in op de uitkomsten per gebouwtype, per dorp en per 
landschap. Tenslotte worden enkele conclusies getrokken.  
 
Leeftijd 
De meerderheid van de 54 respondenten (55,6%) is tussen de 45 en 65 jaar oud. Een minderheid 
(7,4%) is tussen de 18 en 30, de groep tussen de 30 en 45 is 18,5% en eveneens 18,5% van de 
respondenten i ouder dan 65 jaar. 
 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage 

18-30 4 7.4% 

30-45 10 18.5% 

45-65 30 55.6% 

> 65 10 18.5% 

 
Geslacht 
In de groep respondenten was 70,4% man en 29,6% vrouw.  

 
Woonduur 
Opmerkelijk is de uitkomst van de vraag naar de woonduur. Het valt op dat een groot deel van de 
respondenten over het algemeen lang op Ameland woont, bijna 60% woont daar al meer dan 40 jaar. 
Uiteraard hangt de woonduur samen met de leeftijd, maar voor iedere leeftijdsgroep is de woonduur 
relatief lang. 
 

Hoe lang woont u op Ameland? Aantal Percentage 

Minder dan 10 jaar 3 5.6% 

Tussen de 10 en 19 jaar 6 11.1% 

Tussen de 20 en 40 jaar 13 24.1% 

Meer dan 40 jaar 32 59.3% 

 
  

Geslacht Aantal Percentage 

Man 38 70.4% 

Vrouw 16 29.6% 
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Drie respondenten (5,6%) woonden minder dan 10 jaar op Ameland, zes respondenten (11,1%) 
tussen de 10 en 19 jaar, dertien (24,1%%) tussen de 20 en 40 jaar en 32 (59,3%) meer dan 40 jaar. 
Aanvullend op deze vraag waren we geïnteresseerd of de familie van respondenten ook van Ameland 
afkomstig was. Van 36 respondenten (66,7%) komt familie van Ameland, bij 18 respondenten is dat 
niet het geval (33,3%). 
 

Komt uw familie van Ameland? Aantal Percentage 

Ja 36 66.7% 

Nee 18 33.3% 

 
De samenhang met de totale woonduur hebben we in onderstaande kruistabel in beeld gebracht. 
Hier zien we dat in de eerste drie categorieën met een woonduur tot 40 jaar het aandeel ‘geen 
familie van Ameland’ iets hoger is dan het aandeel waarbij de familie wel van Ameland afkomstig is. 
In de categorie met een woonduur van meer dan 40 jaar is het aantal oorspronkelijke Amelanders 
daarentegen heel hoog (75%). 
 

 
9. Komt uw familie van Ameland? Totaal 

Ja  Nee   

8. Hoe lang woont 
u op Ameland? 

Minder dan 10 jaar 1 2 3 

Tussen de 10 en 19 jaar 2 4 6 

Tussen de 20 en 40 jaar 6 7 13 

Meer dan 40 jaar 27 5 32 

Totaal 36 18 54 

 

 
 
Opleiding 
 Vervolgens kijken we naar de opleiding van de respondenten. Hiervan heeft 48,1% een Mbo-
opleiding voltooid, 42,6% een Hbo-opleiding en een kleine groep van 5,6% een universitaire 
opleiding. Twee respondenten wilden de vraag niet beantwoorden. 
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Relatie met erfgoed 
Deze enquête gaat over de waardering van erfgoed, daarom kan het belangrijk zijn hoe de 
persoonlijke betrokkenheid van respondenten met erfgoed is. Wonen zij bijvoorbeeld in een 
historisch pand, in een beschermd dorpsgezicht, of beide tegelijk? Uit de resultaten blijkt dat een 
groot aantal respondenten (46,3%) zelf niet in een monument of een beschermd dorpsgezicht 
woont. Een aanzienlijke groep (18,5%) woont in een monument gelegen in een beschermd 
dorpsgezicht, zij hebben dus een persoonlijke relatie met erfgoed op het niveau van het gebouw én 
het dorp. De overige categorieën zijn kleiner, samengenomen zijn er 17 respondenten die wonen in 
een beschermd dorpsgezicht (14,8%), in een karakteristiek gebouw gelegen in een beschermd 
gezicht (9,3%), een monument (3,7%), of in een karakteristiek gebouw (3,7%). Ook deze 
respondenten hebben dus een directe en dagelijkse relatie tot erfgoed in hun omgeving. In totaal 
kunnen we concluderen dat de helft (27) van de respondenten door hun woning betrokken is op het 
erfgoed, iets minder dan de helft (25) is dat niet. Twee personen hebben deze vraag niet 
beantwoord. 
 

Mijn (huur)woning... Aantal Percentage 
Cumulatief 
Percentage 

Geen monument of beschermd dorpsgezicht 25 46.3 46.3 

Monument EN beschermd dorpsgezicht 10 18.5 64.8 

In beschermd dorpsgezicht 8 14.8 79.6 

Karakteristiek historisch gebouw en in beschermd 
dorpsgezicht 

5 9.3 88.9 

Monument 2 3.7 92.6 

Karakteristiek historisch gebouw 2 3.7 96.3 

Weet ik niet/ zeg ik liever niet 2 3.7 100.0 

Total 54 100.0  

 

 
  

46%

18%

15%

9%

4%
4%

4%

Mijn (huur) woning...

…is geen monument of beschermd dorpsgezicht

…is monument én beschermd dorpsgezicht

..ligt in een beschermd dorpsgezicht

…is een karakteristiek historisch gebouw en ligt 
in een beschermd dorpsgezicht
…is een monument

…is een karakteristiek historisch gebouw

…weet ik niet/ zeg ik liever niet
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Draagvlak energiebesparing 
In dit onderzoek staan energiebesparing en erfgoed centraal. Hoe staan de respondenten tegenover 
energiebesparing? Wij hebben gevraagd hoe belangrijk respondenten energiebesparing vinden. Ook 
is gevraagd hoe belangrijk men het vindt om als eiland te voorzien in eigen hernieuwbare energie. Uit 
onderstaande resultaten kunnen we afleiden dat er groot draagvlak is voor energiebesparing. Ook 
vindt een (iets minder) grote meerderheid het belangrijk om als eiland zelf te voorzien in 
hernieuwbare energie. Deze cijfers moeten we in het achterhoofd houden als we straks kijken naar 
de opvattingen op het gebied van erfgoed. Wij willen benadrukken dat het hier beslist geen ‘nimby’s’ 
betreft.  
 

Hoe belangrijk vindt u energiebesparing? 

N=52 N % 

Heel belangrijk 20 37.0% 

Belangrijk 28 51.9% 

Neutraal 3 5.6% 

Heel onbelangrijk 1 1.9% 

Total 52 100.0% 

*2 personen hebben deze vraag niet beantwoord, vandaar 52 i.p.v. 54 antwoorden 
 

Hoe belangrijk vindt u het om als eiland te voorzien in eigen hernieuwbare energie? 

 N % 

Heel belangrijk 19 35.2% 

Belangrijk 25 46.3% 

Neutraal 6 11.1% 

Onbelangrijk 2 3.7% 

Heel onbelangrijk 2 3.7% 
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4. Resultaten: gebouwen 
 
De eerste categorie inhoudelijke vragen ging over gebouwen. Respondenten konden een keuze 
maken voor een bepaald type gebouw, zodat de totale duur van de enquête niet te lang zou worden. 
Deze typen waren commandeurswoningen, dorpsboerderijen en kerken. Deze worden hier kort 
aangeduid, voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdrapport.  
 
Commandeurswoningen zijn typische ‘eilander woningen’, vaak gebouwd voor de kapiteins die in het 
verleden vanuit Ameland uitvoeren voor de visserij op de Waddenzee, de Noordzee of nog verder 
weg. Commandeurs waren op het schip verantwoordelijk voor de bemanning, navigatie en bij de 
walvisvaart voor de vangst. De commandeurswoningen waren ruimer opgezet dan woningen uit die 
tijd en ook rijk gedetailleerd.  
 
Het type boerderij is het zogenaamde 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. Veel van de bestaande Amelander 
boerderijen dateren uit de 19e eeuw en zijn combinaties van commandeurswoningen met een 
boerderij waarbij een boerderij achter de commandeurswoning werd geplaatst. 
Op Ameland vormen de meeste kerken een beeldbepalende rol in het straatbeeld. De kerken zijn 
doorgaans opgetrokken uit kenmerkende Amelander materialen zoals gele bakstenen en rode 
dakpannen. 
 

Kies een gebouwentype dat u het meeste 
aanspreekt voor de volgende vragenreeks 

Aantal Percentage 

Commandeurs-woning 28 51.9% 

Dorpsboerderij 23 42.6% 

Kerken 3 5.6% 

 
In de tabel kunnen we zien dat meer dan de helft van de respondenten heeft gekozen voor het 
gebouwtype commandeurswoning, 42,6% voor dorpsboerderijen en 5,6% voor kerken. 
 
Hebben de respondenten ook kennis van het gebouwtype dat zij kiezen? Voor alle gebouwtypen 
samen is het resultaat dat een kleine minderheid van 4 personen ‘heel veel’ weet van het 
gebouwtype, 14 personen (26,9%) ‘veel’, 28 personen (51,9%) ‘een beetje’, 5 personen (9,3%) 
‘weinig’ en 3 personen (5,6%) ‘heel weinig tot niets’. Uitgesplitst naar gebouwtype kunnen we zien 
dat de personen met ‘heel veel’ kennis allemaal in de categorie commandeurswoningen zitten. 
 

  
  

2.1. Kies een gebouwentype dat u het meeste 
aanspreekt voor de volgende vragenreeks. 

Totaal 
Commandeurs-
woning 

Dorps-
boerderij 

Kerken 

2. Hoeveel weet 
u van de 
geschiedenis van 
dit gebouwtype? 

Heel veel 4 0 0 4 

Veel 9 5 0 14 

Een beetje 12 14 2 28 

Weinig 2 2 1 5 

Heel weinig 
tot niets 

1 2 0 3 

Totaal   28 23 3 54 
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In het algemeen worden de gebouwen ‘heel belangrijk’ (22 personen) of ‘belangrijk’ (29 personen) 
gevonden voor de gemeenschap. Drie personen gaven hier aan ‘neutraal’. Op de vraag of het 
gebouwtype belangrijk was voor de respondent zelf gaven 16 personen aan ‘heel belangrijk’, 29 
‘belangrijk’ en 9 ‘neutraal’. In een kruistabel per gebouwtype geeft dit het volgende beeld. 
 

  

2.1. Kies een gebouwentype dat u het meeste 
aanspreekt voor de volgende vragenreeks. 

Totaal 
Commandeurs-
woning 

Dorps-
boerderij 

Kerken 

3. Hoe belangrijk is 
dit gebouwtype 
voor de 
gemeenschap? 

Heel 
belangrijk 

14 7 1 22 

Belangrijk 14 13 2 29 

Neutraal 0 3 0 3 

Totaal 28 23 3 54 

 

  
  
  
  

2.1. Kies een gebouwentype dat u het meeste 
aanspreekt voor de volgende vragenreeks. 

Total 
  

Commandeurs-
woning 

Dorps-boerderij Kerken  

4. Hoe belangrijk 
is dit 
gebouwtype 
voor uzelf? 

Heel belangrijk 11 5 0 16 

Belangrijk 14 13 2 29 

Neutraal 3 5 1 9 

Totaal  28 23 3 54 

 
Voor iedere categorie gebouwen is ten eerste gevraagd naar de kenmerken van de gebouwen. Deze 
kenmerken hebben wij gebaseerd op de kenmerken zoals in de inventarisatie aangetroffen. 
Kenmerken kunnen betrekking hebben op de plattegrond van het gebouw, het gebruikte materiaal, 
specifieke onderdelen of andere bijzonderheden.  
 
Vervolgens is per gebouwtype gevraagd welke waarden door respondenten belangrijk werden 
gevonden. Ten derde is voor een selectie van energiemaatregelen gevraagd of respondenten deze 
acceptabel vonden voor het betreffende gebouwtype. In de volgende paragrafen gaan we nader in 
op de resultaten van deze inhoudelijke vragen per gebouwtype. 
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4.1 Commandeurswoningen 
 
Kenmerken 
Het historische karakter van de commandeurswoningen wordt bepaald door een aantal specifieke 
kenmerken die we in de meeste commandeurswoningen terug kunnen vinden. Respondenten 
konden maximaal zes kenmerken kiezen. Zo ontstaat een beeld welke aspecten respondenten het 
meest opvallend of kenmerkend vinden voor commandeurswoningen. De top vijf is als volgt: 
gevelankers (met jaartal), dubbele waterlijst, wit/ groene kozijnen, gele bakstenen en rode dak 
pannen. 
 

Kenmerken Commandeurswoningen 
Antwoorden Personen 

N Percentage 

Alle gebouwen onder één dak 1 0.7% 3.6% 

Hoofdgebouw groter dan uitbreidingen 4 2.7% 14.3% 

Eén verdieping met dak 2 1.3% 7.1% 

Kleine oppervlakte 3 2.0% 10.7% 

Een zadeldak 7 4.7% 25.0% 

Gele bakstenen 15 10.0% 53.6% 

Rode dakpannen 15 10.0% 53.6% 

Wit/ groene kozijnen 16 10.7% 57.1% 

Bevoorradingsluik in de voorgevel 7 4.7% 25.0% 

Roetsporen in de gevel van een rookkanaal 12 8.0% 42.9% 

Een dubbele waterlijst (rij uitspringende bakstenen in de 
gevel) 

17 11.3% 60.7% 

De gevel bevat een tot drie ramen en een voordeur 6 4.0% 21.4% 

Gevelankers (met jaartal) 19 12.7% 67.9% 

Plafond met houten balken 13 8.7% 46.4% 

Schoorsteenmantel (met tegeltableau) 9 6.0% 32.1% 

Estrikkenvloer (dikke rode tegels) 4 2.7% 14.3% 

Totaal 150 100.0% 535.7% 

 
  



SIA KIEM HBO – Erfgoed geeft Ameland Energie! 
 

Deelstudie enquête 
 
 

 

-13- 

Waarden 
In deze groep werden vragen gesteld of het gebouwtype zou mogen veranderen en of het 
gebouwtype naar hun mening kon worden verduurzaamd. In een multiple response vraag konden 
respondenten aangeven welke waarden zwaar zouden moeten wegen bij het verduurzamen van een 
commandeurswoning. Uit de antwoorden kunnen we concluderen dat het historisch karakter, 
comfortverbetering en energiebesparing de top drie vormen van de gekozen waarden.  
 

Waarden verduurzaming commandeurswoning 
Antwoorden Personen 

N Percentage 

Schade aan oude materialen 10 7.6% 35.7% 

Historisch karakter (binnen- en/ of buitenkant) 25 18.9% 89.3% 

Investeringskosten 10 7.6% 35.7% 

Energiebesparing 22 16.7% 78.6% 

100% hernieuwbare energie 5 3.8% 17.9% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 7 5.3% 25.0% 

Comfortverbetering (tocht en koude) 20 15.2% 71.4% 

Geluidsisolatie van het gebouw 8 6.1% 28.6% 

Daglichttoetreding 5 3.8% 17.9% 

Inkijk vanaf de straat 2 1.5% 7.1% 

Verbouwing door lokale ondernemers 7 5.3% 25.0% 

Voorkomen van overlast tijdens de verbouwing 1 0.8% 3.6% 

Verbeteren bruikbaarheid van het gebouw 9 6.8% 32.1% 

Anders, namelijk... 1 0.8% 3.6% 

Totaal  132 100.0% 471.4% 

 
Energiemaatregelen 
Respondenten konden aangeven of zij in het algemeen vonden dat het gebouw verduurzaamd kon 
worden en in hoeverre dat zichtbaar zou mogen zijn. Hierbij is opvallend dat voor de 
commandeurswoning de meerderheid van mening is dat energiemaatregelen van buiten niet te zien 
mogen zijn. Bij dorpsboerderijen vindt men in meerderheid dat energiemaatregelen (beperkt) 
zichtbaar mogen zijn, terwijl een grote minderheid van mening is dat deze van buiten niet te zien 
mogen zijn. 
 

 
 

0
2
4
6
8

10
12
14

A
an

ta
l

Gebouwtype

Verduurzaming gebouwen

9. Mag dit gebouwtype worden
verduurzaamd?

Ja, dat moet: hoe meer
verduurzaamd, hoe beter

Ja, dat mag van buiten (beperkt)
zichtbaar zijn

Ja, als het van buiten maar niet te
zien is

Ja, als het van buiten én van binnen
maar niet te zien is



SIA KIEM HBO – Erfgoed geeft Ameland Energie! 
 

Deelstudie enquête 
 
 

 

-14- 

Tenslotte werd gevraagd welke specifieke energiemaatregelen acceptabel zijn voor het gebouwtype. 
Bij deze vraag konden respondenten per energiemaatregel kiezen uit de opties acceptabel, niet 
acceptabel, neutraal of geen mening. De meest opvallende uitkomst is het grote aantal 
respondenten dat zonnepanelen op commandeurswoningen niet acceptabel vindt, hoe zichtbaarder 
de panelen hoe lager de acceptatie. 
 

Acceptatie Energiemaatregelen 
commandeurswoning 

Acceptabel 
Niet 
Acceptabel 

Neutraal 
Weet 
niet 

a) Isoleren buitenmuur 20  2  4  2  

b) Isoleren dak 25  - 2  1  

c) Isoleren vloeren/ plafonds 23  2  1  2  

d) Nieuwe ramen en deuren in oude stijl 20  3  5  - 

e) Voor- of achterzetramen 9  9  8  2  

f) Dikke gordijnen en/ of luiken 15  4  8  1  

g) Tochtportaal bij buitendeur 7  8  10  3  

h) Vloerverwarming 20  4  3  1  

i) Elektrische stralingspanelen (verwarming) 12  6  8  2  

j) Als het koud is meer lagen kleren dragen 12  13  2  1 

k) Warmtepomp 14  3  9  2 

l) Warmtekorf (in de tuin ingegraven buizen die 
warmte uit de bodem halen) 

13  3 11  1 

m) Blauwe zonnepanelen met zilveren rand op 
het dak 

- 24  4  - 

n) Zonnepanelen passend bij de kleur van het 
dak 

6  16  6  -  

o) Zonnepanelen in de vorm van dakpan of -lei 11  12  5  - 

 
Het belang van energiebesparing is voor de meeste respondenten hoog. In de onderstaande 
kruistabel is tegen elkaar afgezet welk belang wordt gehecht aan energiebesparing en hoe men 
aankijkt tegen verduurzaming van gebouwen. 
 

 Hoe belangrijk vindt u energiebesparing? 

Mag dit gebouw worden 
verduurzaamd? 

Heel 
belangrijk 

Belangrijk  Neutraal  
Heel 
onbelangrijk 

Totaal 

Ja, dat moet: hoe meer 
verduurzaamd, hoe beter 

4 2 0 0 6 

Ja dat mag van buiten 
(beperkt) zichtbaar zijn 

6 10 1 0 17 

Ja, als het van buiten maar 
niet te zien is 

9 9 1 1 20 

Ja, als het van buiten én van 
binnen maar niet te zien is 

1 6 0 0 7 

Nee, het gebouw mag niet 
worden verduurzaamd 

0 1 1 0 2 

Totaal 20 28 3 1 52 
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4.2 Boerderijen 
 
In alle vier de dorpen op Ameland zijn nog dorpsboerderijen te vinden, die voor een deel het 
landelijke karakter van de dorpen bepalen. Dit gebouwtype is gekozen door 23 personen, een iets 
kleinere groep maar toch nog voldoende om te analyseren. 
 
Kenmerken 
De kenmerken van de boerderijen zijn gebaseerd op de literatuur over historisch erfgoed op 
Ameland. (Voor meer informatie zie het hoofdrapport.) De top vier van gekozen kenmerken, gekozen 
door meer dan 10 personen, is als volgt: gele bakstenen, wit/ groene kozijnen, rode dakpannen, 
zadeldak. 
 

Kenmerken dorpsboerderij 
Antwoorden Personen 

N Percentage  

Alle gebouwen onder één dak 7 5.8% 30.4% 

Hoofdgebouw groter dan uitbreidingen 5 4.2% 21.7% 

Eén verdieping met dak, meestal met grote deuropening 
in de zijgevel 

8 6.7% 34.8% 

Grote oppervlakte 7 5.8% 30.4% 

Een zadeldak 11 9.2% 47.8% 

Gele bakstenen 18 15.0% 78.3% 

Rode dakpannen 15 12.5% 65.2% 

Wit/ groene kozijnen 16 13.3% 69.6% 

Bevoorradingsluik in de voorgevel 5 4.2% 21.7% 

Roetsporen in de gevel van een rookkanaal 2 1.7% 8.7% 

Een dubbele waterlijst (rij uitspringende bakstenen in de 
gevel) 

3 2.5% 13.0% 

De gevel bevat een tot drie ramen en een voordeur 3 2.5% 13.0% 

Gevelankers (met jaartal) 9 7.5% 39.1% 

Plafond met houten balken 7 5.8% 30.4% 

Schoorsteenmantel (met tegeltableau) 1 0.8% 4.3% 

Estrikkenvloer (dikke rode tegels) 1 0.8% 4.3% 

Kelder 2 1.7% 8.7% 

Totaal  120 100.0% 521.7% 

 
Waarden  
In een multiple response vraag konden respondenten aangeven welke waarden zwaar zouden 
moeten wegen bij het verduurzamen van een dorpsboerderij. Hierbij springt een top drie van 
antwoorden in het oog, ieder 19 keer gekozen: historisch karakter, energiebesparing en 
comfortverbetering. Het is opmerkelijk dat deze drie waarden even belangrijk worden gevonden, 
vooral omdat de dorpsboerderijen veelal geen monumentale waarde hebben. Comfortverbetering 
wordt vaak gezien als ‘co-benefit’ en heeft voor onze doelgroep blijkbaar een grote urgentie. 
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Waarden verduurzamen dorpsboerderij 
Antwoorden Personen 

N Percentage  

Schade aan oude materialen 8 7.2% 34.8% 

Historisch karakter (binnen- en/ of buitenkant) 19 17.1% 82.6% 

Investeringskosten 10 9.0% 43.5% 

Energiebesparing 19 17.1% 82.6% 

100% hernieuwbare energie 3 2.7% 13.0% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 5 4.5% 21.7% 

Comfortverbetering (tocht en koude) 19 17.1% 82.6% 

Geluidsisolatie van het gebouw 8 7.2% 34.8% 

Daglichttoetreding 1 0.9% 4.3% 

Verbouwing door lokale ondernemers 8 7.2% 34.8% 

Verbeteren bruikbaarheid van het gebouw 11 9.9% 47.8% 

Totaal  111 100.0% 482.6% 

 
Energiemaatregelen 
Hoe is de acceptatie van energiemaatregelen voor dorpsboerderijen? Op dezelfde manier als voor 
commandeurswoningen werd ook hier gevraagd welke specifieke energiemaatregelen acceptabel 
zijn voor het gebouwtype dorpsboerderij. Respondenten konden per energiemaatregel kiezen uit de 
opties acceptabel, niet acceptabel, neutraal of geen mening. Uit de resultaten blijkt dat isolatie van 
buitenmuur, dak en vloer in meerderheid acceptabel wordt gevonden. Ook nieuwe ramen en deuren 
in oude stijl zijn voor ruim 95% van de respondenten acceptabel. Het meest opvallende type 
zonnepanelen wordt door 16 respondenten niet acceptabel gevonden. 
 

Acceptatie Energiemaatregelen dorpsboerderij Acceptabel 
Niet 
Acceptabel 

Neutraal 
Weet 
niet 

a) Isoleren buitenmuur 22  1 - - 

b) Isoleren dak 23  - - - 

c) Isoleren vloeren/ plafonds 22 - 1 - 

d) Nieuwe ramen en deuren in oude stijl 21  - 2 - 

e) Voor- of achterzetramen 9 4 9 1 

f) Dikke gordijnen en/ of luiken 10 5 8 1 

g) Tochtportaal bij buitendeur 8  5 9 1 

h) Vloerverwarming 20 - 3 - 

i) Elektrische stralingspanelen (verwarming) 11 5 7 - 

j) Als het koud is meer lagen kleren dragen 7 6 9 1 

k) Warmtepomp 10 3 10 - 

l) Warmtekorf (in de tuin ingegraven buizen die 
warmte uit de bodem halen) 

13 1 8 1 

m) Blauwe zonnepanelen met zilveren rand op 
het dak 

- 16 5 2- 

n) Zonnepanelen passend bij de kleur van het dak 10 8 5 -  

o) Zonnepanelen in de vorm van dakpan of -lei 12 5 5 1 
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4.3 Kerken 
 
Ameland kent een zevental historische kerken uit verschillende perioden. De vragen over dit 
gebouwtype zijn slechts door drie mensen ingevuld. We beperken daarom deze bespreking tot een 
aantal aspecten.  
 
Kenmerken  
Bij de kenmerken hebben drie karakteristieken een score van 100%. De vaste of losse toren, de 
verdiepte ramen en deuren en het kerkinterieur. Bij de waarden zijn de respondenten het erover 
eens dat het historisch karakter een belangrijke waarde is.  
 

Kenmerken kerken 
Antwoorden Personen 

N Percentage   

Vaste of losse toren 3 18.8% 100.0% 

Hoge muren (verticaal accent) 1 6.3% 33.3% 

Steunberen (gemetselde kolommen aan de 
buitenmuur) 

1 6.3% 33.3% 

Ramen en deuren liggen wat verdiept in de gevel 3 18.8% 100.0% 

Een zadeldak 1 6.3% 33.3% 

Dak-accenten, zoals overstekend deel, dakkapelletjes 
of torentje 

1 6.3% 33.3% 

Binnen: plafond- en muurdecoraties 2 12.5% 66.7% 

Estrikkenvloer (dikke rode tegels) 1 6.3% 33.3% 

Kerkinterieur (banken, preekstoel, etc.) 3 18.8% 100.0% 

Totaal  16 100.0% 533.3% 

 
Waarden 
Er was een te lage respons op de gebouwencategorie kerken om representatieve uitspraken te 
kunnen doen, desondanks zijn de resultaten hieronder weergegeven. 
 

Waarden kerken 
Antwoorden Personen 

N Percentage  

Schade aan oude materialen 2 13.3% 66.7% 

Historisch karakter (binnen- en/ of buitenkant) 3 20.0% 100.0% 

Energiebesparing 1 6.7% 33.3% 

100% hernieuwbare energie 1 6.7% 33.3% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 1 6.7% 33.3% 

Comfortverbetering (tocht en koude) 1 6.7% 33.3% 

Daglichttoetreding 2 13.3% 66.7% 

Verbouwing door lokale ondernemers 2 13.3% 66.7% 

Verbeteren bruikbaarheid van het gebouw 2 13.3% 66.7% 

Totaal  15 100.0% 500.0% 

 
Energiemaatregelen 
Hoewel er geen getalsmatige conclusies kunnen worden getrokken is toch opvallend dat er geen 
draagvlak is voor oplossingen die erg in het oog springen, zoals voor- of achterzetramen en dikke 
gordijnen of luiken. Ook de blauwe zonnepanelen zijn niet populair. Verder zijn de antwoorden erg 
gespreid.  
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Acceptatie energiemaatregelen kerken Acceptabel 
Niet 
Acceptabel 

Neutraal 
Weet 
niet 

a) Isoleren buitenmuur 2  1  

b) Isoleren dak 2 - 1  

c) Isoleren vloeren/ plafonds 2  1  

d) Nieuwe ramen en deuren in oude stijl 1 1 1 - 

e) Voor- of achterzetramen  1 2  

f) Dikke gordijnen en/ of luiken  2 1  

g) Tochtportaal bij buitendeur 2 1   

h) Vloerverwarming 2  1  

i) Elektrische stralingspanelen (verwarming) 1 1 1  

j) Als het koud is meer lagen kleren dragen 2 1   

k) Warmtepomp 2  1  

l) Warmtekorf (in de tuin ingegraven buizen die 
warmte uit de bodem halen) 

1 1 1  

m) Blauwe zonnepanelen met zilveren rand op 
het dak 

- 2 1 - 

n) Zonnepanelen passend bij de kleur van het dak 1 1 1 -  

o) Zonnepanelen in de vorm van dakpan of -lei 2 1  - 

 

4.4 Gebouwen discussie 
 
De resultaten van de enquête laten zien dat er veel kennis aanwezig is over het gebouwd erfgoed op 
Ameland. De belangrijkste waarden als commandeurswoningen en dorpsboerderijen verduurzaamd 
moeten worden zijn het behoud van het historisch karakter (binnen- en buitenzijde), de 
energiebesparing en comfortverbetering. De meerderheid van de respondenten vindt dat ingrepen 
acceptabel zijn als die aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn. Met name de blauwe zonnepanelen zijn 
voor de meeste respondenten onacceptabel.  
 
In het kader van dit VSD-onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor het ontwerpen of 
toepassen van energiemaatregelen. Aandachtspunten daarbij zijn vooral: 

• Minimale of geen impact op historische elementen 

• Energiebesparing 

• Verbetering comfort 
  



SIA KIEM HBO – Erfgoed geeft Ameland Energie! 
 

Deelstudie enquête 
 
 

 

-19- 

5. Resultaten: dorpen 
 
In dit deel van de vragenlijst stonden de dorpen en beschermde dorpsgezichten (Prins, Fon, & 
Timmer, 2014) centraal. In het hoofdrapport worden de dorpen kort beschreven, inclusief de 
ontstaansgeschiedenis. Bij dit onderdeel van de enquête werden respondenten gevraagd om één van 
de dorpen te kiezen voor de beantwoording. Voor Hollum waren 13 respondenten, voor Ballum 16, 
voor Nes 18 en tenslotte voor Buren 7.  
 
Net als voor de gebouwtypen hebben we ook bij de dorpen gevraagd naar de kennis die 
respondenten hebben van het dorp en naar het belang dat zij hechten aan het dorp voor de 
gemeenschap en voor hunzelf. Hierbij valt op dat van de 54 respondenten bijna 60% zegt veel of heel 
veel te weten over het dorp. Het belang dat men hecht aan het dorp is heel groot, voor de 
gemeenschap wordt het dorp ‘belangrijk’ gevonden door 17 personen en ‘heel belangrijk’ door 37. 
Voor de respondenten zelf is het dorp ‘heel belangrijk’ in 40 gevallen, ‘belangrijk’ in 12 en ‘neutraal’ 
in 2. Bij deze vragen waren geen uitvallers, alle 54 respondenten hebben dit beantwoord. 
 

  
  

3.1. Kies een dorp voor de volgende vragenreeks 
Totaal  

Hollum Ballum Nes Buren 

2. Hoeveel 
weet u van de 
geschiedenis 
van dit dorp? 

Heel veel 5 1 3 1 10 

Veel 5 10 4 3 22 

Een beetje 3 5 9 3 20 

Weinig 0 0 1 0 1 

Heel weinig 
tot niets 

0 0 1 0 1 

Totaal 13 16 18 7 54 

 
Voor ieder dorp waren er vragen naar kenmerken, waarden en acceptatie van energiemaatregelen, 
vergelijkbaar met de vragen over de gebouwen. We bespreken hier eerst de resultaten per dorp, in 
de laatste paragraaf is dit samengevoegd. De beperking is wel dat er in sommige dorpen wat minder 
respondenten hebben meegedaan, het is dus lastig om te generaliseren. 
 

5.1 Hollum  
 
Hollum 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 esdorp 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 woning of grasveld. In deze periode kregen diverse 
commandeurswoningen ook een kleine boerderij aangebouwd. 
 
Kenmerken 
De respondenten gaven als belangrijkste kenmerken aan de invloed van de kerk op het 
dorpssilhouet, de aanwezigheid van veel groen, zicht op het gebied buiten het dorp, en het 
woonkarakter. Een aanzienlijke minderheid vindt dat het dorp (ook) een agrarisch karakter heeft. 
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Kenmerken Hollum  
N=13 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

De kerk bepaalt het dorpssilhouet 11 15.7% 84.6% 

Hoge bebouwingsdichtheid 1 1.4% 7.7% 

Lage bebouwingsdichtheid 2 2.9% 15.4% 

Relatie met/ zicht op het gebied achter het dorp 11 15.7% 84.6% 

Veel groen in het dorp 10 14.3% 76.9% 

Gebouwen staan op verschillende afstand van de weg 4 5.7% 30.8% 

Gebouwen staan haaks op (met voorgevel naar) de weg 7 10.0% 53.8% 

Gebouwen staan dwars op (met voorgevel gedraaid van) de weg 1 1.4% 7.7% 

Het dorp heeft een agrarisch karakter 6 8.6% 46.2% 

Het dorp heeft een (klein)stedelijk karakter 1 1.4% 7.7% 

Het dorp heeft een woonkarakter 10 14.3% 76.9% 

Het dorp heeft een toeristisch   karakter 4 5.7% 30.8% 

Anders, namelijk… 2 2.9% 15.4% 

Totaal 70 100.0% 538.5% 

 
Waarden 
Opmerkelijk is de grote waardering voor het historisch karakter van Hollum, 100% van de 
respondenten heeft dit aangekruist. Daarnaast worden energiebesparing van belang gevonden, 
gevolgd door het betrekken van lokale ondernemers bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden. 
 

Waarden Hollum  
N=13 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Archeologie 6 9.1% 46.2% 

Historisch karakter 13 19.7% 100.0% 

Investeringskosten 5 7.6% 38.5% 

Energiebesparing 10 15.2% 76.9% 

100% hernieuwbare energie 2 3.0% 15.4% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 3 4.5% 23.1% 

Economisch voordeel voor het dorp 5 7.6% 38.5% 

Kwaliteit openbare ruimte 3 4.5% 23.1% 

Effect op toerisme na verduurzaming 2 3.0% 15.4% 

Voorkomen drukte rond laadpalen 5 7.6% 38.5% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 8 12.1% 61.5% 

Voorkomen van overlast tijdens de uitvoering 4 6.1% 30.8% 

Totaal  66 100.0% 507.7% 

 
Energiemaatregelen 
Welke energiemaatregelen vinden de bewoners acceptabel voor het dorp Hollum? De respondenten 
vinden overwegend dat de gevels en daken er hetzelfde moeten blijven uitzien, andere materialen en 
kleuren worden door een grote meerderheid niet acceptabel gevonden. Ook een nieuw tochtportaal 
aan de buitenkant van gebouwen wordt door veel respondenten afgewezen. Straatverlichting met 
een eigen zonnepaneel heeft evenveel voor- als tegenstanders (5). Opmerkelijk is dat laadpalen op 
straat door net iets meer dan de helft van de respondenten (7) niet acceptabel wordt gevonden. 
Voor een eventueel nieuw gebouw is steun (7) voor een streekeigen vormgeving.  
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Acceptatie Energiemaatregelen Hollum  
N=13 

Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal 
Weet  
niet 

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

10 2 1 0 

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

0 10 3 0 

c) Een nieuw tochtportaal aan de buitenkant 
van gebouwen 

2 8 3 0 

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

1 6 6 0 

e) Straatverlichting met eigen zonnepaneel 5 5 2 0 

f) Laadpalen op straat 1 7 5 0 

g) Een dorps-warmtenet onder de straat 8 4 1 0 

h) Een dorps-warmtenet door archeologische 
grond 

3 5 4 1 

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

3 4 5 1 

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

7 2 4 0 

 

 
 

5.2 Ballum 
 
Ballum 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 zowel in het verleden als tegenwoordig het bestuurscentrum van Ameland. Ook in Ballum 
neemt de (Hervormde) kerk – die tegen de straat aan staat – een beeldbepalende plek in, zijn straten 
boomrijk en komen de kenmerkende commandeurswoningen en boerderijen voor in een meer 
willekeurig patroon.  
 
Kenmerken 
Voor Ballum is er weinig overeenstemming over de belangrijkste kenmerken. Veel groen in het dorp 
scoort het hoogst met bijna 90% van de respondenten. Lage bebouwingsdichtheid en zicht op het 
gebied buiten het dorp is gekozen door 65 % van de personen. Het dorp heeft voor meer dan 80% 
van de respondenten een woonkarakter, voor bijna 70% (ook) een agrarisch karakter. 
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Kenmerken Ballum  
N=16 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

De kerk bepaalt het dorpssilhouet 6 7.4% 37.5% 

Lage bebouwingsdichtheid 9 11.1% 56.3% 

Relatie met/ zicht op het gebied achter het dorp 9 11.1% 56.3% 

Veel groen in het dorp 14 17.3% 87.5% 

Gebouwen staan op gelijke afstand van de weg 2 2.5% 12.5% 

Gebouwen staan op verschillende afstand van de weg 5 6.2% 31.3% 

Gebouwen staan haaks op (met voorgevel naar) de weg 3 3.7% 18.8% 

Gebouwen staan dwars op (met voorgevel gedraaid van) 
de weg 

1 1.2% 6.3% 

Het dorp heeft een agrarisch karakter 11 13.6% 68.8% 

Het dorp heeft een (klein)stedelijk karakter 1 1.2% 6.3% 

Het dorp heeft een woonkarakter 13 16.0% 81.3% 

Het dorp heeft een toeristisch karakter 5 6.2% 31.3% 

Anders, namelijk… 2 2.5% 12.5% 

Totaal  81 100.0% 506.3% 

 
Waarden 
De waarden van Ballum zijn volgens de respondenten gelegen in het historisch karakter, 100%. 
Energiebesparing is de tweede genoemde waarde. Daarnaast wordt het economisch voordeel voor 
het dorp belangrijk gevonden (62%); tegelijk wordt aandacht gevraagd voor het effect op toerisme 
na verduurzaming (56%). 
 

Waarden Ballum  
N=16 

Antwoorden Personen  

N Percentage 

Archeologie 3 3.9% 18.8% 

Historisch karakter 16 21.1% 100.0% 

Investeringskosten 7 9.2% 43.8% 

Energiebesparing 12 15.8% 75.0% 

100% hernieuwbare energie 4 5.3% 25.0% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 3 3.9% 18.8% 

Economisch voordeel voor het dorp 10 13.2% 62.5% 

Kwaliteit openbare ruimte 4 5.3% 25.0% 

Effect op toerisme na verduurzaming 9 11.8% 56.3% 

Voorkomen drukte rond laadpalen 1 1.3% 6.3% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 6 7.9% 37.5% 

Voorkomen van overlast tijdens de uitvoering 1 1.3% 6.3% 

Totaal  76 100.0% 475.0% 

 
Energiemaatregelen 
In Ballum zijn respondenten net als in Hollum in meerderheid (12) van mening dat nieuwe gevels en 
daken moeten worden uitgevoerd in dezelfde materialen en kleuren als nu. In vergelijking met 
Hollum zijn er wat minder respondenten die andere materialen niet acceptabel vinden (8) en wat 
meer die een neutrale opvatting hebben (7). In Ballum is straatverlichting met een eigen 
zonnepaneel voor veel mensen acceptabel (10) en voor slechts 4 respondenten niet acceptabel. 
Zichtbare energiemaatregelen zijn voor de helft of iets meer van de respondenten niet acceptabel, 
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bijvoorbeeld een nieuw tochtportaal aan de buitenkant (10), zonnepanelen zichtbaar vanaf de straat 
(8), laadpalen op straat (8). Bij een nieuw gebouw is voorkeur voor een streekeigen ontwerp (10).  
 

Acceptatie energiemaatregelen Ballum N=16 Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal 
Weet  
niet 

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

12 0 4 0 

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

1 8 7 0 

c) Een nieuw tochtportaal aan de buitenkant 
van gebouwen 

2 10 3 1 

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

4 8 4 0 

e) Straatverlichting met eigen zonnepaneel 10 4 2 0 

f) Laadpalen op straat 2 8 5 1 

g) Een dorps-warmtenet onder de straat 9 3 2 2 

h) Een dorps-warmtenet door archeologische 
grond 

2 6 6 2 

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

5 5 6 0 

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

10 1 5 0 

 

 
 

5.3 Nes 
 
Nes is het grootste dorp van Ameland en heeft als komdorp een es-achtig karakter door de 
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 staande 
dwarsstraten. Het dorp kent drie beeldbepalende kerken. Nes heeft een meer versteend karakter 
dan de andere dorpen en heeft meer uitgaans- en winkelfuncties. 
 
Kenmerken 
Bij de genoemde kenmerken valt op dat een groot aantal respondenten van mening is dat het dorp 
een toeristisch karakter heeft (78%), op de tweede plaats komt het woonkarakter (55,6%). Het 
agrarisch karakter dat Hollum en Ballum kenmerkt vinden we bij Nes niet terug (5,6%).  Toch is ook in 
Nes nog veel groen in het dorp en is er een duidelijke relatie met het omringende gebied.  
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Kenmerken Nes  
N=18 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Hoge bebouwingsdichtheid 5 6.9% 27.8% 

Lage bebouwingsdichtheid 3 4.2% 16.7% 

Relatie met/ zicht op het gebied achter het dorp 10 13.9% 55.6% 

Veel groen in het dorp 12 16.7% 66.7% 

Gebouwen staan op gelijke afstand van de weg 1 1.4% 5.6% 

Gebouwen staan op verschillende afstand van de weg 8 11.1% 44.4% 

Gebouwen staan haaks op (met voorgevel naar) de weg 1 1.4% 5.6% 

Gebouwen staan dwars op (met voorgevel gedraaid van) de 
weg 

1 1.4% 5.6% 

Het dorp heeft een agrarisch karakter 1 1.4% 5.6% 

Het dorp heeft een (klein)stedelijk karakter 5 6.9% 27.8% 

Het dorp heeft een woonkarakter 10 13.9% 55.6% 

Het dorp heeft een toeristisch karakter 14 19.4% 77.8% 

Anders, namelijk… 1 1.4% 5.6% 

Totaal 72 100.0% 400.0% 

 
Waarden 
De belangrijkste waarde in Nes is het historisch karakter (94%), op de tweede plaats staat 
energiebesparing en op drie de kwaliteit van de openbare ruimte.  
 

Waarden Nes  
N=18 

Antwoorden Personen 

 N Percentage 

Archeologie 5 5.7% 27.8% 

Historisch karakter 17 19.5% 94.4% 

Investeringskosten 5 5.7% 27.8% 

Energiebesparing 12 13.8% 66.7% 

100% hernieuwbare energie 6 6.9% 33.3% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 6 6.9% 33.3% 

Economisch voordeel voor het dorp 7 8.0% 38.9% 

Kwaliteit openbare ruimte 11 12.6% 61.1% 

Effect op toerisme na verduurzaming 7 8.0% 38.9% 

Voorkomen drukte rond laadpalen 3 3.4% 16.7% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 4 4.6% 22.2% 

Voorkomen van overlast tijdens de uitvoering 3 3.4% 16.7% 

Anders, namelijk… 1 1.1% 5.6% 

Totaal  87 100.0% 483.3% 

 
Energiemaatregelen 
De respondenten in Nes zijn het eens met de inwoners van Ballum en Hollum dat nieuwe gevels en 
daken bij voorkeur dezelfde materialen en kleuren krijgen als nu. Zichtbare zonnepanelen zijn niet 
acceptabel voor de helft van de respondenten (9). Ook hier zijn laadpalen op straat niet acceptabel 
voor een grote groep respondenten (10), hoewel een grote minderheid van respondenten hier 
neutraal (5) of positief (3) tegenover staat.  
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Acceptatie energiemaatregelen Nes  
N=18 

Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal Weet  niet 

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

12 0 6 0 

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

4 10 3 1 

c) Een nieuw tochtportaal aan de 
buitenkant van gebouwen 

2 8 6 2 

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

3 9 6 0 

e) Straatverlichting met eigen zonnepaneel 7 3 8 0 

f) Laadpalen op straat 3 10 5 0 

g) Een dorps-warmtenet onder de straat 13 2 3 0 

h) Een dorps-warmtenet door 
archeologische grond 

7 8 2 0 

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

5 4 8 1 

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

11 2 5 0 

 

 
 

5.4 Buren 
 
Buren is van oorsprong een agrarisch buurtschap en is meer opgezet als een lintdorp. Het Amelander 
boerderijtype op ruime kavels komt hier veel voor, daardoor heeft 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. 
 
Kenmerken 
Respondenten geven aan dat Buren vooral een agrarisch karakter heeft (100%), en in de tweede 
plaats een toeristisch karakter. Er is een lage bebouwingsdichtheid en veel groen in het dorp. 
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Kenmerken Buren  
N=7 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Lage bebouwingsdichtheid 4 13.3% 57.1% 

Relatie met/ zicht op het gebied achter het dorp 3 10.0% 42.9% 

Veel groen in het dorp 4 13.3% 57.1% 

‘Poortgevoel’ bij de dorpstoegang doordat gebouwen dicht 
op de weg staan 

1 3.3% 14.3% 

Gebouwen staan op gelijke afstand van de weg 1 3.3% 14.3% 

Gebouwen staan op verschillende afstand van de weg 1 3.3% 14.3% 

Het dorp heeft een agrarisch karakter 7 23.3% 100.0% 

Het dorp heeft een woonkarakter 3 10.0% 42.9% 

Het dorp heeft een toeristisch   karakter 5 16.7% 71.4% 

Anders, namelijk… 1 3.3% 14.3% 

Totaal  30 100.0% 428.6% 

 
Waarden 
De in Buren genoemde waarden zijn in de eerste plaats energiebesparing, in de tweede plaats 
economisch voordeel voor het dorp. Het historisch karakter komt op de derde plaats. 
 

Waarden Buren  
N=7 

Antwoorden Percent of Cases 

N Percentage 

Archeologie 1 2.7% 14.3% 

Historisch karakter 5 13.5% 71.4% 

Investeringskosten 3 8.1% 42.9% 

Energiebesparing 7 18.9% 100.0% 

100% hernieuwbare energie 2 5.4% 28.6% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 3 8.1% 42.9% 

Economisch voordeel voor het dorp 6 16.2% 85.7% 

Kwaliteit openbare ruimte 3 8.1% 42.9% 

Effect op toerisme na verduurzaming 3 8.1% 42.9% 

Voorkomen drukte rond laadpalen 1 2.7% 14.3% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 2 5.4% 28.6% 

Voorkomen van overlast tijdens de uitvoering 1 2.7% 14.3% 

Totaal  37 100.0% 528.6% 

 
Energiemaatregelen 
De acceptatie van energiemaatregelen geeft voor Buren een nogal gespreid beeld, zoals blijkt uit de 
bijgaande tabel. In combinatie met het kleine aantal respondenten is het moeilijk hierop conclusies 
te baseren. 
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Acceptatie energiemaatregelen Buren  
N=7 

Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal 
Weet  
niet 

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

5 1 1 0 

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

2 2 3 0 

c) Een nieuw tochtportaal aan de buitenkant 
van gebouwen 

2 2 3 0 

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

3 1 3 0 

e) Straatverlichting met eigen zonnepaneel 2 3 1 0 

f) Laadpalen op straat 2 3 2 0 

g) Een dorps-warmtenet onder de straat 5 0 1 1 

h) Een dorps-warmtenet door archeologische 
grond 

1 0 5 1 

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

1 1 4 1 

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

4 0 2 1 
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5.5 Dorpen discussie 
 
Opvallend is het hoge kennisniveau van de respondenten, vergelijkbaar met de kennis over de 
gebouwen. In alle dorpen vinden respondenten dat het dorp verduurzaamd mag worden. Een klein 
deel vindt dat dit moet; hoe meer hoe beter. Een aanzienlijk deel vindt dat het op straat beperkt of 
helemaal niet zichtbaar mag zijn. 
 

 
 

 
 
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. 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.  
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Als we vervolgens inzoomen op de acceptatie van zonnepanelen in het dorp, dan blijkt dat een grote 
groep respondenten die niet acceptabel vindt. Een aanzienlijk deel staat hier neutraal tegenover, 
terwijl een minderheid zichtbare zonnepanelen geen probleem acht. Deze verhouding tussen 
groeperingen is in de vier dorpen vergelijkbaar.  
 

Acceptatie voor zichtbare 
PV-panelen per dorp 

Niet 
acceptabel 

Neutraal Acceptabel Totaal 

Hollum 6 6 1 13 

Ballum 8 4 4 16 

Nes 9 6 3 18 

Buren 1 3 3 7 

Total 24 19 11 54 

 

 
 
Voor de ontwerprichtlijnen kunnen de volgende aandachtspunten aan deze resultaten worden 
ontleend: 

• Minimale of geen impact op beschermd dorpsgezicht 

• (On)zichtbaarheid 

• Inschakelen lokale ondernemers 
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6. Resultaten: landschappen 
 
In dit deel van het onderzoek hebben we gevraagd naar de waardering voor drie op Ameland 
aanwezige landschappen: Duin- en strandlandschap, Duin-boslandschap en Polderlandschap. De 
kenmerken en het ontstaan van deze landschappen zijn beschreven in het hoofdrapport. In dit deel 
hebben 25 respondenten gekozen voor het Duin- en strandlandschap, negen voor het 
duinboslandschap en 20 voor het polderlandschap.  

 

 

4.1. Kies een landschapstype voor de volgende 
vragenreeks 

Totaal 

Polder-
landschap 

Duinbos-
landschap 

Duin- en strand-
landschap 

 

2. Hoeveel weet u 
van de geschiedenis 
van dit landschap?  

Heel veel 1 0 5 6 

Veel 9 5 7 21 

Een beetje 10 4 9 23 

Weinig 0 0 3 3 

Heel weinig 
tot niets 

0 0 1 1 

Totaal  20 9 25 54 

 
Opmerkelijk is dat het overgrote deel van de respondenten aangeeft (84%) een beetje of veel kennis 
te hebben van de geschiedenis van het landschap. Een minderheid geeft aan weinig tot niets te 
weten of juist heel veel. Dit heeft mogelijk een relatie met het belang dat men toekent aan natuur, 
94,5% vindt natuur belangrijk of heel belangrijk. 

 
3. Hoe belangrijk is dit landschap voor de natuur? N Percentage 

Heel belangrijk 40 74.1% 

Belangrijk 11 20.4% 

Neutraal 2 3.7% 

Ontbrekend  1 1.9% 

Totaal 54 100.0% 

 

6.1 Strand en duinlandschap 
 
Het Duin- en strandlandschap is een open, glooiend landschap dat bestaat uit duinbogen en 
stuifduinen. Er is geen verkaveling. De infrastructuur bestaat uit klinkerwegen en zandpaden. Het 
landschap is onbebouwd met uitzondering van een vuurtoren en vakantieparken. 
 

Kenmerken 
De aanwezigheid van het strand en de afwezigheid van bebouwing zijn voor de respondenten de 
meest in het oog springende kenmerken van dit landschap. Het wordt gestoffeerd met helmgras.  
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Kenmerken Duin- en strandlandschap  
N=25 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Geen verkaveling 5 6.0% 20.0% 

Het strand 22 26.2% 88.0% 

Klinkerwegen en zandpaden 6 7.1% 24.0% 

Smalle wegen 8 9.5% 32.0% 

Helmgras 18 21.4% 72.0% 

Bebouwing gegroepeerd (geclusterd) 1 1.2% 4.0% 

Geen bebouwing 19 22.6% 76.0% 

Vuurtoren 4 4.8% 16.0% 

Recreatiewoningen 1 1.2% 4.0% 

Totaal  84 100.0% 336.0% 

 
Waarden 
Op de vraag naar de waarden die van belang zijn bij het ontwikkelen van energieopwekking in het 
duin- en strandlandschap krijgen natuur, stilte en donkerte de meeste reacties. Daarnaast worden 
ook het effect op kustbescherming en het historisch karakter belangrijk gevonden. 
 

Waarden energieopwekking duin- en strandlandschap  
N=25 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Natuur 22 16.9% 88.0% 

Archeologie 7 5.4% 28.0% 

Historisch karakter 15 11.5% 60.0% 

Materialen en kleuren die passen bij het landschap 14 10.8% 56.0% 

Stilte en 's nachts donkerte 20 15.4% 80.0% 

Investeringskosten 1 0.8% 4.0% 

Energiebesparing 7 5.4% 28.0% 

100% hernieuwbare energie 9 6.9% 36.0% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 6 4.6% 24.0% 

Economisch voordeel voor het landschap 4 3.1% 16.0% 

Effect op toerisme van verduurzaming 8 6.2% 32.0% 

Effect op kustbescherming 16 12.3% 64.0% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 1 0.8% 4.0% 

Totaal  130 100.0% 520.0% 

 
Energiemaatregelen 
Een van de onderwerpen is de acceptatie van nieuwe gebouwen voor energieopwekking in het 
landschap. Voor het Strand- en duinlandschap is een vrijstaand gebouw voor iets minder dan de helft 
van de respondenten niet acceptabel, terwijl net iets meer dan de helft dit acceptabel of neutraal 
vindt. Aansluiting bij bestaande gebouwen is meer acceptabel. Hierbij zijn slechts zes die het niet 
acceptabel vinden, en 19 voor wie dit neutraal of acceptabel is. Grote zonneweiden zijn niet populair, 
voor 16 van de 25 respondenten zijn deze niet acceptabel. Slechts drie personen vinden deze 
acceptabel, zes personen staan hier neutraal tegenover. Kleine zonneweiden zijn meer acceptabel. 
Als gebouwen of zonneweiden verhuld zijn in het landschap is de mate van acceptatie groter, maar 
ook hier zijn er 10 respondenten die dit niet acceptabel vinden.  
 
Bij het onderwerp windmolens ligt het nog wat scherper. Kleine windmolens bij bestaande 
gebouwen zijn nog voor acht personen acceptabel, maar bij vooral grotere of hele grote windmolens 
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of clusters van windmolens is er veel tegenstand. Ook elektriciteitsmasten worden niet acceptabel 
gevonden door een grote meerderheid van 22 respondenten. 
 
Opmerkelijk is dat bij deze vraag de optie ‘weet niet’ geen enkele keer is gebruikt, alle respondenten 
hebben hier dus een mening over. 
 

Acceptatie Energiemaatregelen Strand en 
duinlandschap  
N=25 

Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal 
Weet  
niet 

a) Vrijstaand gebouw voor energieopwekking 2 12 11 0 

b) Gebouw voor energieopwekking bij 
bestaande bebouwing 

12 6 7 0 

c) Eén of meerdere kleine zonneweiden 8 10 7 0 

d) Eén of meerdere grote zonneweiden 3 16 6 0 

e) Gebouwen en zonneweiden verhuld in het 
landschap 

7 10 8 0 

f) Warmteopwekking uit de (diepe) bodem 16 6 3 0 

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

10 11 4 0 

h) Warmtenet of elektriciteitskabels 8 8 9 0 

i) Warmtenet of elektriciteitskabels door een 
natuurgebied 

4 11 10 0 

j) Kleine windmolens bij bestaande gebouwen 8 12 5 0 

k) Enkele windmolens verspreid door het 
landschap 

2 17 6 0 

l) Clusters van windmolens in het landschap 0 21 4 0 

m) Enkele (hele) grote windturbines 1 19 5 0 

n) Elektriciteitsmasten 0 22 3 0 
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6.2 Bos en duinlandschap 
 
Het bos- en duinlandschap is een besloten glooiend landschap zonder verkaveling of bebouwing. Het 
bos is eilandinwaarts aangeplant als duinversterking. Het landschap wordt verder gekenmerkt door 
duinmeertjes, open plekken en singels van loofhout. Ook hier vinden we klinkerwegen en 
zandpaden. 
 
Kenmerken 
Volgens onze respondenten zijn de open plekken, de afwezigheid van bebouwing en de 
aanwezigheid van dobben en meertjes van het grootste belang in dit landschap. Verder is 
kenmerkend dat het een glooiend landschap is. 
 

Kenmerken Bos- en duinlandschap  
N=9 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Besloten landschap 2 5.1% 22.2% 

Glooiend landschap 6 15.4% 66.7% 

Geen verkaveling 3 7.7% 33.3% 

Dobben en/ of meertjes 7 17.9% 77.8% 

Klinkerwegen en zandpaden 1 2.6% 11.1% 

Smalle wegen 3 7.7% 33.3% 

Naaldbomen 2 5.1% 22.2% 

Open plekken 8 20.5% 88.9% 

Geen bebouwing 7 17.9% 77.8% 

Totaal  39 100.0% 433.3% 

 
Waarden 
Bij de vraag welke waarden een rol spelen bij het zoeken naar mogelijkheden voor energieopwekking 
wordt unaniem gewezen op de natuur, en daarnaast naar stilte en duisternis.  
 

Waarden energieopwekking bosduinlandschap  
N=9 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Natuur 9 21.4% 100.0% 

Archeologie 2 4.8% 22.2% 

Historisch karakter 5 11.9% 55.6% 

Materialen en kleuren die passen bij het landschap 3 7.1% 33.3% 

Stilte en 's nachts donkerte 7 16.7% 77.8% 

Investeringskosten 3 7.1% 33.3% 

Energiebesparing 3 7.1% 33.3% 

CO2-voetafdruk van duurzaamheidsmaatregelen 2 4.8% 22.2% 

Economisch voordeel voor het landschap 1 2.4% 11.1% 

Effect op toerisme na verduurzaming 1 2.4% 11.1% 

Effect op kustbescherming 3 7.1% 33.3% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 3 7.1% 33.3% 

Totaal 42 100.0% 466.7% 

 
Energiemaatregelen 
De acceptatie van nieuwe gebouwen voor energieopwekking in het Bos- en duinlandschap is beperkt. 
Een gebouw bij bestaande bebouwing is nog het meest acceptabel. Hierbij vinden slechts twee 
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respondenten het niet acceptabel, drie respondenten acceptabel, en vier voor wie dit neutraal is. 
Grote zonneweiden zijn eveneens weinig populair, voor acht van de negen respondenten zijn deze 
niet acceptabel.  Kleine zonneweiden zijn voor vijf personen niet acceptabel, vier neutraal en geen 
acceptabel. Als gebouwen of zonneweiden verhuld zijn in het landschap is de mate van acceptatie 
groter, hier zijn er vier respondenten die dit niet acceptabel vinden, één acceptabel en vier neutraal.  
 
Bij het onderwerp windmolens is er net als bij het strand- en duinlandschap meer bezwaar. Geen van 
de voorgestelde opties is acceptabel, acht van de negen vinden de andere opties niet acceptabel. 
Kleine windmolens scoren nog het best met vier neutraal. Ook elektriciteitsmasten worden niet 
acceptabel gevonden. 
 

Acceptatie energiemaatregelen Bos- en 
duinlandschap                          
N=9 

Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal 
Weet  
niet 

a) Vrijstaand gebouw voor energieopwekking 0 5 2 2 

b) Gebouw voor energieopwekking bij bestaande 
bebouwing 

3 2 4 0 

c) Eén of meerdere kleine zonneweiden 0 5 4 0 

d) Eén of meerdere grote zonneweiden 0 8 1 0 

e) Gebouwen en zonneweiden verhuld in het 
landschap 

1 4 4 0 

f) Warmteopwekking uit de (diepe) bodem 6 1 2 0 

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

3 1 3 2 

h) Warmtenet of elektriciteitskabels 1 2 5 1 

i) Warmtenet of elektriciteitskabels door een 
natuurgebied 

0 6 3 0 

j) Kleine windmolens bij bestaande gebouwen 0 5 4 0 

k) Enkele windmolens verspreid door het 
landschap 

0 8 1 0 

l) Clusters van windmolens in het landschap 0 8 1 0 

m) Enkele (hele) grote windturbines 0 8 1 0 

n) Elektriciteitsmasten 0 9 0 0 

 

6.3 Polderlandschap 
 

Het polderlandschap wordt gevormd door de voormalige kwelders tussen de duinen en 
Waddenzeedijk. Het is een open, vlak landschap opgedeeld in agrarische kavels met grote 
afmetingen. Kenmerkend zijn de dobben, slenkrestanten, greppels, sloten, en aarden wallen. De 
bebouwing bestaat uit agrarische gebouwen die zijn geclusterd langs ontsluitingswegen. Gebouwen 
zijn zowel traditionele kop-hals-rompboerderijen als moderne stallen en silo’s. 
 
Kenmerken 
Het polderlandschap wordt volgens onze respondenten gekenmerkt door de aanwezigheid van kop-
hals-romp of stelp boerderijen. Het landschap is vlak en wordt begrensd door duinen en of dijken. In 
het landschap zijn dobben of meertjes aanwezig. 
  



SIA KIEM HBO – Erfgoed geeft Ameland Energie! 
 

Deelstudie enquête 
 
 

 

-35- 

Kenmerken Polderlandschap  
N=20 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Vlak landschap 10 13.9% 50.0% 

Begrensd door duinen en/ of dijken 12 16.7% 60.0% 

Grote agrarische kavels 2 2.8% 10.0% 

Dobben en/ of meertjes 11 15.3% 55.0% 

Klinkerwegen en zandpaden 5 6.9% 25.0% 

Smalle wegen 7 9.7% 35.0% 

Erfbeplanting rondom boerderijen 4 5.6% 20.0% 

Bebouwing gegroepeerd (geclusterd) 3 4.2% 15.0% 

Geen bebouwing 3 4.2% 15.0% 

Kop-hals-romp en stelpboerderijen 14 19.4% 70.0% 

Moderne boerderijen 1 1.4% 5.0% 

Totaal  72 100.0% 360.0% 

 
Waarden 
Gevraagd naar de waarden die meespelen bij energieopwekking in het polderlandschap antwoorden 
de respondenten dat materialen en kleuren die passen bij het landschap erg belangrijk zijn. 
Daarnaast moet er aandacht zijn voor stilte, donkerte en natuur. Vervolgens worden het effect op de 
agrarische sector en het economisch voordeel bij dit landschap ook vaak gekozen als belangrijke 
waarde. 
 

Waarden energieopwekking polderlandschap  
N=20 

Antwoorden Personen 

N Percentage 

Natuur 12 11.1% 60.0% 

Archeologie 3 2.8% 15.0% 

Historisch karakter 10 9.3% 50.0% 

Materialen en kleuren die passen bij het landschap 17 15.7% 85.0% 

Stilte en 's nachts donkerte 14 13.0% 70.0% 

Investeringskosten 7 6.5% 35.0% 

Energiebesparing 9 8.3% 45.0% 

100% hernieuwbare energie 5 4.6% 25.0% 

Economisch voordeel voor het landschap 10 9.3% 50.0% 

Effect op toerisme van verduurzaming 4 3.7% 20.0% 

Effect op de agrarische sector 11 10.2% 55.0% 

Bouwwerkzaamheden door lokale ondernemers 4 3.7% 20.0% 

Anders, namelijk… 2 1.9% 10.0% 

Totaal  108 100.0% 540.0% 

 
Energiemaatregelen 
De acceptatie van energiemaatregelen in het Polderlandschap is duidelijk groter dan in de andere 
twee landschappen. Dit geldt vooral voor gebouwen voor energieopwekking, waarbij een gebouw bij 
bestaande bebouwing sterk de voorkeur heeft (15 acceptabel van de 20 respondenten). 
Zonneweiden stuiten nog wel op behoorlijke tegenstand, slechts 2 personen vinden grote 
zonneweiden acceptabel tegenover 14 niet acceptabel, kleine zonneweiden 5 acceptabel en 9 niet. 
Verhulde gebouwen en zonneweiden scoren beter met 6 niet acceptabel. De windmolens zijn ook in 
het polderlandschap niet bepaald gewenst, kleine windmolens hebben 8 acceptanten, maar de 
andere opties zijn slechts voor 3 of 4 respondenten aanvaardbaar. Bijna 75% van de respondenten 
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staat hier negatief tegenover. Bij windmolens zijn er weinig respondenten die er neutraal tegenover 
staan.  
 

Acceptatie energiemaatregelen 
Polderlandschap  
N=20 

Acceptabel 
Niet 
acceptabel 

Neutraal Weet  niet 

a) Vrijstaand gebouw voor 
energieopwekking 

4 7 9 0 

b) Gebouw voor energieopwekking bij 
bestaande bebouwing 

15 0 5 0 

c) Eén of meerdere kleine zonneweiden 5 9 6 0 

d) Eén of meerdere grote zonneweiden 2 14 3 1 

e) Gebouwen en zonneweiden verhuld in het 
landschap 

9 6 5 0 

f) Warmteopwekking uit de (diepe) bodem 14 0 5 1 

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

11 3 6 0 

h) Warmtenet of elektriciteitskabels 8 2 8 2 

i) Warmtenet of elektriciteitskabels door een 
natuurgebied 

6 6 7 1 

j) Kleine windmolens bij bestaande 
gebouwen 

8 7 5 0 

k) Enkele windmolens verspreid door het 
landschap 

3 14 3 0 

l) Clusters van windmolens in het landschap 3 15 1 1 

m) Enkele (hele) grote windturbines 4 13 2 1 

n) Elektriciteitsmasten 0 17 2 1 

 

6.4 Landschappen discussie 
 
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. De zichtbaarheid van energie-installaties is ook hier het voornaamste bezwaar.   
 

11. Mag hernieuwbare energie 
worden opgewekt in dit landschap? 

4.1. Kies een landschapstype voor de 
volgende vragenreeks 

Totaal 
Polder-
landschap 

Duinbos-
landschap 

Duin- en strand-
landschap 

Ja, dat moet: hoe meer 
energieopwekking, hoe beter 

2 0 0 2 

Ja en dat mag vanaf een afstand 
(beperkt) zichtbaar zijn 

12 2 7 21 

Ja, als het maar niet te zien is 5 5 13 23 

Nee, er mag geen hernieuwbare 
energie worden opgewekt 

1 2 5 8 

Totaal 20 9 25 54 
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In dit verband zijn grote zonneweiden uiteraard moeilijker in het landschap in te passen dan kleine. 
De acceptatie van kleine zonneweiden is dan ook groter, zoals blijkt uit de onderstaande figuren. Nu 
is op Ameland een zonneweide aangelegd in 2019, het zou interessant zijn om de beleving en 
acceptatie van dit specifieke zonnepark nader te onderzoeken. Is de inpassing en vormgeving van dit 
zonnepark acceptabel, kan het als voorbeeld dienen voor vergelijkbare projecten? Op basis daarvan 
kunnen verdere ontwerprichtlijnen worden ontwikkeld. 
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Ontwerprichtlijnen 
De waarden natuur, historisch karakter, passend in het landschap, stilte en donkerte en 
kustbescherming worden belangrijk gevonden. Hieruit volgen deze aandachtspunten voor 
ontwerpen: 

• (On)zichtbaarheid 

• Respecteren historische plekken 

• Minimaliseren impact op de natuur 

• Geen verlichting van installaties 
 

6.5 Resultaten: dwarsdoorsneden energiemaatregelen 
 
Zonnepanelen, waar acceptabel? 
Voor alle drie schaalniveaus zijn vragen gesteld over de toepassing van zonnepanelen.  
 

Zonnepanelen 
Acceptatie 

Onacceptabel Neutraal Acceptabel 
Weet ik 
niet 

Blauwe PV panelen op historische gebouwen 42 10 0 2 

PV panelen passend bij de kleur van 
historische daken 

25 12 17  

PV in de vorm van dakpannen op historische 
gebouwen 

18 10 25 1 

PV zichtbaar in dorpsgezichten 24 19 11  

PV op straatverlichting in het dorp 15 13 24 2 

Grote zonnevelden in het landschap 38 10 5 1 

Kleine zonnevelden in het landschap 24 16 13  

Zonnevelden, maar verhuld in het landschap 20 17 17  

 
Uit de resultaten blijkt ten eerste dat de acceptatie van zonnepanelen sterk wordt beïnvloed door 
het ontwerp. Hoe meer afwijkend van de context door kleur en materiaal, hoe opvallender de 
panelen zijn, wat afbreuk doet aan de beleefde historische en esthetische waarde van gebouw, dorp 
of landschap. Ten tweede heeft de beleefde waarde van de omgeving invloed op de acceptatie. Meer 
historische of landschappelijke waarde leidt tot een lagere acceptatie. Met deze gegevens kan 
rekening gehouden worden bij het ontwerp van energiemaatregelen. 
 
Zichtbaarheid beïnvloedt acceptatie: 

• Kleur en materiaal 

• Impact op historische waarden in dorpen 

• Impact op het landschap 
Aanwezige waarden (context) beïnvloeden acceptatie: 

• Hoger in dorpen met minder historische gebouwen (Buren) 

• Hoger in landbouwgebied (polder) 
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7. Conclusies 
 

7.1 Value sensitive design 
 
Het raamwerk voor dit onderzoek is gebaseerd op Value Sensitive Design (VSD), dit is beschreven in 
de inleiding. De resultaten van deze enquête beschouwen we in het licht van deze theorie als het 
empirische onderdeel van waardering. Het schetst een beeld van de waarden die dagelijks gebruikers 
toekennen aan het cultureel erfgoed en de verduurzaming ervan. Naast resultaten over waarden zijn 
ook resultaten verzameld over condities voor verduurzaming van het cultureel erfgoed. Deze 
informatie kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van ontwerpeisen en daarmee 
energieoplossingen die passen bij Amelanders en het ruimtelijk karakter van Ameland. 
 

7.2 Ontwerpen voor waarden 
 
In dit onderzoek op Ameland hebben we lokale bewoners gevraagd naar hun waardering van 
gebouwen, dorpen en landschappen in hun directe omgeving.  
 
Opvallend is dat de meeste respondenten zowel een grote waarde toekennen aan behoud van 
erfgoed als aan vergaand verduurzamen. Hierbij is zichtbaarheid een conditie die de mate van 
acceptatie bepaald, dit kan mede worde vergroot wanneer rekening wordt gehouden met onder 
andere comfortverbetering, kosten en impact op ondernemerschap (toerisme, landbouw en 
technische beroepen zoals aannemers en installateurs). Per gebouwtype, dorp en type landschap 
verschillende de waarden en condities enigszins. 
 
Voorbeelduitwerking: Ontwerpen voor waarden op Ameland 

 
 

7.3 Representativiteit van de enquête 
 
In totaal hebben 54 respondenten de enquête ingevuld, dit is een klein deel van het totaal aantal 
inwoners (3.746 in 2021). Daarom vormt de enquête geen representatieve steekproef van wat 
Amelanders vinden. Daarnaast merkte een van de stakeholders van dit project tijdens een 
tussenpresentatie van het project (december 2020) op dat mogelijk veel erfgoedliefhebbers hebben 
gereageerd. Desondanks zijn de resultaten wel interessant en geven ze een bruikbare indicatie voor 
denkrichtingen waarmee de lokale stakeholders (gemeente, dorpsbelangen, ondernemers) een 
volgende stap kunnen zetten in de verduurzaming van Ameland.  
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Bijlage 1. Vragenlijst 
 
NB. de bijbehorende dataset is geanonimiseerd op te vragen. 
 
[Openingspagina vragenlijst] Erfgoed geeft Ameland Energie! 
 
De Amelander gemeenschap, bedrijven en overheid zetten zich sinds 2007 in voor verduurzaming. Er 
zijn al veel stappen gezet en de meeste Amelanders steunen de energieambities. Er zijn ook 
aandachtspunten: 
* Het perspectief van Amelanders moet centraal staan bij verduurzaming; 
* Energieambities moeten niet ten koste gaan van het toerisme of natuur- en cultuurwaarden. 
 
Dit project ‘Erfgoed geeft Ameland Energie!’ geeft hier invulling aan. Dit jaar doen wij een aantal 
studies naar hoe Amelanders erfgoed en de verduurzaming ervan waarderen. Met opgedane 
inzichten willen we handvatten opstellen die Amelanders en de gemeente kunnen helpen bij de 
volgende verduurzamingsstap, een stap die past bij het Amelander karakter. 
 
Deze vragenlijst duurt ca. 25 minuten en bestaat uit vijf onderdelen. We beginnen met vragen over 
uw achtergrond, daarna volgen drie aspecten van erfgoed en energie: duurzame historische 
gebouwen, het dorpskarakter & lokale energie en energieopwekking in het landschap. Omdat 
erfgoed een bron van verhalen is voor mensen en de samenleving, verzoeken wij u deze vragen 
vanuit uw persoonlijke waardering en opvattingen te beantwoorden. Tot slot volgen enkele 
algemene onderwerpen, hier is ook vrije opmerkingsruimte om uw opmerkingen of vragen aan ons 
achter te laten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Tineke van der Schoor en Maarten Vieveen 
Erfgoedonderzoekers Kenniscentrum NoorderRuimte 
tineke@noorderruimte.nl / maarten@noorderruimte.nl (0620583398) 
 
Wij hechten belang aan uw privacy 
Om de vragenlijst te starten moet u onderstaande informatie over hoe wij omgaan met uw 
antwoorden lezen en hiermee akkoord gaan. 
 

- U hoeft vragen niet te beantwoorden en mag altijd stoppen met uw deelname. 
- Antwoorden worden geanonimiseerd. 
- Ingevulde vragenlijsten worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving en zijn 

toegankelijk voor betrokken onderzoekers. 
- Geanonimiseerde resultaten worden gebruikt voor publicaties zoals het onderzoeksrapport 

en mogelijk (wetenschappelijke) artikelen. 
 
1. Ik heb de tekst gelezen en ga akkoord 

a. Ja, start de vragenlijst 
b. Nee, ik beëindig de vragenlijst 
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Onderdeel 1. Persoonlijke achtergrond 
Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke 
achtergrond en willen graag onderzoeken of 
de achtergrond van deelnemers aan de 
vragenlijst invloed heeft op hun waardering 
van erfgoed. 
 
1. Leeftijdscategorie 

a. < 18 
b. 18-30 
c. 30-45 
d. 45-65 
e. > 65 
f. Zeg ik liever niet 
 

2. Geslacht 
a. Man 
b. Vrouw 

c. Zeg ik liever niet 
 

3. Hoogst genoten opleiding 
a. Basisschool/ voortgezet onderwijs 
b. MBO 
c. HBO 
d. WO 
e. Zeg ik liever niet 

 
4. Wat voor (on)betaald werk doet of deed 

u? 
a. … 

 
5. Bent u ondernemer, zo ja wat voor 

onderneming heeft u? 
a. … 

 
Uw woonsituatie 
Wij zijn benieuwd in hoeverre de woonsituatie 
van deelnemers aan de vragenlijst 
samenhangt met de waardering voor 
Amelander erfgoed en de verduurzaming 
ervan. 
 
6. Uit hoeveel volwassenen bestaat uw 

huishouden? 
a. … 

 
7. Uit hoeveel kinderen bestaat uw 

huishouden? 
a. … 

 
8. Hoe lang woont u op Ameland? 

a. Ik woon niet op Ameland 
b. Minder dan 10 jaar 
c. Tussen de 10 en 19 jaar 
d. Tussen de 20 en 40 jaar 
e. Meer dan 40 jaar 
f. Zeg ik liever niet  

 
9. Komt uw familie van Ameland? 

a. Ja 
b. Nee 
c. Zeg ik liever niet 

 
10. Mijn (huur)woning… 

a. ...is een gemeentelijk of 
rijksmonument en ligt in een 
beschermd dorpsgezicht 

b. ...is een gemeentelijk of 
rijksmonument 

c. ...is een karakteristiek historisch 
gebouw en ligt in een beschermd 
dorpsgezicht 

d. ...is enkel een karakteristiek 
historisch gebouw 

e. ...ligt enkel in een beschermd 
dorpsgezicht 

f. ...valt niet onder één van de 
bovenstaande categorieën 

g. Weet ik niet/ zeg ik liever niet 
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Onderdeel 2. Duurzame historische gebouwen 
 
Deze vragenreeks begint met uw keuze uit drie gebouwtypen: de commandeurswoning, de 
dorpsboerderij en kerken. Kies het gebouwtype dat u het meest aanspreekt en/ of waar u zich het 
meest mee verbonden voelt. Dit gebouwtype hoeft geen beschermd monument te zijn. 
 
Er volgen nu vragen over uw waardering voor dit gebouwtype, welke elementen dit gebouw 
karakteriseren en wat u vindt van de verduurzaming van dit soort gebouwen. Het is belangrijk dat u 
de vragen beantwoordt vanuit uw persoonlijke waardering en opvatting.

1. Kies een gebouwentype dat u het 
meeste aanspreekt voor de volgende 
vragenreeks. 

a. Commandeurs-woning 
b. Dorpsboerderij 
c. Kerken 

 
[de vragen zijn in 3 reeksen aangemaakt] 
 
Waardering voor de commandeurswoning/ 
dorpsboerderij/ kerk 

2. Hoeveel weet u van de geschiedenis 
van dit gebouwtype? 

a. Heel veel 
b. Veel 
c. Een beetje 
d. Weinig 
e. Heel weinig tot niets 

 
3. Hoe belangrijk is dit gebouwtype voor 

de gemeenschap? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
4. Hoe belangrijk is dit gebouwtype voor 

uzelf? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
5. Wat verbindt u met dit gebouwtype? 

(u kunt hier herinneringen, verhalen 
en gebeurtenissen opschrijven) 

a. … 

 
6. Wat vindt u het meest kenmerkend voor een commandeurswoning? (u mag maximaal 6 

kiezen) [opties zijn:] 

Nr commandeurs Nr boerderij Nr kerk 

1 Alles gebouwen onder één 
dak 

1 Idem commandeur   

    1 Vaste of losse toren 

2 Hoofdgebouw groter dan 
uitbreidingen 

2 Idem commandeur   

3 Eén verdieping met dak 3 Eén verdieping met 
dak, meestal met grote 
deuropening in de 
zijgevel 

  

    2 Hoge muren 
(verticaal accent) 

    3 Steunberen 
(gemetselde 
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kolommen aan de 
buitenmuur) 

4 Kleine oppervlakte 4 Grote oppervlakte 13 Idem boerderij 

5 Een zadeldak 5 Idem commandeur 9 Idem commandeur 

6 Gele bakstenen 6 Idem commandeur 8 Idem commandeur 

    5 Grote 
kloostermoppen 

7 Rode dakpannen 7 Idem commandeur 10 Idem commandeur 

    11 Donkere dakleien 

8 Wit/ groene kozijnen 8 Idem commandeur   

9 Bevoorradingsluik in de 
voorgevel 

9 Idem commandeur   

10 Roetsporen in de gevel van 
een rookkanaal 

10 Idem commandeur   

11 Een dubbele waterlijst (rij 
uitspringende bakstenen in 
de gevel) 

11 Idem commandeur 6 Idem commandeur 

12 De gevel bevat een tot drie 
ramen met een voordeur 

12 Idem commandeur   

    4 Ramen en deuren 
liggen wat verdiept 
in de gevel 

13 Rondbogen boven de ramen 13 Idem commandeur   

14 Gevelankers (met jaartal) 14 Idem commandeur 7 Idem commandeur 

    12 Dak-accenten zoals 
overstekend deel, 
dakkapelletjes of 
torentje 

    14 Stenen gewelven 

15 Plafond met houten balken 15 Idem commandeur   

    15 Binnen: plafond- en 
muurdecoraties 

16 Schoorsteenmantel (met 
tegeltableau) 

16 Idem commandeur   

17 Estrikkenvloer (dikke rode 
tegels) 

17 Idem commandeur 16 Idem commandeur 

  18 Kelder   

    17 Kerkinterieur 
(banken, preekstoel, 
etc.) 

18 Anders, namelijk… 
 

19 Idem commandeur 18 Idem commandeur 

 
Het veranderen van de commandeurswoning 

7. In hoeverre vindt u dat dit 
gebouwtype mag veranderen? 
a. Het moet zoveel mogelijk in de 

oude staat worden teruggebracht 
b. Het moet blijven zoals het nu is 

c. Het moet herkenbaar blijven, 
maar mag veranderen 

d. Het mag vergaand 
meeveranderen met de huidige 
tijd 
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8. Hoe belangrijk vindt u 
energiebesparing? 

b. Heel belangrijk 
c. Belangrijk 
d. Neutraal 
e. Onbelangrijk 
f. Heel onbelangrijk 

 
9. Mag de dit gebouwtype worden 

verduurzaamd? 
a. Ja, dat moet: hoe meer 

verduurzaamd, hoe beter 
b. Ja, dat mag van buiten (beperkt) 

zichtbaar zijn 
c. Ja, als het van buiten maar niet te 

zien is 
d. Ja, als het van buiten én binnen 

maar niet te zien is 
e. Nee, het gebouw mag niet 

worden verduurzaamd 
 

10. Welke waarden moeten zwaar wegen 
bij het verduurzamen van een 
commandeurswoning? (u mag 
maximaal 6 kiezen) 
a. Schade aan oude materialen 
b. Historisch karakter (binnen- en/ 

of buitenkant) 
c. Investeringskosten 
d. Energiebesparing 
e. 100% hernieuwbare energie 
f. CO2-voetafdruk van 

duurzaamheidsmaatregelen 
g. Comfortverbetering (tocht en 

koude) 
h. Geluidsisolatie van het gebouw 

i. Daglichttoetreding 
j. Inkijk vanaf de straat 
k. Verbouwing door lokale 

ondernemers 
l. Voorkomen van overlast tijdens 

de verbouwing 
m. Verbeteren bruikbaarheid van het 

gebouw 
n. Anders, namelijk… 

 
11. Welke energiemaatregelen vindt u 

acceptabel voor het gebouwtype 
commandeurswoning? 
a) Isoleren buitenmuur 
b) Isoleren dak 
c) Isoleren vloeren/ plafonds 
d) Nieuwe ramen en deuren in oude 

stijl 
e) Voor- of achterzetbeglazing 
f) Dikke gordijnen en/ of luiken 
g) Tochtportaal bij buitendeur 
h) Vloerverwarming 
i) Elektrische stralingspanelen 

(verwarming) 
j) Als het koud is meer lagen kleren 

dragen 
k) Warmtepomp 
l) Warmtekorf (in de tuin 

ingegraven buizen die warmte uit 
de bodem halen) 

m) Blauwe zonnepanelen met 
zilveren rand op het dak 

n) Zonnepanelen passend bij de 
kleur van het dak 

o) Zonnepanelen in de vorm van 
dakpan of -lei 

 
 
 
Onderdeel 3. Dorpskarakter & lokale energie 

 
Deze vragenreeks begint met uw keuze uit een dorp: Hollum, Ballum, Nes en Buren. Kies het dorp 
waarmee u zich het meest verbonden voelt, dit dorp hoeft geen beschermd dorpsgezicht te hebben. 
 
Er volgen nu vragen over uw waardering voor dit dorp, welke elementen dit dorp karakteriseren en 
wat u vindt van lokale energie in dit dorp. Het is belangrijk dat u de vragen beantwoordt vanuit uw 
persoonlijke waardering en opvatting. 
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1. Kies een dorp voor de volgende 
vragenreeks 

a. Hollum 
b. Ballum 
c. Nes 
d. Buren 

 
[de vragen zijn in 4 reeksen aangemaakt] 
 
Waardering voor de 
Hollum/Ballum/Nes/Buren 

2. Hoeveel weet u van de geschiedenis 
van dit dorp? 

a. Heel veel 
b. Veel 
c. Een beetje 
d. Weinig 
e. Heel weinig tot niets 

 
3. Hoe belangrijk is dit dorp voor de 

gemeenschap? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
4. Hoe belangrijk is dit dorp voor uzelf? 

a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
5. Wat verbindt u met dit dorp? (u kunt 

hier herinneringen, verhalen en 
gebeurtenissen opschrijven) 

a. … 
 
 

6. Wat vindt u het meest kenmerkend voor Hollum? (u mag maximaal 6 kiezen) [opties zijn:] 

Nr Hollum  Ballum  Nes  Buren 

1 De kerk bepaalt 
dorpssilhouet 

1 Idem Hollum 1 Idem Hollum 1 Idem Hollum 

2 Hoge 
bebouwingsdichtheid 

2 Idem Hollum 2 Idem Hollum 2 Idem Hollum 

3 Lage 
bebouwingsdichtheid 

3 Idem Hollum 3 Idem Hollum 3 Idem Hollum 

4 Relatie met/ zicht op 
het gebied achter het 
dorp 

4 Idem Hollum 4 Idem Hollum 4 Idem Hollum 

5 Veel groen in het 
dorp 

5 Idem Hollum 5 Idem Hollum 5 Idem Hollum 

6 ‘Poortgevoel’ bij de 
dorpstoegang doordat 
gebouwen dicht op de 
weg staan 

    6 Idem Hollum 

7 Gebouwen staan op 
gelijke afstand van 
de weg 

6 Idem Hollum 6 Idem Hollum 7 Idem Hollum 

8 Gebouwen staan op 
verschillende afstand 
van de weg 

7 Idem Hollum 7 Idem Hollum 8 Idem Hollum 

9 Gebouwen staan 
haaks op (met 
voorgevel naar) de 
weg 

8 Idem Hollum 8 Idem Hollum 9 Idem Hollum 
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10 Gebouwen staan 
dwars op (met 
voorgevel gedraaid 
van) de weg 

9 Idem Hollum 9 Idem Hollum 10 Idem Hollum 

11 Het dorp heeft een 
agrarisch karakter 

10 Idem Hollum 10 Idem Hollum 11 Idem Hollum 

12 Het dorp heeft een 
(klein)stedelijk 
karakter 

11 Idem Hollum 11 Idem Hollum 12 Idem Hollum 

13 Het dorp heeft een 
woonkarakter 

12 Idem Hollum 12 Idem Hollum 13 Idem Hollum 

14 Het dorp heeft een 
toeristisch karakter 

13 Idem Hollum 13 Idem Hollum 14 Idem Hollum 

15 Anders, namelijk… 
 

14 Idem Hollum 14 Idem Hollum 15 Idem Hollum 

 
Het veranderen van Hollum 

7. Wat vindt u bijzondere beelden, 
gebouwen of plekken in het dorp? 

a. … 
 

8. In hoeverre vindt u dat het dorp mag 
veranderen? 
a. Het moet zo historisch mogelijk 

worden gemaakt 
b. Het moet blijven zoals het nu is 
c. Het moet herkenbaar blijven, 

maar mag veranderen 
d. Het mag vergaand 

meeveranderen met de huidige 
tijd 

 
9. Hoe belangrijk vindt u het dat een 

dorp laat zien dat het duurzaam is? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
10. Mag de het dorp worden 

verduurzaamd? 
a. Ja, dat moet: hoe meer 

verduurzaamd, hoe beter 
b. Ja, als dat op straat (beperkt) 

zichtbaar is 
c. Ja, als dat op straat helemaal niet 

te zien is 
d. Nee, het dorp mag niet worden 

verduurzaamd 

 
11. Welke waarden moeten zwaar wegen 

bij het verduurzamen van Hollum? (u 
mag maximaal 6 kiezen) 
a. Archeologie 
b. Historisch karakter 
c. Investeringskosten 
d. Energiebesparing 
e. 100% hernieuwbare energie 
f. CO2-voetafdruk van 

duurzaamheidsmaatregelen 
g. Economisch voordeel voor het 

dorp 
h. Kwaliteit openbare ruimte 
i. Effect op toerisme na 

verduurzaming 
j. Voorkomen drukte rond 

laadpalen 
k. Bouwwerkzaamheden door lokale 

ondernemers 
l. Voorkomen van overlast tijdens 

de uitvoering 
m. Anders, namelijk… 

 
12. Welke energiemaatregelen vindt u 
acceptabel voor Hollum? 

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 
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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 

 
 

Onderdeel 4. Energieopwekking in het landschap 
 
Deze vragenreeks begint met uw keuze uit een landschapstype: polderlandschap, bosduinlandschap 
en duin- en strandlandschap. Kies het landschap waarmee u zich het meest verbonden voelt, dit 
landschap hoeft geen beschermd (natuur)gebied te zijn. 
 
Er volgen nu vragen over uw waardering voor dit landschap, welke elementen dit landschap 
karakteriseren en wat u vindt van energieopwekking in dit landschap. Het is belangrijk dat u de 
vragen beantwoordt vanuit uw persoonlijke waardering en opvatting. 
 

1. Kies een landschapstype voor de 
volgende vragenreeks. 

a. Polderlandschap 
b. Bosduinlandschap 
c. Duinlandschap 

 
[de vragen zijn in 3 reeksen aangemaakt] 
 
Waardering voor het polder-/bosduin-/duin- 
en strandlandschap 

2. Hoeveel weet u van de geschiedenis 
van dit landschap? 

a. Heel veel 
b. Veel 
c. Een beetje 
d. Weinig 
e. Heel weinig tot niets 

 
3. Hoe belangrijk is dit landschap voor de 

natuur? 
a. Heel belangrijk 

b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
4. Hoe belangrijk is dit landschap voor de 

gemeenschap? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
a. Onbelangrijk 
b. Heel onbelangrijk 

 
5. Hoe belangrijk is dit landschap voor 

uzelf? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
6. Wat verbindt u met dit landschap? (u 

kunt hier herinneringen, verhalen en 
gebeurtenissen opschrijven) 

a. … 
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7. Wat vindt u het meest kenmerkend aan het polderlandschap? (u mag maximaal 5 kiezen) 
[opties zijn:] 

Nr polder  duinbos  Duin- en strand 

1 Open landschap   1 Idem polder 

  1 Besloten landschap   

2 Vlak landschap     

  2 Glooiend landschap 2 Idem duinbos 

3 Begrensd door duinen en/of 
dijken 

    

4 Grote agrarische kavels     

  3 Geen verkaveling 3 Idem duinbos 

5 Dobben en/ of meertjes 4 Idem polder   

    4 Het strand 

6 Klinkerwegen en zandpaden 5 Idem polder 5 idem polder 

7 Smalle wegen 6 Idem polder 6 idem polder 

8 Erfbeplanting rondom 
boerderijen 

    

  7 Naaldbomen   

    7 Helmgras 

  8 Open plekken   

9 Bebouwing gegroepeerd 
(geclusterd) 

9 Idem polder 8 Idem polder 

10 Geen bebouwing 10 Idem polder 9 idem polder 

11 Kop-hals-romp en 
stelpboerderijen 

  10 Vuurtoren 

12 Moderne boerderijen 11 Recreatiewoningen 11 Idem duinbos 

    12 Straatmeubilair 
en  gebouwen van 
natuurlijke materialen 

13 Anders, namelijk… 12 Idem polder 13 Idem polder 

 
Het veranderen van het polderlandschap 

8. Wat vindt u bijzondere natuur, 
gebouwen of plekken in het dorp? 

a. … 
 

9. In hoeverre vindt u dat het landschap 
mag veranderen? 
a. Het moet zoveel mogelijk in een 

vroegere staat worden 
teruggebracht  

a. Het moet blijven zoals het nu is 
b. Het moet herkenbaar blijven, 

maar mag veranderen 
c. Het mag vergaand mee 

veranderen met de huidige tijd 
 

10. Hoe belangrijk vindt u het om als 
eiland te voorzien in eigen 
hernieuwbare energie? 

a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
11. Mag hernieuwbare energie worden 

opgewekt in dit landschap? 
a. Ja, dat moet: hoe meer 

energieopwekking, hoe beter 
b. Ja en dat mag vanaf een afstand 

(beperkt) zichtbaar zijn 
c. Ja, als het maar niet te zien is 
d. Nee, er mag geen hernieuwbare 

energie worden opgewekt 
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12. Welke waarden moeten zwaar 
wegen bij het energieopwekking 
in een polderlandschap? (u mag 
maximaal 6 kiezen)  
a. Natuur 
b. Archeologie 
c. Historisch karakter 
d. Materialen en kleuren die 

passen bij het landschap 
e. Stilte en ’s nachts donkerte 
f. Investeringskosten 
g. Energiebesparing 
h. 100% hernieuwbare energie 
i. CO2-voetafdruk van 

duurzaamheidsmaatregelen 
j. Economisch voordeel voor 

het landschap 
k. Effect op toerisme na 

verduurzaming 
l. [polderlandschap] Effect op 

de agrarische sector 
m. [bosduin/duin- en strand] 

Effect op kustbescherming 
n. Bouwwerkzaamheden door 

lokale ondernemers 
o. Anders, namelijk… 

 

13. Welke energiemaatregelen vindt u 
acceptabel voor een polderlandschap? 
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 

 
 

Onderdeel 5. Uw beeldende voorbeelden 
 
Wij vinden het leuk als u uw favoriete Amelander plek(ken) met ons wilt delen. Dit kunnen plekken 
zijn waar u tot rust komt, waar u goede herinneringen aan heeft of die u heel mooi/ bijzonder vindt. 
Het mag van alles zijn: een standbeeld, het uitzicht, een speciale boom, een vol terras, de branding, 
uw bedrijf, etc., etc. 
 
We gebruiken de geüploade afbeeldingen in principe alleen voor een foto-analyse. Uiteraard zouden 
we het leuk vinden om deze voor andere doeleinden te mogen gebruiken. In de volgende vraag kunt 
u daarvoor uw toestemming geven. 
 

a. [uploadvelden] 
 
Toestemmingsformulier 
In dit formulier vragen wij naar toestemming voor het eventuele gebruik van uw afbeelding(en). 
 
Daarnaast zijn wij benieuwd of wij u contact met u mogen opnemen voor ons onderzoek Erfgoed 
geeft Ameland Energie! Ter afsluiting van het onderzoek organiseren we een raadpleging waarbij we 
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met Amelanders in gesprek willen gaan over de erfgoed en energiemaatregelen. U kunt aan deze 
bijeenkomst op Ameland deelnemen. 
 

• U mag mijn geüploade foto('s)... 
a. niet van toepassing, ik heb geen 

foto’s geüpload 
b. ...enkel gebruiken voor de foto-

analyse 
c. ...naast de foto-analyse gebruiken 

voor publicaties, zonder mijn 
naamsvermelding 

d. ...naast de foto-analyse gebruiken 
voor publicaties, met mijn 
naamsvermelding 

 

• Ik heb interesse in deelname aan de 
raadpleging (najaar 2020) 
a. Ja, u mag contact met mij opnemen 
b. Nee bedankt 

 

• Ik wil op de hoogte gebracht worden van 
onderzoeksresultaten 
a. Ja, u mag mij hierover informeren 
b. Nee bedankt 

 

• Naam 
a. … 

 

• Emailadres 
a. … 

 

• Vrije ruimte voor uw vragen en 
opmerkingen 
a. … 

 
 

 
Hartelijk dank voor het delen van uw mening! 
Bij vragen mag u altijd contact met ons opnemen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Tineke van der Schoor en Maarten Vieveen 
Erfgoedonderzoekers Kenniscentrum NoorderRuimte 
tineke@noorderruimte.nl / maarten@noorderruimte.nl (0620583398) 
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Bijlage 2. Verwerkte reacties op oorspronkelijke vragenlijst 
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 Hallo Y, 
--- 
Fijn dat jullie de inventarisatie van de monumenten kunnen gebruiken. Daar is die voor. Ook doet 
het me goed dat er zoveel studenten zijn die onderzoek naar verschillende vraagstukken doen. Ik 
ben zeer benieuwd naar hun resultaten! 
 
Ik heb de vragenlijst bekeken en ingevuld. Ik deed er een klein halfuurtje over. Bij de slotvraag zag ik 
een foutje staan. Zie de schermafdruk. Die vraag moeten jullie nog even aanpassen. Verder is er erg 
veel keuze voor de respondenten. Deze vragenlijst zal een scala aan uitkomsten opleveren. Ik ben 
zeer benieuwd hoe de eilanders tegen de verduurzaming van de dorpen en omgeving aankijken. 
 
Veel succes met het project en ik waardeer het zeer als je me op de hoogte houdt van het verloop.  
 
Groet 
X1 
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 Dag Y, 

--- 
Ik krijg nog wat bouwkundige opdrachten van Ameland maar daar worden nog studenten voor 
geworven ik dacht 19 mei. Ik moet daar nog induiken, maar je mag ook contact opnemen met 
Jacqueline Joosse. Lisette Wierenga weet er ook meer van (doet Ameland projecten). 
 
De enquête heb ik voor mezelf ingevuld. Dat levert wat keuzestress op denk ik voor de gemiddelde 
Amelander. Het is best veel wat je vraagt aan voorkennis. Serieus invullen vraagt daarom zeker een 
half uur. Gevaar is dat ze maar wat invullen (althans zij die geen echte belangstelling hebben cq niet 
gemotiveerd zijn). Wellicht kun je het inkorten al begrijp ik de vragen heel goed en zijn ze prima 
geformuleerd. In vraag 13n staat een typefoutje (s). 
 
Heb je trouwens ook contact met de gemeente voorlichter(?), Benne Holwerda? Lijkt me een goede 
aanvulling op de namen. 
--- 
 
Gr. X2 
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 Beste Y, 

 
Ik heb de enquête getest. Mooi omvangrijk ‘Erfgoed-gebied’ wordt hiermee geënquêteerd. Ziet er 
mooi uit! 
 
Vooralsnog heb ik één vragenreeks (dorpsboerderij, Buren, bosduinlandschap) gemaakt. Daar ben ik 
circa 25 minuten mee bezig geweest. Koste mij meer tijd dan werd aangegeven. 
 
De volgende opmerkingen heb ik: 
Introductie 
-het perspectief van Amelanders moet (niet moeten) 
-uitleggen wat er onder Erfgoed wordt verstaan. Dus dat het breder is dan de monumenten. 
-voor overzichtelijkheid zou ik twee puntjes maken en niet de hele zin achter elkaar zetten: 
*Perspectief Amelanders centraal 
*Energieambitie niet ten koste van toerisme of natuur- en cultuurwaarden 
-dorpsvereniging heet op Ameland: dorpsbelang 
-zin afmaken en verduidelijken wanneer een dorpsbelang €10 per ingevulde vragenlijst krijgt. De 
gemeente maakt dit over? Subsidieregeling Luc neem ik aan? Later word mij duidelijk als je in de 
vragenreeks voor een dorp kiest, dat daar het dorpsbelang dan €10, - per ingevulde vragenlijst voor 
krijgt. Toch? 
Onderdeel 4 Energieopwekking landschap 
-staat zin in die over dorp gaat en mijn inziens over landschap moet gaan, gezien het onderdeel en 
de woorden ‘beschermd (natuur-) gebied. 
Toestemmingsformulier 
-eerste en tweede vraag zijn het zelfde ‘interesse deelname slotbijeenkomst’. De antwoorden bij 
eerste vraag horen bij vraag over de eventueel geüploade foto. 
 
Als ik tijd heb, zal ik nog een/twee vragenreeksen maken. 
 
Succes ermee.  
 
Groet van X3 
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 Hallo Y, 

 
Even als aanvulling op de vragen die Sigrid stelt in haar mail over de € 10 per ingevulde enquête. 
Dat moet niet een eigen leven gaan leiden, dus daarom onderstaand stukje. 
 
Deze bijdrage is bedoeld om input vanuit de dorpen bij het uitzetten van algemene 
erfgoedwaardering bij 15 willekeurige bewoners per dorp (zie mijn mail van 9 april). De bestuurders 
van de dorpsbelangen kunnen zelf een enquête invullen en nog een paar dorpsbewoners vragen tot 
ze op die 15 komen. 
Ik denk overigens niet dat je dat in de enquete moet zetten maar vooraf met de dorpsbelangen 
moet communiceren. 
 
Dit ter verduidelijking, X4 
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 had mail gemaakt, niet ontvangen? 
Jargon: is alles begrijpelijk? 
Z: 
Jargon: energetisch 
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 Hoi Y, ik heb de survey gedaan, beetje random antwoorden gegeven. Ziet er goed uit!  

Behoorlijk uitgebreid maar wel goed te doen. Soms leek de enquête wat te blujven steken als je een 
antwoord had vergeten, dan sprong ie niet direct terug waar je gebleven was. Ik vulde het trouwens 
op telefoon in. 
 
Zaten idd nog wel wat typo's en taalfoutjes in. 
 
Ben erg benieuwd naar de resultaten, vooral uiteraard als het gaat over de ruimtelijke inpassing en 
wat mensen wel en niet willen. 
 
Keep me posted! 
 
Groetjes X6 

 


