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Eerst even kennismaken

PETJE OP | PETJE AF

Afbeeldingsbronnen: Geheugen van Drenthe & Pxhere.com

https://www.geheugenvandrenthe.nl/page/10922/drentsche-aa
https://pxhere.com/en/photo/1105456
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Ik woon 10 jaar of langer 

in mijn wijk of dorp

PETJE OP | PETJE AF
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Ik voel mij verantwoordelijk voor 

de aanblik van mijn wijk of dorp 

(bijv. netjes/goed onderhouden)

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

kenmerken van mijn wijk of dorp

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

buren in mijn wijk of dorp

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

kennen tegenwoordig hun buren slecht of niet)

PETJE OP | PETJE AF
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Ik ken de grootste opgaven 

van mijn wijk of dorp

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

gemeenschap actief

(leefbaarheid, erfgoed, energie, etc.)

PETJE OP | PETJE AF



Opbouw workshop

• Verkennen onze opgaven

• Enkele achtergronden

• Werkboek WIJ DOEN HET!

• Aan de slag!

Afbeeldingsbronnen: bron onbekend &  Commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menu_card_from_the_Mount_Austin_Hotel,_Hong_Kong_Wellcome_L0041043.jpg
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IEBB: landelijk programma bouwsector

• Klimaatakkoord

• Onvoldoende snelheid energietransitie 

Doelstelling BTIC

• Haalbare, opschaalbare en betaalbare 

energietransitie in bestaande gebouwen

• Ontwikkelen technische en proces 

gerelateerde concepten

Enkele achtergronden 
Integrale Energietransitie Bestaande Bouw
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De energietransitie anders benaderen

• Mensen voelen zich verbonden met hun 

omgeving (identiteit)

• Mensen waarderen hun omgeving 

(motivatie verblijven, actiebereidheid)

• Erfgoed is onderdeel van de omgeving

• Samen motiveert (mensen die twijfelen)

Samenwerken aan mooie en gedragen 

energieoplossingen met aandacht voor het 

klimaat, cultuurhistorie en de economie

Enkele achtergronden 

Afbeeldingsbronnen: Het Oversticht
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Doel van het Living Lab

Want dit ontbreekt nog!

- Ontwikkelen praktisch werkboek (toolbox)

- Voor lokale gemeenschappen

• Inwoners van een straat

• Dorps-, energie-, of erfgoedinitiatief

• Eigenaren één gebouwtype in een gebied

• TBO’s/vastgoedeigenaar + pachters/huurders

Het versterken van dorpsinitiatieven over 

energie en waardevolle historische 

gebouwen, dorpen en het landschap!

Enkele achtergronden 

Afbeeldingsbronnen: project Living 

Lab Erfgoed in Energietransitie



Enkele achtergronden 
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1,5 jaar praktijkgericht onderzoek

Fase I) 72 instrumenten 

→ 30 tools → 12 relevant

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

“Waar vind ik 
betrouwbare 
informatie?”

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

“Door de AVG 
kunnen we geen 

database met 
voorbeelden 

maken”

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

Fase III) Doorlopend 

sessies (online) met 

eigenaren, lokale 

groepen en experts



WERKBOEK: 

WIJ DOEN HET!

Afbeeldingsbronnen: Maarten Vieveen 

& NoorderRuimte ea 2021



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

Modulaire opbouw (keuzeruimte)

Handvatten tot de uitvoering

Zes bouwstenen 

- Toelichting met stappen, 

werkvormen en mogelijke partijen 

- Werkbladen (tools)

- Praktijkcases (ter inspiratie)



1625 October 2021Bouwstenen



1725 October 2021

Werkbladen



1825 October 2021

Praktijkvoorbeelden



VOORBEELD

Energietransitie Nationaal 

Park Drentsche Aa

Afbeeldingsbron: Maarten Vieveen
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Energietransitie & participatie 

Nationaal Park Drentsche Aa
(Natuur- & Milieufederatie Drenthe &

Brede Overleg Kleine dorpen Drenthe)

- Inwonersvisie(s) Landschap & 

Energie Drentsche Aa-gebied

- Ondersteuning dorpen bij 

maken energievisies/plannen + 

monitoring voortgang

- Kennis delen

Voorbeeld 
Nationaal park Drentsche Aa
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Voorbeeld 
Nationaal park Drentsche Aa

Figuren uit het rapport Vragenlijst (NoorderRuimte, beoogd 2022)

- Inwonersvisie(s)

Vindt u dat kenmerkende 

elementen van het nationaal park 

mogen veranderen? 

a) Zoveel mogelijk terug naar een 

vorige tijdsperiode

b) Blijven zoals het is

c) Veranderen, maar herkenbaar

d) Vergaand veranderen mag



22

Voorbeeld 
Nationaal park Drentsche Aa

Figuren uit het rapport Vragenlijst (NoorderRuimte, beoogd 2022)

- Inwonersvisie(s)

Mag duurzame energie opwekking 

zichtbaar zijn in het nationaal park? 

a) Ja, geen probleem

b) Ja, mits (beperkt) zichtbaar

c) Nee, mag niet zichtbaar

d) Weet ik niet/zeg ik liever niet



- Ondersteuning dorpen

➢ Acht lokale energie-initiatieven

➢ De ene een werkgroep, net opgericht. 

De ander een dorpscoöperatie en al 

jarig bezig.

➢ Ontwikkelen energiedorpsvisie, maar 

ook uitwerken zon-op-dak project

➢ Procesondersteuning 

(procesbegeleider en kennis delen)
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Voorbeeld 
Nationaal park Drentsche Aa

Afbeeldingsbronnen: Sanne Vellinga



24

Voorbeeld 
Nationaal park Drentsche Aa

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

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

- Kennis delen: kennissessies, nieuwsbrief 

https://www.nmfdrenthe.nl/wij-werken-aan/energieneutraal-drenthe/energietransitie-drentsche-aa/


AAN DE SLAG!

(met behulp van de 

methode Design Thinking)

Afbeeldingsbron: Maarten Vieveen
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Feedback 
ontvangen 

van de 
eindgebruiker

Wie is de 
eindgebruiker 

van de 
oplossing?

Scherpe 
bepaling van 
de behoefte 

of hoofdvraag

Een of 
meerdere 

goede 
verbeeldingen 

(bouwen)

Brainstormen 
en kiezen 

oplossings-
richting

Empathie Behoefte Ideeën prototype Testen 

Ontwerp-
methode

Design 
Thinking

Naar afbeeldingsbron: Commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Design_thinking.png
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Ronde 1: Empathie

Verplaatsen in de ‘eigenaar’ van de opgave

• wie is de eigenaar/doelgroep?

• waarom is de opgave belangrijk voor 

deze mensen?

• In welke behoefte van deze mensen 

voorziet de opgave?

AAN DE SLAG!
Denkrichtingen voor uw opgave



28

Ronde 2: Definitie 

Doorgronden van de opgave

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

mogelijk) aan de hand?

• welke aspecten zijn oorzaken?

• welke last wordt veroorzaakt door de 

opgave (en bij wie)?

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

Associeer zoveel mogelijk denkrichtingen

• wat zijn oplossingen?

• welke aspecten moeten worden 

meegewogen?

• wie heeft hier welke lusten en laten van? 

AAN DE SLAG!
Denkrichtingen voor uw opgave



HELAAS WE ZIJN KLAAR… 

BEDANKT VOOR UW DEELNAME!

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

Of kijk op onze website: Erfgoed in EnergieTransitie

Afbeeldingsbron: Maarten Vieveen

mailto:m.c.vieveen@pl.hanze.nl
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/lectoraten/lectoraten/ruimtelijke-transformaties-duurzaamheid/erfgoed-energietransitie

