
WIJ DOEN HET!
WERKBOEK

Samen energie steken in onze waardevolle 
gebouwen, dorpen en landschappen.

     LET OP:  Het werkboek zit in een testfase, mogelijk worden onderdelen aangepast.

VERZOEK:  Stuur uw ervaringen uw verbetersuggesties naar m.c.vieveen@pl.hanze.nl

mailto:m.c.vieveen%40pl.hanze.nl%20?subject=Werkboek%20%27Wij%20Doen%20Het%21%27


Dit werkboek is ontwikkeld om jullie als lokale 

gemeenschap te ondersteunen bij het vormen van 

energieplannen waarin lokale belangen, ruimtelijke 

kwaliteit en cultuurhistorische waarden zijn verankerd. 

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze ingrediënten 

nodig zijn om tot - breed gedragen - energieoplossingen 

te komen die passen bij hoe jullie historische gebouwen, 

dorpen en het omringende landschap waarderen.

Deze gedragen energieplannen onstaan door dat je 

met verschillende partijen nadenkt over en werkt aan 

verschillende thema’s. Concreet hebben jullie na het 

doorlopen van dit werkboek:

1. Informatie over motieven en belangen van 

medestanders en kritische belanghebbenden. 

2. Een gedragen energievisie, ontwikkeld vanuit 

(lokale) belangen en cultureel erfgoed.

3. Contouren van een energieplan en ideeën over hoe 

dit plan een vervolg moet krijgen.

RESULTATEN VAN WIJ DOEN HET!
Het werkboek levert dus geen concreet energieplan op, 

maar zorgt ervoor dat jullie met alle belangrijke spelers 

(deelnemers, andere belanghebbenden, plan-toetsers) 

contact hebben gehad. Dit draagvlak is essentieel voor 

de haalbaarheid van jullie plan(nen). 

Wij hopen dat dit werkboek jullie uitnodigt en 

voldoende handvatten geeft om contact te zoeken 

met andere lokale gemeenschappen om samen in 

gesprek te gaan over kwaliteiten, denkrichtingen en 

vervolgstappen voor een gedragen energieplan dat past 

in jullie leefomgeving. Houd daarbij het volgende motto 

hoog in het vaandel: Wij doen het! 

Namens het projectteam 2020-2021 van het Living Lab 

‘Erfgoed in EnergieTransitie’,

Maarten Vieveen

bron: Dijkoraad (boven)

bron: Het Oversticht (onder)



Werkwijze
Het werkboek behandelt achtereenvolgens de verschillende onderdelen die aandacht moeten krijgen om  

tot een gedragen plan te komen. Een plan met oog voor de leefomgeving en specifiek het cultureel erfgoed. Deze  

onderdelen zijn uitgewerkt tot bouwstenen en geclusterd onder de thema’s: kwaliteiten, denkrichtingen en vervolgstappen  

(zie het model). Kwaliteiten zijn het fundament voor het energieplan. Denkrichtingen zijn thematische onderdelen en vormen 

het skelet van het plan. Vervolgstappen geven handvatten om dit skelet verder aan te kleden. 

De bouwstenen zijn opgebouwd uit een vast aantal onderdelen: een toelichting, te doorlopen stappen, werkvormen en partijen 

om mee samen te werken. Vijf bladen met praktijkvoorbeelden en 17 werkbladen staan in De Verdieping. Deze zijn in de 

bouwstenen als doorklik- tegels opgenomen.  Vanuit deze verdiepende onderdelen kan je meteen weer terug klikken naar de 

bouwstenen.

Modulaire aanpak

Wij adviseren om alle bouwstenen van dit werkboek te gebruiken voor jullie plan. Jullie bepalen zelf welke bouwstenen relevant 

zijn en welke stappen opgepakt worden, hoe gedetailleerd en in welke volgorde. Misschien ligt er al een idee, is er een visie of zijn 

er al plannen uitgevoerd? Kies dan de bouwstenen die helpen om jullie initiatief verder te verrijken.

Om voortvarend te starten of door te gaan moet er in ieder geval een werkgroep zijn die zich verantwoordelijk voelt om met 

de bouwstenen aan de slag te gaan. Breng vervolgens eerst in kaart met welke bouwstenen jullie aan de slag willen en wie jullie 

kartrekker/s wordt/worden. 

INLEIDING
Onze leefomgeving is erg belangrijk. We wonen, 

werken en recreëren er. We voelen ons verbonden met 

onze omgeving en willen er zorgzaam mee omgaan, 

zeker ook bij veranderingen. De energietransitie is een 

verandering die grote gevolgen met zich meebrengt 

voor onze leefomgeving. Sommige gevolgen zijn 

duidelijk zichtbaar, maar de energietransitie kan ook 

gevolgen hebben voor de lokale economie en de 

verhoudingen tussen mensen en organisaties. 

Wij denken dat energieplannen mooier, breder 

gedragen, sneller uitgevoerd, duurzamer en wellicht 

betaalbaarder worden als belanghebbenden daar zelf 

over kunnen (mee)beslissen. Dit werkboek biedt lokale 

gemeenschappen daarom handvatten om keuzes te 

maken over:

• Mensen: welke rol spelen wensen en belangen van 

mensen of een dorp bij de energietransitie?

• Leefomgeving: hoe zet je de verschillende kwaliteiten 

van de leefomgeving, in het bijzonder het cultureel 

erfgoed, in als inspiratiebron voor energieplannen?

• Energie: hoe beperk je het energieverbruik én stap je 

over op hernieuwbare energie?

Het werkboek is speciaal gemaakt voor lokale 

gemeenschappen die gezamenlijk, op een creatieve 

manier aan de slag willen met de energieopgave van 

hun leefomgeving. Wij zijn er namelijk van overtuigd 

dat samenwerken motiveert om de ingewikkelde 

opgaven op te lossen en dat erfgoed kan inspireren bij 

het maken van ruimtelijke keuzes. Voorbeelden uit de 

provincie Drenthe in het werkboek illustreren dit. 

Bij lokale gemeenschappen kan gedacht worden aan:

• Groepen bewoners die zich willen bezighouden met 

hetzelfde gebouwtype of de straat;

• Terreinbeheerders, natuurbeheerders, 

gebouweigenaren en hun huurders (zoals 

Het Drentse Landschap, De Maatschappij van 

Weldadigheid of een woningbouwcorporatie);

• Verenigingen van Dorpsbelangen, energie-

initiatieven, historische verenigingen, 

ondernemersverenigingen actief in een specifiek 

gebied.
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Kwaliteiten

ENERGIEOPGAVE pag. 8

ERFGOEDSTRATEGIE pag. 11

GEDRAGEN VISIE  pag. 14

VERHAALLIJNEN pag. 5

PLANAANZET pag. 17

ORGANISATIEVORM pag. 20

De bouwsteen Energieopgave gaat over de energieopgave in een 

gebied en welke technische invalshoeken gekozen kunnen worden.

De bouwsteen Erfgoedstrategie gaat over welke 

verhaallijn jullie toevoegen en de manier waarop 

erfgoed inspiratie kan bieden voor een energieplan.

De bouwsteen Gedragen visie gaat over de wensen 

en ambities die verschillende mensen en groepen in de 

omgeving hebben.

De bouwsteen Verhaallijnen gaat over de 

kwaliteiten die gebouwen, het dorp en het 

omliggende landschap vanuit het verleden bieden. 

De bouwsteen Planaanzet gaat over de inhoud, de vertaling van de Gedragen 

visie naar energieoplossingen, waarbij weging van de lusten en lasten voor 

deelnemers en andere belanghebbenden een wezenlijk onderdeel is.

De bouwsteen Organisatievorm gaat over wat voor soort organisatie 

en samenwerking nodig is om het plan verder te concretiseren en uit te 

voeren. 

Denkrichtingen
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Vervolgstappen
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BOUWSTEEN 
VERHAALLIJNEN

Toelichting
In deze bouwsteen onderzoeken jullie de verhaallijnen 

van jullie eigen leefomgeving: hoe zien de gebouwen, 

het dorp en het landschap er vandaag de dag uit? Welke 

veranderingen hebben er plaatsgevonden? Wie waren 

bij deze veranderingen betrokken en waarom werden 

deze veranderingen ingezet? Door deze verhaallijnen 

te beschrijven en verbeelden ontstaat een beeld van 

kenmerkende elementen van gebouwen, het dorp en 

het landschap. Vervolgens kunnen jullie de kenmerken 

waarderen en uitdrukken als kwaliteiten. 

Gebouwen 

Aanpassingen aan gebouwen zijn meestal verbonden 

met veranderingen binnen een huishouden, nieuwe 

functionaliteit en smaak van de eigenaar. Duurzaamheid 

was ook in het verleden al reden voor aanpassingen, 

bijvoorbeeld voor beter comfort of lagere energiekosten. 

Het is af te lezen aan installaties en het gebouw. Een 

bundeling van aanpassingen rond een bepaald moment 

noemen we een bouwfase of bouwperiode. 

Het dorp

Op dorpsniveau wordt naar de veranderingen en de 

groei van het dorp gekeken. Deze veranderingen zijn 

nauw verbonden met maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen en zijn vaak gestart door de gemeente 

of ontwikkelaars. Om de ontwikkelfasen van het dorp in 

kaart te brengen onderzoek je de verschillen tussen, en de 

onderlinge samenhang van, structuren en patronen van 

de oude kern, uitbreidingswijken, bouwblokken, straten, 

percelen, beplanting en water. 

Het landschap

Landschappelijke veranderingen zijn ook nauw verbonden 

met maatschappelijke en economische veranderingen. 

Deze veranderingen zijn vaak ingrijpend en voor de 

lange termijn, daarom worden ze vaak vanuit een 

doordacht programma opgezet door de overheid (het 

rijk of de provincie) en uitgevoerd door grote bedrijven. 

Ook op landschappelijk niveau kun je de verschillen 

tussen, en de samenhang van, structuren en patronen 

zien. Kijk naar kenmerkende gebouw- en dorpstypen, 

verkavelingsstructuren, netwerken van infrastructuur, groen 

en water. Voor de energietransitie kan deze verkenning van 

nut zijn voor energienetwerken en voor de schaal en plek 

van energieopwekking.

De leefomgeving omvat meer dan gebouwen, een dorp of het landschap en de activiteiten die daar plaatsvinden. Zij is 

in de loop van de tijd gevormd door mensen en samenlevingen die op een bepaalde manier georganiseerd waren en 

nog steeds zijn. Dit heeft weerslag op de ruimtelijke invulling die we nu nog kunnen zien. De leefomgeving bevat allerlei 

overblijfselen uit het verleden die ons iets kunnen vertellen over de plaatselijke geschiedenis: historische gebouwen 

(soms met monumentenstatus), beschermde stads- en dorpsgezichten, landgoederen, natuurgebieden, nationale 

landschappen, geo-parken en (Unesco Wereld)erfgoed. De bundeling van deze overblijfselen én hun verhalen noemen 

wij ‘verhaallijnen’. Deze verhaallijnen kunnen als inspiratiebron worden gebruikt bij de opgaven van vandaag.

VERHAALLIJN ENERGIE ERFGOED VISIE PLANAANZET ORGANISATIEVORM

Het veranderende energielandschap door de tijd (bron: RCE 2015)
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Stappen in deze bouwsteen 

Tip: Noteer altijd de bron (auteur en publicatiedatum) en de 

jaartallen of tijdsperiode van gevonden informatie over het 

gebouw, dorp of landschap.

 O Bepalen van het schaalniveau: gebouw, dorp, 

landschap.

 O Verzamelen van informatie over de beschermde 

status (hierover heeft de overheid vaak 

beschrijvingen en rapporten):

• gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, 

beschermd stads- of dorpsgezicht, nationaal park, 

UNESCO status (www.erfgoedmonitor.nl),

• karakteristieke gebouwen (bestemmingsplan),

• beschermde of waardevolle bomen en 

groenelementen (zoals singels en houtwallen), parken, 

begraafplaatsen en erven,

• waardevolle infrastructuur: wegen, dijken en 

waterwegen,

• anders, zoals waterwingebied (gemeente) of 

onderdeel natuurnetwerk (voorheen de Natura 2000 

gebieden). 

 O Verzamelen van informatie over de huidige situatie 

en veranderingen: 

• tekeningen (bouwtekeningen, plankaarten),

• afbeeldingen (foto’s, prenten, schilderijen),

• beschrijvingen (boeken, Internet),

• overlevering (familie, omwonenden, ‘dorpsoudsten’).

 O Opstellen van verhaallijnen door bouw- en 

ontwikkelfases te verbeelden en beschrijven.

 O Waarderen van kenmerkende elementen uit 

de verhaallijnen tot kwaliteiten (waardenkaart 

archeologie Drenthe, waardenkaart cultuurhistorie 

gemeente Westerveld).

 O Benoemen en waarderen van de kwaliteiten door 

hierover in gesprek te gaan met:

• inwoners en ondernemers: in hoeverre sluiten de 

resultaten aan bij de brede groep?,

• de gemeente: in hoeverre sluiten jullie resultaten 

aan bij overheidsbeleid?

De resultaten uit deze bouwsteen kunnen worden 

gebruikt bij de bouwstenen ‘Gedragen visie’ (visie-

document) en ‘Erfgoedstrategie’ (ontwikkelen met 

erfgoed als leidraad).

Werkvormen
 O Met bureauonderzoek en archiefonderzoek kan veel 

informatie achterhaald worden, gebruik per type 

informatie verschillende bronnen:

• Algemene informatie – over beleid, over 

omgevingsvisies en bestemmingsplannen  

(www.ruimtelijkeplannen.nl) en over cultureel 

erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl),

• Beschrijvingen – het Internet, de bibliotheek, 

het archief van de historische vereniging. Onder 

deze informatie vallen ook opgestelde rapporten: 

een onderhoudsplan, bouwhistorisch of 

cultuurhistorisch onderzoek, landschapsbiografieën, 

landschapskenmerken, etc.,

• Tekeningen en kaarten – de gemeente, de provincie 

of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (en 

haar adviseurs) en de vorige eigenaar. Dit omvat 

bijvoorbeeld bouwtekeningen, plankaarten, 

historische en hedendaagse kaarten (zoals historische 

atlassen, www.hisgis.nl, www.topotijdreis.nl of  

www.googlemaps.com), 

• Historisch beeldmateriaal –  oude foto’s (van 

de vorige eigenaar), het Internet, het archief van 

de historische vereniging en overheden (en haar 

adviseurs), beeldbanken van de historische vereniging 

of overheden, lokale Facebookgroepen of overheden.

 O Gesprekken met eigenaren, inwoners, ondernemers 

en experts kunnen veel verhalen opleveren en 

inzicht geven in de geschiedenis en ook in wat 

mensen belangrijke kwaliteiten vinden (dat komt bij 

een latere bouwsteen goed van pas) Bijvoorbeeld 

via een 1:1 gesprek, interview of dorpsenquête. 

Jullie kunnen ervoor kiezen met enkele 

sleutelfiguren te praten of een breed onderzoek 

opzetten onder alle bewoners. Vraag ook om foto’s 

of ander beeldmateriaal.

 O Werksessies zijn actieve samenwerkingsvormen, 

deze kunnen jullie zelf of onder begeleiding van 

een deskundige organiseren. Denk bijvoorbeeld aan 

een dorpswandeling of -fietstocht, in combinatie 

met een foto- of tekenopdracht om waardevolle 

plekken in beeld te brengen (met toelichting) of 

een creatieve sessie waarbij tijdens discussies, een 

collage wordt gemaakt of op kaarten kwaliteiten 

worden aangegeven.  
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https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Cultuur_recreatie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Cultuurhistorische_waardenkaart
https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Cultuur_recreatie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Cultuurhistorische_waardenkaart
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/energie-en-landschap/documenten/publicaties/2020/01/01/poster1_landschapstypennl_ruimtelijke_karakteristieken
https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank/zoeken/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7b1622462833203%7d%20asc
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Werkbladen
Voor een aantal werkvormen zijn werkbladen uitgewerkt:

Werkblad 01 

Gebouwenonderzoek

Gebied 

Frederiksoord

Gebied 

Roderwolde

Gebied 

Ameland

Gebouwen 

Westerveld

Gebouwen

Roderwolde

Werkblad 02 

Gebiedsonderzoek

Werkblad 03 

Kwaliteits- of waardenkaart

Werkblad 04 

Vragen voor verhaallijnen

Praktijkvoorbeeld
In De Verdieping zijn verschillende praktijkvoorbeelden beschreven, bij het onderdeel Verhaallijnen. Daar vind je meer informatie 

over de verhalen op die plekken en welke kwaliteiten de initiatiefnemers daarin zagen en hoe ze die waardeerden. 

Betrokken partijen
 O Andere lokale gemeenschappen (uit naburige dorpen): eigenaren (particulieren en terreinbeherende organisaties, 

woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, landschapsbeheer, dorpsbelangen, energie-initiatieven, historische 

verenigingen. Deze groepen gebruiken en waarderen de leefomgeving op verschillende manieren,

 O Andere belanghebbenden: ondernemersverenigingen, agrarische sector (LTO), natuurverenigingen (natuur en 

milieufederatie). Deze organisaties vertegenwoordigen een grotere groep in een gebied,

 O Overheden en semi-overheden: (afdeling ruimte en erfgoed van) gemeente, provincie, waterschap Kadaster en de 

rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Deze groepen zien toe op ontwikkelingen en de bescherming van ruimtelijke 

kwaliteit,

 O Kennisinstellingen. Deze kunnen ondersteunen met onderzoek, methoden en de inzet van studenten of het betrekken 

van jeugd,

 O Deskundigen: erfgoedsteunpunten (Het Oversticht, Libau), ontwerp- en erfgoedadviesbureaus (monumentenwacht, 

restauratiearchitecten, stedenbouwkundigen, cultuurhistorici en landschapsarchitecten). Deze deskundigen kunnen 

ondersteunen met inhoudelijke en procesmatige expertise. 

Tip: noteer naast de kwaliteiten ook de kansen, 

plekken waar mensen juist niet enthousiast over 

zijn en die dus wel een ontwikkeling kunnen 

gebruiken. 

Veldwerk op de fiets in de omgeving van Enschede (Het Oversticht 2016)
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BOUWSTEEN 
ENERGIEOPGAVE
Er zijn veel lokale gemeenschappen die zich bezighouden met de energieopgave. Soms zijn deze ontstaan vanuit een 

eigen toekomstbeeld over hoe zij de wereld duurzamer willen maken of anderen inspireren. Soms zijn ze aangejaagd 

door een andere partij zoals een gemeentelijke energie-coöperatie, een dorpsvereniging of de gemeente. En soms 

is sprake van een combinatie van beiden. Lokale gemeenschap geven op hun manier invulling aan een energie-

initiatief: als bedrijf of kritische burgers; voor particuliere eigenaren of een heel dorp; gericht op energiebesparing of 

energieopwekking. 

Toelichting
De bouwsteen Energieopgave geeft jullie handvatten 

om de huidige energiesituatie van gebouwen, het dorp 

en het landschap in kaart te brengen. Hoe groot is het 

energieverbruik? Welke energiesystemen zijn er? Welke 

bronnen worden gebruikt en wat is de capaciteit van het 

energienetwerk? Hoe is het huidige energieverbruik te 

verklaren? 

Het betrekken van mensen uit de omgeving bij dit 

onderzoek en het delen van de resultaten ervan kan 

helpen bij de bewustwording over de urgentie van de 

energieopgave. Bij de werkvormen staan suggesties om dit 

zelf of met andere partijen samen te doen.

Na het in kaart brengen van het energieverbruik kunnen 

jullie verder met het bepalen van de energieopgave. Dit 

gaat over kansen voor energiebesparing, het toekomstig 

energieverbruik en de mogelijkheden voor alternatieve 

energiebronnen. Welke potentie heeft het gebied voor 

duurzame energieopwekking en welke kanttekeningen 

plaatsen jullie bij de verschillende mogelijkheden? 

Stappen in deze bouwsteen
In de werkbladen 05 tot en met 08 wordt uitgebreider 

stilgestaan bij de acties die jullie kunnen ondernemen bij de 

volgende stappen:

 O Bepalen schaalniveau van jullie project: gebouw, 

cluster van gebouwtypen, straat, buurt, dorp, 

landschap.

 O Inventariseren (doorgronden) huidig 

energieverbruik.

 O Bepalen energieopgave voor de nabije toekomst.

 O Inventariseren energiepotentie: aanwezige bronnen 

en ruimtebeslag daarvan 

 O Bewustzijn over de energieopgave binnen de lokale 

gemeenschappen door samen bovenstaande 

stappen te doorlopen en de bevindingen te delen 

met: inwoners, ondernemers en de gemeente:

• in hoeverre herkennen mensen zich in het beeld?

Werkvormen
 O In een kleine groep bewustwording van de urgentie 

voor energiebesparing vergroten en mogelijkheden 

ervoor in kaart brengen, bijvoorbeeld met een 

energiecoach of de tool van Buurkracht. 

 O De energie-onderdelen uit de Mijn Amelander 

Erfgoedmap (zie Verhaallijnen).

 O Wijkpaspoort: een tool voor gemeenten om inzicht 

te geven in de energieopgave op wijkniveau (zowel 

gebouwtypen als het energienetwerk).

 O Onderzoek energiepotentieel gebieden: een manier 

om de technische energiepotentie van verschillende 

bronnen in een gebied in kaart te brengen. 

Bron: Canva
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Betrokken partijen
 O Terreinbeherende organisaties, vastgoedeigenaren en huurders kunnen individueel of samen gegevens over 

gebouwen, het energiesysteem en energieverbruik in kaart brengen. Daarnaast kunnen zij meedenken over kansen 

voor energiebesparing en energieopwekking,

 O Anderen lokale energie-initiatieven hebben vaak al veel informatie verzameld over de energiesituatie, 

energiemaatregelen en mogelijk ook al projecten,

 O Energiekoepels zoals de Drentse Kei ondersteunen op regionaal niveau lokale energie-initiatieven,

 O Gemeente en provincie (afdeling duurzaamheid) beschikken soms over informatie, dan vaak geanonimiseerde 

informatie op postcoderoosniveau, over energieverbruik, het energienetwerk en soms ook energiepotentiekaarten. 

Wellicht kan een gemeente in samenwerking met het Kadaster een Wijkpaspoort voor jullie opstellen. Soms hebben 

gemeente en provincie bruikbare onderzoeken uitgevoerd in het kader van de WarmteTransitieVisie (WTV), het 

programma Aardgasvrije Wijken of de Regionale EnergieStrategieën (RES)

 O Specialisten als:

• erfgoedadviseur (met kennis van cultureel erfgoed: gespecialiseerd in bouw- of cultuurhistorie) en/of energieadviseur 

voor onderzoek naar het huidig energieverbruik vanuit bouwkundig, energietechnisch en gebruiksperspectief,

• wijk- of buurtmedewerkers, energiecoach of procesbegeleider: om jullie te ondersteunen bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden bij deze bouwsteen.

De opgave voor energieopwekking hangt samen met de ambitie voor energiebesparing (naar: H+N+S Landschapsarchitecten/Provincie Drenthe 2017).
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https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/124413/drentse_energielandschappen_door_h_n_s_lanschapsarchitecten_-_april_2017.pdf
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Werkbladen
Voor een aantal werkvormen zijn werkbladen uitgewerkt:

Praktijkvoorbeeld
In De Verdieping zijn verschillende praktijkvoorbeelden beschreven bij de onderdelen Doelstelling en Energie.     

Werkblad 05 

Energieverbruik gebouw

Werkblad 06 

Energieverbruik gebied

Werkblad 07 

Energieopgave

Werkblad 08 

Energiepotentie

Gebied 

Frederiksoord

Gebied 

Roderwolde

Gebied 

Ameland

Gebouwen 

Westerveld

Gebouwen

Roderwolde

bron: Het Oversticht
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BOUWSTEEN 
ERFGOEDSTRATEGIE
Onze leefomgeving werd vroeger gemaakt door mensenhanden, nu door machines. Het ‘winnen van energie’ is van 

alle tijden: kleinschalig of grootschalig, zichtbaar of onzichtbaar. Denk hierbij aan hakhout, turfwinning, olie, gas en 

elektriciteit. De verwevenheid van energie met de leefomgeving is buiten beeld geraakt, misschien omdat dat nu 

vaak industrieel en ver weg gebeurt. De energietransitie is actueel vanwege klimaatverandering en de grootschalige 

ruimtelijke gevolgen van energieoplossingen. Dit roept weerstand op, net als in vroegere tijden: het molenlandschap 

in West-Nederland (energie voor de drooglegging) of de Weerribben-Wieden (turfwinning). Dit zijn tegenwoordig 

gewaardeerde natuur- en recreatiegebieden. Soms kan rigoureus ingrijpen (later) nieuwe kwaliteiten toevoegen, soms 

willen we dit voorkomen en een denkbeeldige stolp over het cultureel erfgoed plaatsen om het te behouden. Maar altijd 

wordt een zorgvuldige aanpak verwacht waarin waarden, kwaliteiten en belangen worden meegenomen. 

Toelichting
Deze bouwsteen geeft invulling aan de zoektocht naar 

welke ingrepen mensen acceptabel vinden. Hoe kunnen 

de ruimtelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden 

worden ingezet als kansen voor nieuw te ontwikkelen 

energieplannen. Erfgoed als ontwikkelconcept. Wanneer 

je denkt vanuit het erfgoed krijg je oplossingen die beter 

bij het gebouw, dorp en landschap passen, of passend 

gemaakt kunnen worden. Hierdoor krijg je meer draagvlak 

voor energiemaatregelen. 

In deze bouwsteen gebruiken jullie de kennis over de 

kenmerken van de omgeving en de waarde die jullie 

daaraan hechten uit de bouwsteen Verhaallijnen als input. 

Niet alleen met het doel waardevolle overblijfselen te 

behouden, maar als denkrichting over de energietijdslaag 

die jullie in deze tijd aan de leefomgeving toevoegen.  

Naast de energietransitie denken jullie ook na over de 

verbinding (koppelkansen) van de energieopgave met 

andere opgaven, zoals klimaatadaptatie (hittestress, 

wateroverlast), biodiversiteit, de opgave voor woningbouw 

en de landbouw en lokale opgaven die in jullie dorp 

actueel zijn (leegstand, parkeeroverlast, etc.). Wellicht 

zijn er plekken die jullie graag een herwaardering geven, 

een dubbelfunctie (vaste lasten & energie, waterberging 

& energie; natuurontwikkeling & energie) of juist liever 

gescheiden houden (ontzien landbouwgrond, natuur, 

toeristisch gebied). Waar is ruimte voor experiment en 

innovatiekracht? En waar moeten we juist terughoudend 

zijn? Met deze blik creëren jullie de nieuwe verhaallijnen 

van jullie lokale gemeenschap en leefomgeving. Deze 

resultaten vormen belangrijke informatie voor de 

bouwsteen Gedragen visie. 

Stappen in deze bouwsteen
Voor het borgen van resultaten uit deze bouwsteen is 

het van belang de onderstaande vragen en stappen met 

inwoners, ondernemers en de gemeente te doorlopen. 

Onderschat hierbij de toegevoegde waarde van 

erfgoedexperts niet!

 O In hoeverre herkennen mensen zich in jullie 

voorstel?

• Verzamel de gegevens uit de bouwsteen 

Verhaallijnen. 

• Vervolggesprek over kwaliteiten, waarden en kansen:

 O Wat voor soort veranderingen zijn (toch) acceptabel 

bij de classificaties onaanraakbaar (behoud), 

aanraakbaar (ontwikkelen onder voorwaarden) of 

onbelangrijk (vergaand aanpasbaar)?

 O Bij welke andere ontwikkelingen kan aansluiting 

worden gezocht? 

 O In hoeverre kan hierbij gelijktijdig verduurzaming 

worden doorgevoerd? Gebruik hierbij werkblad 09 – 

Hedendaagse energieverhaallijn.

 O En welke randvoorwaarden ontstaan vanuit de 

waardering voor de leefomgeving? Gebruik hierbij 

werkblad 10 – Erfgoed als inspiratiebron.

• Opstellen scenario’s per thema om voor- en nadelen 

in kaart te brengen. Het is verstandig hierop te in te 

spelen door na te denken over: 

 O Wat zijn randvoorwaarden als er compromissen 

moeten worden gesloten voor het reduceren van 

verbruik of opwekken van energie? 

 O Wordt er voldaan aan de richtlijn 50% Lokaal 

Eigenaarschap uit het Klimaatakkoord? Hoe is de 

lokale gemeenschap daarbij betrokken?

 O Waar is energiewinning mogelijk of juist niet; en 

waarom?
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https://departicipatiecoalitie.nl/wp-content/uploads/2020/02/Factsheet-50-eigendom-van-de-lokale-omgeving-PC-maart-2020.pdf
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 O Hoe willen we gecompenseerd worden als door 

energieplannen schade ontstaat aan waardevolle 

plekken? (een vergoeding, biodiversiteit, extra 

investering in ander cultureel erfgoed, etc.) 

• Inzichtelijk maken ruimtebeslag (met kaart of 

collage) én toelichting op voor- en nadelen (ruimtelijk, 

economisch, maatschappelijk).

• Borgen van de resultaten door samen bovenstaande 

stappen te doorlopen en de bevindingen te delen 

met: inwoners, ondernemers en de gemeente

 O In hoeverre herkennen mensen zich in jullie 

voorstel?

Werkvormen
 O Gesprekken om door te praten over de kwaliteiten 

uit de bouwsteen ‘Verhaallijnen’. Met de 

doelgroep (in kleinere groepen), met andere 

belanghebbenden of 1:1. 

 O Werksessies om actief – al discussiërend en 

schetsend – door te praten over opvattingen en 

belangen. Tegelijkertijd kunnen deze  sessies ook 

een verkennend karakter hebben. Stel hiervoor een 

goed programma op: wat is de beoogde opbrengst, 

met welke vraag of casus willen jullie die ophalen, 

hoeveel spullen en gespreksleiders zijn nodig? 

Denk ook na over wat deelnemers mee naar huis 

nemen: komen ze alleen hun inbreng delen of is er 

wat te leren, komt er een interessante spreker? Twee 

actieve werkvormen:

• de We EnergyGame van de Hanzehogeschool, 

hiermee moeten deelnemers op een kaart van het 

gebied energie-stenen (zoals voor zonne-energie) 

op schaal plaatsen tot de energieopgave is ingevuld: 

centraal staat de vraag wat om welke reden wel of 

niet wenselijk is. 

• Een ontwerpstudie met impressies van de 

ruimtelijke impact van energiemaatregelen, zelf 

uitgevoerd of door een techneut of ontwerper (in 

opleiding). De kaarten en 3D-beelden (schetsen, 

impressies, 360o Virtual Reality op locatie) kunnen 

concreet inzicht geven in de mogelijke ruimtelijke 

impact en helpen bij het onderzoek naar de mate van 

acceptatie.

Deze drie artist impressies verbeelden de impact van energiemaatregelen op 
erfgoedwaarden zoals de kleine windmolens in het landschap en bij een dorp.  
(bron: Het Oversticht)

Let op: impressies en kaarten zijn een sterk middel om een verhaal te vertellen. Tegelijkertijd kunnen ze weerstand oproepen. 

Dat is lastig, maar ook waardevol. Zo wordt duidelijk waar ongemak en grenzen zitten. Ga het niet uit de weg, maar ga het 

gesprek aan. Zo kunnen jullie samen tot een beter plan komen. Geef ook altijd goed aan: wie de kaart maakte, wanneer en wat 

de status van een plan is: een vrijblijvende brainstormsessie, een denkoefening of een kaart met voorkeurslocatie? Dat laatste 

kan een trigger zijn voor beleggers en projectontwikkelaars die met vroege aankoop van grond jullie mogelijke toekomstige 

financiële situatie kunnen bemoeilijken.
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Betrokken partijen
 O Doelgroepen binnen het gebied: bewoners, ondernemers, belangenbehartigers, grondeigenaren, ontwikkelaars, 

overheden.

 O Wijk- of buurtmedewerkers of procesbegeleider kunnen jullie ondersteunen bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden voor deze bouwsteen.

 O Erfgoeddpecialisten met kennis van cultureel erfgoed, gespecialiseerd in bouw- of cultuurhistorie. Bijvoorbeeld van 

een erfgoedsteunpunt (Het Oversticht, Libau) of een adviesbureau.

 O Beleidsmedewerkers van overheden (gemeente, provincie) op het gebied van ruimte, duurzaamheid en cultureel 

erfgoed. Zij hebben goed inzicht in de hoe vanuit verschillende vakgebieden wordt gedacht over verduurzaming en 

vernieuwing van cultureel erfgoed (van gebouw tot gebied).

Werkbladen
Voor een aantal werkvormen zijn werkbladen uitgewerkt:

Praktijkvoorbeeld
In De Verdieping zijn verschillende praktijkvoorbeelden beschreven van hoe erfgoed is ingezet als inspiratiebron bij 

energieopgaven.   

Werkblad 09 

Verhaallijn hedendaagse 
energie

Werkblad 10 

Erfgoed als inspiratiebron

Gebied 

Frederiksoord

Gebied 

Roderwolde

Gebied 

Ameland

Gebouwen 

Westerveld

Gebouwen

Roderwolde
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BOUWSTEEN 
GEDRAGEN VISIE
Een gezamenlijke visie is een belangrijk middel om lokale initiatieven richting te geven. Het geeft duidelijkheid over 

de gezamenlijke ambitie en doelstellingen en maakt het mogelijk om activiteiten te organiseren. Het opstellen van 

een gezamenlijke visie kan een doel op zich zijn. Het is een manier om de betrokkenen invloed te laten uitoefenen en 

moeilijke, soms wringende, thema’s te bespreken. Het bespreken van conflicterende belangen of doelen is niet altijd 

makkelijk, maar wel noodzakelijk om samen verder te komen. Zo leer je elkaars standpunten kennen. Door samen na te 

denken over betere oplossingen die tegemoetkomen aan de verschillende inbreng groeit het vertrouwen en ontstaat een 

gedragen visie. 

Toelichting 
In deze bouwsteen staat het opzetten van een gezamenlijk 

gedragen visie centraal. Hiervoor gebruiken we als 

vertrekpunt de belangen van individuele deelnemers 

(jullie doelgroep), van andere belanghebbenden (waar 

jullie in het project rekening mee moeten houden) en 

het collectieve belang van jullie project. Dit collectieve 

belang wordt uitgewerkt in een doelstelling en visie op de 

ontwikkeling. Op deze manier kan draagvlak voor een plan, 

oftewel een gedragen plan, ontstaan.

Bij het doorlopen van de stappen van deze bouwsteen 

gebruiken jullie de verzamelde gegevens over de 

energieopgave en benoemde kwaliteiten van gebouwen, 

dorp en landschap. Door verder te praten over interesses, 

opvattingen en dilemma’s ontstaat een beeld van de 

motieven om in actie te komen.  Onderzoek bijvoorbeeld 

wat mensen mooi of vervelend vinden, welk droom- 

of schrikbeeld ze hebben van de toekomst en onder 

welke voorwaarden ze bereid zijn om te investeren in 

verduurzaming. Om tot een gezamenlijk belang te komen, 

is het goed om door te praten over waar conflicterende 

belangen kunnen ontstaan. Er zullen misschien nieuwe 

opgaven (die buiten jullie project spelen) in beeld komen. 

Hoe verhouden jullie je daartoe?

Deze bouwsteen vergt van alle partijen openheid over hun 

belang(en). Om verschillende redenen willen of kunnen 

mensen soms onduidelijk zijn over hun belang. Wees als 

groep daarom scherp op onderliggende belangen. Maar 

houd een open blik: belangen van partijen zijn soms 

genuanceerder en bieden misschien meer mogelijkheden 

voor samenwerking dan je op het eerste gezicht denkt. 

Heb altijd respect voor uitspraken die jullie belang niet 

tegemoetkomen. Blijf je afvragen of meer (andere) doelen 

bereikt worden of breder draagvlak kan ontstaan door te 

zoeken naar een compromis. Is er ruimte om elkaar iets te 

gunnen? Of moeten jullie accepteren dat de belangen te 

ver uit elkaar liggen? Kan jullie plan doorgaan ondanks de 

weerstand die het bij sommigen oproept?

bron: Canva bron: Het Oversticht 2018
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Je kunt de informatie over belangen, doelstelling en visie 

(jullie uitgangspunten en randvoorwaarden voor concrete 

energieplannen) vastleggen in een visiedocument. Deze 

visie kan gaan over vele onderwerpen: inhoudelijk over 

energie en erfgoed; sociaal over hoe met belangen 

wordt omgegaan; financieel over hoe iedereen kan 

meedoen; organisatorisch over hoe met deelnemers en 

belanghebbenden gecommuniceerd wordt. Daarmee 

is het werk nog niet gedaan, voor jullie is deze visie het 

vertrekpunt. Hoe valt jullie visie binnen de doelgroep 

en bij andere belanghebbenden? En hoe vastomlijnd is 

de visie? Bij de uitwerking komen jullie misschien voor 

nieuwe dilemma’s te staan waar de visie geen antwoord 

op geeft. Ook nieuwe ontwikkelingen en technieken 

kunnen een nieuw licht werpen op de uitgangspunten en 

oplossingsmogelijkheden. 

Stappen in deze bouwsteen
Inventariseren individuele belangen (van sleutelfiguren), zie 

werkblad 11 - Krachtenveldanalyse,

 O Formuleren gezamenlijke belangen (waar zijn 

belangen complementair of conflicterend?),

 O Benoemen van de ruimtelijke belangen (de 

waarden, zie bouwsteen Erfgoedstrategie),

 O Benoemen van behoefte aan mate van regie (zie 

dorpskracht): zelfsturing, samen met gelijkwaardige 

partner, inspraak op plannen anderen,

 O Formuleren doelstellingen; welke belangen zijn 

harde eisen, welke gewenst,

 O Resultaten vastleggen in visiedocument (in woord 

en beeld), met behulp van werkblad 12,

 O Borgen van belangen en visie. Dit kan in 

allerlei vormen samen met jullie doelgroep 

of met sleutelfiguren uit groepen andere 

belanghebbenden (zie Betrokken partijen)

• Een meer zakelijke bijeenkomst waarop besluiten in 

notulen worden vastgelegd

• Een tafelgesprek waarin op een meer informele 

manier de visie wordt besproken

• Een ludiek evenement met feestelijke 

ondertekening.

Werkvormen
 O Gesprekken met doelgroep (in kleinere groepen), 

met andere belanghebbenden of 1:1 voor het 

maken van inventarisaties of het voorleggen van 

(tussen)resultaten. 

 O Werksessies bieden de mogelijkheid niet alleen 

zaken te inventariseren of voor te leggen, maar 

ook tot gezamenlijke besluiten te komen over jullie 

belang en visie. Stel hiervoor een goed programma 

op: wat is de beoogde opbrengst, met welke vraag 

of casus willen jullie die ophalen, hoeveel spullen 

en gespreksleiders zijn nodig. Denk ook na over 

wat deelnemers mee naar huis nemen: komen ze 

alleen hun inbreng delen of is er voor hen ook iets 

te leren, komt er een interessante spreker? 

Tip: in het participatiewerkboek van de Gemeente 

Groningen (2019) staan stappen die je als initiatief op 

buurtniveau kunt doorlopen in een participatieproces. 

Daarnaast zijn er vele participatiewerkvormen benoemd en 

kort toegelicht. 

Betrokken partijen
 O Doelgroepen: bewoners, ondernemers, 

belangenbehartigers, grondeigenaren, 

ontwikkelaars, overheden

 O Wijk- of buurtmedewerkers of procesbegeleider 

om jullie te ondersteunen bij het uitvoeren van 

werkzaamheden van deze bouwsteen. 

 

 

Tip: Iemand met goede sociale en communicatieve 

vaardigheden kan als verbinder optreden om vertrouwen 

te creëren onder jullie doelgroep en bij andere 

belanghebbenden. Kennen jullie iemand die die rol goed 

op zich kan nemen? Of is het juist handig hiervoor een 

objectieve buitenstaander te vragen? 
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Werkbladen
Voor een aantal werkvormen zijn werkbladen uitgewerkt:

Gebied 

Frederiksoord

Gebied 

Roderwolde

Gebied 

Ameland

Gebouwen 

Westerveld

Gebouwen

Roderwolde

Praktijkvoorbeeld
In De Verdieping zijn verschillende praktijkvoorbeelden beschreven. Bij het onderdeel Doelstelling staat hoe verschillend er met 

verschillende belangen wordt omgegaan. 

Werkblad 11 

Krachtenveldanalyse

Werkblad 12 

Visiedocument

bron: Hekman Design
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BOUWSTEEN 
PLANAANZET
Een visie bundelt verschillende opgaven en randvoorwaarden tot een denkrichting voor een oplossing. De planaanzet 

is een eerste uitwerking hiervan, het is een toekomstgericht en praktisch document dat op hoofdlijnen een concreter 

handvat geeft aan te ontwikkelen energieplannen. De planaanzet moet later verder worden uitgewerkt met reken- en 

tekenwerk. Maar bovenal met bespreekwerk. Gedragen energieplannen ontstaan alleen wanneer de lusten en lasten van 

de deelnemers en andere belanghebbenden goed worden meegenomen!

bron: Canva

Toelichting
Bij deze bouwsteen gaan jullie aan de slag met de 

voorselectie van de oplossing, het energieplan, voor 

jullie doelgroep. Voor jullie kunnen kiezen voor bepaalde 

energiemaatregelen moeten jullie eerst de criteria of te 

meten indicatoren vaststellen. Zo onderbouw je dat het 

energieplan (resultaat) aansluit op jullie visie én kan worden 

bepaald in hoeverre de maatregelen tot succes leiden of 

welke verbeteringen eventueel nodig zijn. Criteria kunnen 

betrekking hebben op het milieu en de energieprestatie, 

de mate van aansluiting op lopende (energie)projecten, 

de ruimtelijke impact, het verdienmodel (investering, 

baten en (vaste) lasten), en organisatorische aspecten zoals 

deelnemersaantallen, enthousiasme (draagvlak), mate van 

innovatie en snelheid van de uitvoering. 

Alhoewel deze bouwsteen veel aandacht besteedt aan 

inhoudelijke en organisatorische zaken is het altijd van 

belang het draagvlak mee te nemen: hoe beïnvloedt jullie 

plan de belangen van anderen? Wie hebben de lusten 

en wie de lasten? Meer hierover staat in het onderstaand 

stappenplan.

Projecten zijn soms een vervolg op uitgevoerde of lopende 

projecten of op eerder ontstane ideeën. Als de uitvoering 

van het zonnepark vertraging oploopt of de financiering 

niet rondkomt, dan is ruimte in het plan voor aanpassing 

of het uitvoeren van een experiment gewenst. Hoe ver 

jullie het plan willen uitwerken hangt dus ook af van hoe 

concreet het plan uitgewerkt moet worden. Ontwikkelen 

jullie liever eerst een masterplan (gebruikelijk op een 

groter schaalniveau zoals een heel dorp of landschap) 

waarmee voorkeursplekken en -oplossingen worden 

bepaald. Of gaan jullie meteen voor een specifiek plan 

voor een gebouw of straat dat jullie later eventueel willen 

opschalen of uitbreiden met energieopwekking naar 

buurt of dorpsniveau? Dit hangt ook samen met het 

type initiatief dat jullie willen zijn (zie ook de bouwsteen 

Organisatievorm).

Het is in ieder geval goed (en misschien een open deur) 

om te beseffen dat het ontwikkelen van een plan geen 

vastomlijnd pad is, maar een ontwikkelproces met 

verschillende rondes waarin het plan steeds verder wordt 

verbeterd en verfijnd, meestal van abstract naar concreet. 

Per ontwikkelstap roepen de gestelde vragen steeds 

preciezere antwoorden (en nieuwe vragen) op. Soms blijkt 

een oplossing (nog) niet te kunnen en moeten jullie een 

stap terugzetten of een poosje wachten tot alle neuzen 

dezelfde kant op wijzen. 
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Stappen in deze bouwsteen
 O Beslissen over de strategische kenmerken van het 

ontwerpproces. Zie werkblad 13 - Checklist type 

plan voor mogelijkheden over de termijn, mate van 

concreetheid, mate van gefaseerde uitvoering en 

mate waarin partijen meedoen en -beslissen.

 O Definiëren van meetbare criteria waaraan het plan 

moet voldoen. Hiervoor kan de visie (zie bouwsteen 

Gedragen visie) de basis vormen. De criteria kunnen 

bestaan uit: 

• Financiële aspecten/geldstromen: investering, 

vaste lasten, inkomsten (voor een individu, het dorp, 

of projectontwikkelaar buiten de gemeenschap), 

verhoging- en daling van de vastgoedwaarde 

• Ruimtelijke aspecten: de functionaliteit 

(binnenruimte, nieuwe bestemming buitengebied) 

en beleving van de omgeving (uitzicht, slagschaduw, 

geluid).

• Sociale aspecten: het effect op onderlinge 

verhoudingen (sociale cohesie), maatschappelijke 

baten (vergemakkelijken instandhouding dorpshuis) 

en omgang met energiearmoede (wie rood staat kan 

niet zonder meer groen denken en doen).

• Klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen: CO2
-

reductie, aardgasvrij, energieneutraal, circulair, etc.

 O Een businessplan of verdienmodel opstellen. 

 O Ontwikkelen plan: dit omvat het oriënteren 

op en selecteren van energieoplossingen. Op 

werkblad 14 staat een verdere toelichting over 

het gebouwniveau, op werkblad 15 over het 

gebiedsniveau. 

• Let op: Deze hebben een hoger experimenteel 

karakter en staan soms in contrast met de voorkeur 

voor bewezen technieken onder toetsers van plannen.

 O Beoordelen en borgen van energieoplossingen. Wij 

hebben deze onderwerpen nadrukkelijk aan elkaar 

gekoppeld, omdat we vinden dat de beoordeling 

meer moet zijn dan een afweging. Het moet 

onderdeel zijn van het proces dat de gemeenschap 

gezamenlijk doorloopt. Dat hoeft niet te betekenen 

dat iedereen continu participeert, maar wel dat 

met enige regelmaat wordt gepeild wat betrokken 

partijen vinden van het plan, zodat ze gedurende 

het proces begrip opbouwen voor mogelijke 

wendingen in het plan.  

 

Werkvormen
 O Gesprekken om (tussen)resultaten voor te leggen 

aan: doelgroep (in kleinere groepen), andere 

belanghebbenden of 1:1. Dat kan een gesprek 

zijn tijdens de koffie/ thee, of een presentatie 

waarop kan worden gereageerd. Je kunt mensen 

uitnodigen actief mee te denken, bijvoorbeeld 

met stellingen en petje-op-petje-af, of een online 

stemming met directe uitslag of een paneldiscussie 

met experts en /of belanghebbenden. 

 O Werksessies of werkatelier om ideeën en feedback 

te ontvangen of bij te dragen aan gezamenlijke 

besluitvorming en draagvlak. 

• Stel hiervoor een goed programma op: Wat is de 

beoogde opbrengst? Met welke vraag of voorbeeld 

willen jullie die ophalen? Hoeveel spullen en 

gespreksleiders zijn nodig? Denk ook na over wat 

deelnemers mee naar huis nemen: komen ze alleen 

hun inbreng delen of is er wat te leren, komt er 

bijvoorbeeld een interessante spreker? 

Tip: Een charrette (een soort brainstorm) is een goede 

manier om met een grote groep verschillende onderwerpen 

uit te werken, het geeft mensen de mogelijkheid te werken 

aan een onderwerp dat zij interessant vinden. 

Een (ontwerp) charrette is een meerdaagse ontwerpbijeenkomst waarin 
mensen met verschillende achtergronden of belangen onder begeleiding van 
een ontwerper, eerst in subgroepen en later samen, een oplossing ontwerpen 
(bron: Alexis Lemaistre 1889, Wikipedia)
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Betrokken partijen
 O Kerngroep met sleutelfiguren uit de doelgroep en van andere belanghebbenden 

 O Een expert kan jullie begeleiden bij het ontwikkelen van het plan. Denk hierbij aan een projectleider of een 

(technisch) ontwerper zoals een architect, energie- of erfgoedexpert. Dit kan mede afhankelijk zijn van wat voor jullie 

plan belangrijk is.

Tip: Iemand met goede sociale en communicatieve vaardigheden kan als verbinder optreden om vertrouwen te creëren onder 

jullie doelgroep en bij andere belanghebbenden. Kennen jullie iemand die die rol goed op zich kan nemen? Of is het juist handig 

hiervoor een objectieve buitenstaander te vragen?

 O Inhoudsdeskundigen om de planaanzet te onderbouwen, denk hierbij aan kennis over energie, cultureel erfgoed, 

ontwerpen of financiën. Dit kunnen bouwkundigen, historici, energieadviseurs, subsidieadviseurs, (restauratie)

architecten, stedenbouwkundige of planologen zijn.

 O De gemeente, provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (afdelingen ruimte, duurzaamheid en cultureel 

erfgoed) kunnen:

• Wijzen op beleid waarin de overheidsvoorkeuren over vernieuwing staan omschreven en de kaders waaraan plannen 

worden getoetst.

• Informatie delen over energieoplossingen voor waardevolle gebouwen, dorpen en landschappen.

Werkbladen
Voor een aantal werkvormen zijn werkbladen uitgewerkt:

Gebied 

Frederiksoord

Gebied 

Roderwolde

Gebied 

Ameland

Gebouwen 

Westerveld

Gebouwen

Roderwolde

Praktijkvoorbeeld
In De Verdieping zijn verschillende praktijkvoorbeelden beschreven, bij het onderdeel Energie zie je hoe de doelen zijn vertaald 

naar energieplannen en wat de belangrijkste overwegingen voor de gemaakte keuzes waren.

Werkblad 13 

Checklist type plan

Werkblad 14 

Energieoplossingen 
gebouwen

Werkblad 15 

Energieoplossingen gebied
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BOUWSTEEN 
ORGANISATIEVORM
Om jullie energieplan te kunnen realiseren is een goede projectorganisatie noodzakelijk, een kernteam dat zich inzet voor 

de inhoud en de contacten onderhoudt. Afhankelijk van jullie doelstelling en soort plan kunnen hiervoor verschillende 

organisatievormen worden gekozen: van meer vrijblijvend en reagerend op anderen tot een onderneming met een of 

meer betaalde werknemers. 

bron: Canva

Toelichting
In deze bouwsteen gaan jullie uitzoeken wat er 

organisatorisch nodig is om jullie energieplan te realiseren.  

Als het goed is hebben jullie via de stappen uit de 

andere bouwstenen al een beeld gekregen van welke 

lokale gemeenschappen actief zijn, wat jullie potentiële 

doelgroep is en wat zij en andere belanghebbenden 

vinden van jullie plannen. 

Om jullie energieplan uit te kunnen gaan voeren zijn 

waarschijnlijk nog enkele inhoudelijke stappen nodig. 

Doorrekenen, financiering, werving van deelnemers 

of grond en vergunningen en subsidies aanvragen. 

Welke acties moeten jullie op kortere en langere termijn 

ondernemen? Met een duidelijker beeld hiervan kunnen 

jullie profielen opstellen van leden die jullie kernteam 

moeten vormen. Vaak ontstaat een groep uit mensen die 

elkaar kennen en al goed met elkaar kunnen opschieten. 

Een belangrijke basis, maar wees kritisch: hebben jullie 

voldoende tijd en kennis om de benodigde acties uit te 

voeren? Uit onderzoek blijkt dat veel lokale energiegroepen 

bestaan uit vrijwilligers, zij geven aan dat projecten 

veel inzet en doorzettingsvermogen kosten. En dat in 

het vrijwillige karakter soms ook een risico ligt voor de 

continuïteit van het initiatief. 

Het samenstellen van de kerngroep hangt samen met 

de organisatievorm die jullie kiezen. Willen jullie een 

groep zijn die reageert op plannen van bijvoorbeeld 

een projectontwikkelaar of gemeente? Willen jullie een 

werkgroep zijn van de lokale energie-coöperatie of 

dorpsbelangen? Of willen jullie ondernemend aan de slag 

door duurzame energie in te kopen, renovatieconcepten 

aan te bieden of projecten voor energieopwekking 

realiseren? Deze organisatievormen stellen andere eisen aan 

de leden van het kernteam, qua inzet en expertise. 

De activiteiten die jullie willen gaan ondernemen bepalen 

ook of jullie organisatie als rechtsvorm moet worden 

geregistreerd, of er kosten gemaakt gaan worden en of 

er een bedrijfsplan moet worden opgesteld. Werkblad 16 

kan behulpzaam zijn bij het maken van keuzes over jullie 

organisatievorm.

Om jullie initiatief doorlopend te borgen in de omgeving 

moeten relaties worden opgebouwd en onderhouden 

met deelnemers en (kritische) belanghebbenden. Hiervoor 

zijn verschillende communicatiemiddelen beschikbaar (zie 

werkvormen). Mogelijk hebben jullie ook experts nodig om 

jullie vervolgacties te ondersteunen. Werkblad 20 helpt bij 

het bevragen en beoordelen van experts om uit te zoeken 

of zij kunnen bieden wat jullie nodig hebben.

Stappen in deze bouwsteen
 O Doordenken acties op korte en lange termijn voor 

het realiseren van het energieplan.

 O Opstellen benodigde inzet en expertise voor de 

kerngroep.

 O Samenstellen kerngroep.

 O Verkennen en selectie van de organisatievorm voor 

jullie initiatief.

 O Vastleggen van de rechtsvorm.

 O Opbouwen en onderhouden van relaties met 

deelnemers en (kritische) belanghebbenden.
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Werkvormen
 O Onderzoek naar andere organisaties. Bijvoorbeeld door initiatieven op Internet op te zoeken die vergelijkbare 

plannen hebben gerealiseerd. Jullie kunnen deze organisaties ook in beeld brengen door contact op te nemen 

met de provinciale Natuur- en milieufederatie, de regionale Energiekoepels (Drentse KEI, GrEK, Ús Koöperaasje), de 

provinciale vereniging voor dorpsbelangen of HierOpgewekt.

 O Gesprekken over hoe andere lokale gemeenschappen en belangengroepen zich hebben georganiseerd. Dit kan ook 

met een specialist op het gebied van bestuurs- en organisatiekunde.

 O Energie Oogstfeest: stimuleer de nieuwe energiebeweging door een energieoogstfeest te organiseren. Dit creëert 

bewustzijn en maakt de gezamenlijke inzet tastbaar. 

 O Het informeren van deelnemers: website, sociaal media, vlog, nieuwsbrief (email of folder), voorbeelden- of 

inspiratieboek, (online) bijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen zoals appeltaartgesprek, energiecafé, 

ledenvergadering, buurtfeest, ludieke activiteiten.

 O Het informeren van andere belanghebbenden gebeurt meestal via zakelijke gesprekken, maar kan ook via: 

inloopavonden, webinars, (online) lokale kranten en nieuwsbrieven.  

  

Tip: Denk bij het uitbrengen van een website of nieuwsbrief goed na bij hoe dit bijdraagt aan jullie doelstelling en in hoeverre 

deze media bijdragen en welke informatie zij moeten bevatten. Globale informatie zoals het bestuur, hun doelen en acties. En 

meer specifieke informatie zoals de stand van zaken over projecten (ideeën, aanvragen, ontvangen subsidies en gerealiseerde 

projecten) en genomen besluiten (van korte berichtjes tot notulen).

 

 

 

Betrokken partijen
 O Regionale en landelijke koepels voor energie-initiatieven voor ondersteuning en delen van kennis en ervaring op het 

gebied van planinhoud de organisatie 

 O Doelgroep: inwoners, ondernemers (in de vorm van meedenken, deelnemen en investeren)

 O Andere belanghebbenden: belangengroepen, eigenaren, (terreinbeherende organisaties, woningbouwcorporaties, 

vastgoedbeheerders), overheden. Deze partijen zijn op verschillende manieren nodig voor het verwerven van 

draagvlak of technische aspecten van het project.

 O Experts die jullie kunnen ondersteunen op onderdelen waar onvoldoende kennis en ervaring van is. Bijvoorbeeld op 

financieel (subsidieadviseur), inhoudelijk (zie andere bouwstenen) of organisatorisch vlak.
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Werkbladen
Voor een aantal werkvormen zijn werkbladen uitgewerkt:

Gebied 

Frederiksoord

Gebied 

Roderwolde

Gebied 

Ameland

Gebouwen 

Westerveld

Gebouwen

Roderwolde

Praktijkvoorbeeld
In De Verdieping zijn verschillende praktijkvoorbeelden beschreven. Bij het onderdeel Projectbeschrijving is te lezen hoe de 

verschillenden lokale gemeenschappen zijn ontstaan en georganiseerd.    

bron: Het Oversticht

Werkblad 16 

Vergelijken 
organisatievormen 

Werkblad 17 

Selecteren deskundige 
adviseur
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COLOFON
Dit werkboek is een resultaat van het Living Lab Erfgoed in EnergieTransitie. De eerste aanzet van dit Living Lab werd 

gegeven in 2018 toen verschillende deskundigen van kennisinstellingen, bedrijven en stichtingen met elkaar spraken 

over duurzaam erfgoed. Ons viel op dat energieprojecten meestal worden opgezet vanuit het perspectief van energie-

experts, die vaak minder oog hebben voor de waardering die mensen hebben voor hun woon- en werkomgeving. Ook 

viel ons op dat erfgoedexperts steeds meer zoeken naar een andere omgangsvorm met erfgoed. Niet puur gericht 

op behoud, maar ook op hoe de kwaliteiten ervan en de binding ermee kan worden ingezet bij veranderingen in de 

leefomgeving, zoals de energietransitie. Dit werkboek geeft handvatten om deze bevindingen bij elkaar te brengen. 

Het kan lokale gemeenschappen ondersteunen om zelf gedragen energieoplossingen te ontwikkelen die passen in 

hun specifieke leefomgeving met alle unieke kwaliteiten die daar aanwezig zijn. Denk bij deze lokale gemeenschappen 

bijvoorbeeld aan energie-initiatieven, dorpsbelangen, historische verenigingen, etc.

Programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)
Het Living Lab is Activiteit 7.4.3 van het landelijke IEBB-programma, een initiatief van het Bouw- en 

Technisch Innovatie Centrum (BTIC), een consortium van ongeveer 125 partners van kennisinstellingen, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de bouwsector. 

Het programma heeft als doel alle sociale en technische concepten te ontwikkelen die nodig zijn om de energietransitie in 

Nederland beter, sneller en goedkoper te maken. Het Living Lab is één van de ruim 30 deelprojecten en liep tussen januari 2020 en 

juni 2021. Het is onderdeel van Thema 7 Keteninnovatie waarin wordt gezocht naar nieuwe aanpakken door partijen die betrokken 

zijn bij de energietransitie. Daaronder valt het koepelproject 7.4 Meekoppelkansen en ketensamenwerking waarin wordt onderzocht 

welke andere thema’s kunnen worden gecombineerd met de energietransitie. Cultureel erfgoed is één van die thema’s.

Betrokken partijen
Het werkboek Wij doen het! is ontwikkeld door deze partijen (klik voor informatie op de logo’s).

Dit werkboek is ontwikkeld met ondersteuning van de MMIP 3 en 4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland), de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en Noordenveld. Daarnaast zijn we alle eigenaren, lokale energie-

initiatieven, bedrijven en overheden dankbaar voor hun inbreng van kennis, ervaringen en kritiek!”

Disclaimer
Deze versie van het werkboek Wij doen het! is de eerste opzet, ontwikkeld als methodiek. Deze is nog niet toegepast in de 

praktijk. Deze eerste toepassingsronde willen we doen door lokale gemeenschappen via pilotprojecten dit werkboek te laten 

gebruiken. Hierbij willen het ontwikkelteam van het werkboek een ondersteunende rol spelen om de toepassing te monitoren 

en laatste verbeteringen aan te brengen. Hebben jullie het werkboek gebruikt? Wij horen graag jullie ervaringen en suggesties 

voor de verbetering van dit werkboek via maarten@noorderruimte.nl.  mei 2021

Niets uit dit werkboek mag zonder toestemming worden vervaardigd voor commerciële doelen. Op een deel van de afbeeldingen rust copyright.
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WERKBLAD 01 

Gebouwenonderzoek Groepen die geïnteresseerd zijn in het gebouwenniveau kunnen gebruik 

maken van verschillende tools die online beschikbaar zijn. Het werkboek 

vermeld daarvoor al enkele stappen en bronnen. 

Mijn Amelander Erfgoedmap
Een nuttige tool is de Mijn Amelander Erfgoedmap. 

Alhoewel deze tool speciaal voor kenmerkende Amelander 

gebouwen is ontwikkeld, bevat deze diverse handvatten 

om bouwfasen, kwaliteiten en energiegegevens in kaart te 

brengen. Let op: deze tool is ontwikkeld voor individuele 

gebouweigenaren, jullie zijn als groep actief. Deze tool kan 

worden gebruikt voor losse gebouwen of om meerdere 

gebouwen te vergelijken. Wat zijn overeenkomsten en 

verschillen? En welke opvallende verschillen kunnen van 

belang zijn in de uitwerking naar een energieplan?

Nameten van het gebouw
Gebouwtekeningen komen niet altijd 1:1 overeen met 

de werkelijke situatie. Daarom raden wij je aan met een 

(kopie van de) tekening een opname uit te voeren. Tijdens 

deze rondgang door en om het gebouw controleer je 

of tekeningen actueel zijn. Noteer ook welke gebreken 

opvallen: is er iets kapot of moet er binnenkort wellicht 

onderhoud plaatsvinden?

Als er geen tekeningen zijn, kun je zelf een 

opmetingstekening maken. Niet makkelijk, maar dit 

stappenplan kan helpen: 

1. Schets de globale vorm van de gevel of plattegrond, 

bijvoorbeeld op ruitjespapier. Zet de tekening eerst 

op met dunne lijnen en trek de goede lijn later 

dikker over.

2. Schets openingen en opvallende elementen zoals 

deuren, ramen, schoorsteen, etc. 

3. Meet de lengte, breedte en hoogte (in cm): begin 

met hoofdmaten en daarna de onderdelen binnen 

de hoofdmaten. 

Tip: meet voor het gemak en de tijdsduur eventueel geen 

muurdiktes, maar een enkele lijn.

4. Maak een schatting als je niet kunt meten, 

bijvoorbeeld door de maat te vergelijken met 

afstanden waarvan de maat bekend is; door een 

grote stap te nemen (ca. 1m) of de menselijke maat 

(van top tot teen is van vingertop tot vingertop). 

5. Teken de opmetingsschets netjes uit.

6. Noteer per ruimte en voor het hele gebouw: de 

maten (in cm), oppervlakten (in m2) en inhoud (in 

m3). Dit mogen globale, afgeronde maten zijn.

Tip voor gevorderden: meer over bouwkundig tekenen staat 

op: TU Delft, Bouwtechnisch Tekenen

WERKBLAD 01 | GEBOUWENONDERZOEK

Mijn Amelander Erfgoedmap (bron: Hekman design 2021)
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In het stappenplan is al een korte toelichting gegeven op nuttige werk-

vormen en bronnen om meer te weten te komen over het verleden ende 

ontstaansgeschiedenis van een buurt, dorp of landschap. Dit werkblad is 

een nadere uitwerking daarvan. 

Werkblad 02 

Gebiedsonderzoek

De centrale vraag bij onderzoek naar de ontstaans-

geschiedenis van een gebied is: Hoe hebben bewoners 

vroeger geleefd en gewerkt? In de structuren van 

bebouwing, straten, waterwegen, beplanting, groen 

en percelen kun je hier sporen van terugvinden. Denk 

bijvoorbeeld aan dorpsuitbreiding (ander type wijken) 

een auto- of spoorweg die een gebied doorkruist. Ook 

ruilverkavelingen of schaalvergroting van boerderijen 

zijn goed afleesbaar. Probeer ook de kleinere 

opmerkelijke elementen te ontdekken. Ook deze kunnen 

inspirerende verhalen vertellen over de geschiedenis van 

jullie leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan historische 

gebeurtenissen zoals het bezoek of de vestiging van een 

belangrijk persoon, een overstroming of veldslag, een 

type van landontginning of landgebruik.

Optioneel verdieping voor de liefhebbers

Naast ontwikkelperioden is het ook interessant om naar 

ontwerpstijlen te kijken. Waar bij gebouwen wordt 

gesproken over architectuur en bouwmethoden, 

daar wordt op gebiedsniveau gesproken over 

landschapsarchitectuur, stedenbouwkundige visie en 

planningsbenadering. Overigens is niet altijd sprake 

van een projectaanpak met een visie, in het verleden 

had de inrichting van de ruimte ook vaak te maken met 

voorkeuren van de ontwikkelaar of grootgrondgebruiker, 

zoals kerk en kloostergemeenschappen, kasteel- 

en landgoedeigenaren en in latere perioden 

ontwikkelmaatschappijen (zoals de Maatschappij van 

Weldadigheid ). 

WERKBLAD 02 | GEBIEDSONDERZOEK

Maak (per periode) een kaart en voorzie deze van notities, 

foto's en afbeeldingen (bijvoorbeeld in de vorm van een 

collage). De basis van de kaart kan een luchtfoto zijn of een 

topografische ondergrond. Daarop kan met stift en potlood 

getekend worden. 

Tip 1: je kunt ook een vel schetspapier erover leggen. 

Geef ook altijd goed aan uit welke tijdsperiode (de 

ontwikkelfase) de gevonden informatie komt. Willen jullie 

de informatie digitaal verzamelen? Kijk dan eens naar de 

mogelijkheden van Google Earth Creative (het op de kaart 

prikken van afbeeldingen en teksten) en cloud-servises om 

documenten op te slaan. Deze vorm is handig bij het samen 

verzamelen en later breder delen van kennis.

Tip 2: Wil je tekeningen transparant maken om als 

onderlegger te gebruiken bij het maken van schetsen 

of aantekeningen? Dit kan op meerdere manieren. 

Bijvoorbeeld door een afbeelding op de computer te openen 

en bij de optie ‘bewerken’ de helderheid te verhogen. Dit kan 

ook in Word of PowerPoint door de afbeelding te selecteren 

en bij het tabblad Afbeeldingsopmaak de Doorzichtigheid 

aan te passen. 

Voorbeeld van het transparant maken van een afbeelding in Microsoft Word 
(bron afbeelding Orvelte: Drents Archief)

25

https://www.geheugenvandrenthe.nl/page/10954/orvelte


< TERUG NAAR BOUWSTEEN WERKBLAD 02 | GEBIEDSONDERZOEK

1975 – verdere ontvening, verdere dorpsuitbreiding en meer percelen ten Zuiden 
van het dorp zijn beplant 

2020 – percelen in het buitengebied zijn groter door opschaling, aanplant 
verdwenen langs de percelen. Deze kaartbeelden laten zien dat rond het 
dorp Norg en het Oosterveld altijd een ‘schil’ heeft gelegen van kleinschalige 
aangeplante kavels. 

1900 - het bos Westerveen is kleiner dan tegenwoordig, het Mandeveld 1935 – ontvening van het gebied vanaf het dorp, uitbreiding van het dorp en 
aanleg van nieuwe verbindingswegen

Voorbeeld ontwikkelperioden Norg bron: www.topotijdreis.nl
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In het stappenplan is al een korte toelichting gegeven op nuttige werk-

vormen om de kwaliteiten van waardevolle gebouwen, het dorp en het 

landschap te duiden. Dit werkblad vormt een nadere uitwerking hiervan.

WERKBLAD 03 | KWALITEITS- OF WAARDENKAART

Werkblad 03 

Kwaliteits- of waardenkaart

Historische dorpsschouw
Een leuke manier om de kwaliteiten van buurt, dorp of 

landschap in kaart te brengen is door een werksessie. 

Bijvoorbeeld door een wandeling of fietstocht in of 

rond het dorp. Dit kunnen jullie ook organiseren met 

lokale experts (dorpsoudsten of leden van de historische 

vereniging), zij kunnen interessante toelichtingen geven en 

verhalen vertellen over lokale gebeurtenissen, bouwstijlen 

en bouwjaren. Jullie kunnen ook met een open mind en 

zelf opgezette opdrachten op pad gaan: zoek je favoriete 

plek op, vertel je groepje waarom je daar graag bent, 

waar je trots op bent of waar je je aan stoort. Dit is een 

persoonlijke sociale werkvorm, niet iedereen voelt zich daar 

even gemakkelijk bij. Om het 'minder eng' te maken kun 

je mensen vragen om foto’s te maken van kenmerkende 

(elementen van) gebouwen, straten, buurten, het dorp of 

het buitengebied en daar (anoniem) iets bij te vertellen. 

Let op: geef bij de deelnemers duidelijk aan wat er met de 

informatie die zij delen wordt gedaan. 

Kwaliteits- of waardenkaart
In vakjargon heet het duiden van de kwaliteiten een 

waardenstelling. Daarin wordt een oordeel gegeven over 

welke bijzondere kwaliteiten we niet moeten beschadigen, 

maar ook welke elementen niet waardevol zijn en waar 

veranderingen bespreekbaar en misschien juist wenselijk 

zijn. Een brede inventarisatie van kenmerkende elementen 

en kwaliteiten kan in kaart worden gebracht met allerlei 

methoden: een dorpsgesprek, veldwerk (dorpswandeling of 

landschapsfietstocht) of meer op afstand met een enquête. 

Deze werkvorm is nuttig om vooraf een algemeen beeld te 

krijgen of achteraf opvattingen van een groep deelnemers 

te ‘toetsen’ in breder perspectief. Denk bij een wandeling 

of fietstocht ook aan de opdracht die mensen meekrijgen: 

waar gaan we het over hebben, wat nemen we mee (pen 

papier, camera). Of is er een gespreksleider (gids), notulist 

en kaarttekenaar per groep?

In de Mijn Amelander erfgoedmap (zie werkblad 01 – 

gebouwenonderzoek) staat een uitleg over hoe je als 

individu kwaliteiten voor je eigen gebouw op een kaart 

kunt duiden. Dit soort uitkomsten zijn interessant voor 

jullie groep, maar geven geen algemeen beeld van wat 

de diverse groepen in jullie omgeving als waardevolle 

elementen van gebouwen, het dorp en het landschap 

beschouwen. Een goed alternatief is een werksessie waarin 

een kaart, luchtfoto of collage met zulke kenmerken wordt 

voorgelegd en besproken. 

Laat mensen bijzondere elementen markeren of intekenen. 

En vraag ze ook te noteren waarom dit belangrijke 

elementen zijn. Het kan zijn dat deelnemers tegenstrijdige 

kwaliteiten noteren. In een volgende ronde kunnen de 

deelnemers aangeven in welke mate die kwaliteiten 

veranderd mogen worden. Zijn deze onaanraakbaar? 

Zijn veranderingen bespreekbaar als er een goed plan 

voor is? Of biedt verandering een oplossing voor plekken 

met mindere kwaliteit? Noteer op een kopie van de 

kwaliteitskaart, of op een schetsvel welke waarden worden 

toegedicht aan de kwaliteiten: hoog (onaanraakbaar), 

belangrijk (veranderingen bespreekbaar), onbelangrijk 

(verandering mogelijk/gewenst).
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Tip 1: Geef deelnemers mee dat jullie persoonlijke meningen 

in kaart brengen en dat deze gerespecteerd moeten worden, 

ook als je er zelf anders over denkt. 

Tip 2: Geef deelnemers mee dat de opgedane kennis nog 

geen definitieve visie vormt. Er zijn ook nog visies en kaarten 

van bijvoorbeeld overheden die wellicht nog bekeken 

moeten worden.

Tip 3: Organiseer dit soort sessies voor kleine groepen (splits 

een grote groep op) zodat deelnemers zich veilig voelen 

om deel te nemen en het gesprek niet overheerst wordt 

door enkele dominante deelnemers. Een gespreksleider of 

voorzitter kan hier extra op letten.

Voorbeelden kwaliteitskaart Landgoed

Op de schetsen is aangegeven welke elementen de kwaliteiten van het erfgoed weergeven. Bijvoorbeeld het barokke grid 

(omzoomde akkers en weiden). Uit nader onderzoek bleek dat de invulling van het grid al eeuwenlang doorlopend verandert, 

dit biedt mogelijkheden voor vandaag de dag. Ook de moestuin heeft altijd een nuttig karakter gehad en wisselde van 

functies. Maar omdat deze kleinschaliger percelen heeft, zijn grootschalige inpassingen hier niet gewenst. Een combinatie met 

bloemrijke zones en teelt ligt hier meer voor de hand.

De zandrug is landschappelijk en historisch van hoge waarde door het eeuwenlang landbouwkundig gebruik als onderdeel van 

het landgoed, de boerderijen liggen aan de zandrug. Dit wordt hoog gewaardeerd waardoor veranderingen op de zandrug 

niet wenselijk zijn. 

bron: Het Oversticht & Eelerwoude

bron: Het Oversticht & Eelerwoude
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Per schaalniveau (gebouwen, dorp, landschap) en per doelgroep kun je 

andere vragen stellen. Het is belangrijk eerst een goed doel te stellen: wat 

willen jullie weten? En welke vragen moeten daarvoor worden beantwoord? 

De onderstaande vragen kunnen jullie gebruiken om een vragenlijst te 

maken die past bij jullie doel en doelgroep. 

WERKBLAD 04 | VRAGEN VOOR VERHAALLIJNEN

Werkblad 04 

Vragen voor verhaallijnen

Historische gelaagdheid en 
kenmerken

 O Heeft u oude tekeningen, kaarten, foto’s van of 

andere informatie over onze buurt, ons dorp, onze 

leefomgeving?

 O Wat zijn belangrijke verhalen van het dorp die iets 

met het gebruik van de ruimte te maken hebben? 

Zijn er plekken met bijzonder verhalen?

 O Wat zijn in uw ogen de belangrijkste ruimtelijke 

kenmerken van gebouwen, buurten, het dorp, het 

landschap? 

 O Welke ruimtelijke kenmerken staan 

omschreven in overheidsbeleid? Bijvoorbeeld 

in een waardenstelling voor een gebouw, 

bestemmingsplannen, welstandsnota, 

cultuurhistorisch onderzoek of een omgevingsvisie.

 O Welke functieveranderingen van gebouwen en 

grond zijn er geweest? Welke veranderingen van 

bedrijvigheid in het dorp en buitengebied?

 O Hoe zijn deze veranderingen ruimtelijk vertaald en 

terug te zien? Zoals in de ontwikkelperioden van 

gebouwen, de groei van het dorp, veranderingen 

van het landschap.

 O Zijn er belangrijke historische gebouwen gesloopt? 

Postkantoor, school, landhuis, industrie, bos of 

waterloop.

 O Wat zijn de historische energielandschappen die bij 

het dorp hoorden (turf, hakhoutbosjes, houtwallen, 

molens, gasfabriek/houders, verveningsplekken)

Kwaliteiten 
 O Waar liggen kansen? Staan er gebouwen en/of 

terreinen leeg? Zijn er plekken die vragen om een 

verbetering?

 O Wat zijn de kwaliteiten van gebouwen en plekken in 

het dorp en het landschap? Volgens mensen uit het 

dorp en volgens de overheid. 

 O Waar liggen overeenkomsten en verschillen tussen 

de benoemde kwaliteiten? 

Verwachte ontwikkelingen
 O Liggen er veranderingen in het verschiet? Zoals: 

herbestemming van gebouwen, toerisme, 

dorpsuitbreiding, bedrijventerrein, nieuwe 

wegen of bruggen, boerenerven die van functie 

veranderen, nieuwe natuur of waterberging, klimaat 

(duurzaamheid, hitte, energieopwekking), etc.

 O Zijn daar ontwikkelplannen voor geschreven? 

Zoals een dorpsvisie of -ontwikkelplan van 

dorpsbelangen, of een beleidsvisie van de 

gemeente of de provincie? 
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Dit werkblad geeft jullie meer achtergrondinformatie over hoe het 

energieverbruik van gebouwen tot stand komt en welke gegevens in kaart 

kunnen worden gebracht om een goed beeld te krijgen van de huidige 

situatie op gebouwenniveau. Deze kennis is belangrijk om bij andere 

bouwstenen goede keuzes te kunnen maken over ambities en oplossingen. 

We nemen in dit onderdeel ook thermisch comfort mee, omdat dit voor veel 

gebouwgebruikers een belangrijke reden is om aan de slag te gaan met 

verduurzaming. 

WERKBLAD 05 | ENERGIEVERBRUIK GEBOUW 

Werkblad 05 

Energieverbruik gebouw

Invloedsfactoren op energieverbruik 
en thermisch comfort

 O Het klimaat: temperatuur, windkracht, 

luchtvochtigheid en neerslag zijn externe factoren 

waarop een gebouw en installaties ontworpen 

worden.

 O Het gebouw: de isolatiewaarde van de 

gebouwschil (dak, wanden, gevelopeningen 

en vloer), luchtdichtheid (lekken) en inhoud 

van ruimten. Daarnaast kunnen koudebruggen 

(constructieonderdelen die warme én koude 

ruimten raken) voor vochtproblemen en schade 

zorgen.

 O De installaties: het vermogen en rendement 

van het verwarmingsapparaat, mate van isolatie 

van leidingen en het warmte-afgiftesysteem in 

de verblijfsruimten. Maar ook de mate waarin 

het gebouw is ingedeeld in verschillende 

temperatuurzones.

 O Veroudering en slijtage: verlagen soms de 

energieprestatie van gebouwen en installaties. 

Slecht onderhoud versnelt dit proces en heeft 

daarmee een negatief effect op de energieprestatie.

 O Menselijk gedrag: de eisen die mensen stellen 

aan het binnenklimaat vormen uitgangspunten 

voor een ontwerp. Dit omvat de gewenste 

ruimtetemperatuur (in de winter in een T-shirt 

kunnen rondlopen), het open laten staan van ramen 

en deuren of het onnodig aan laten staan van 

apparaten zoals lampen of een stand-by schakelaar.

De energiebehoefte wordt voor een deel bepaald door de 

isolatiewaarde van het gebouw. Per gebouwtype (woning, 

boerderij, kerk) gelden andere verliespercentages per 

onderdeel van de gebouwschil. Deze percentages gelden 

dus niet voor het totaal energieverbruik! (bron: stichting 

ERM).

Op Werkblad 01 – Gebouwenonderzoek staat de tool 

Mijn Amelander Erfgoedmap. Alhoewel deze tool qua 

bronnen en voorbeelden speciaal voor kenmerkende 

Amelander gebouwen is ontwikkeld, bevat deze diverse 

handvatten om onderzoek te doen naar de huidige 

energiesituatie van andere gebouwen, zoals bouwkundige 

en installatietechnische eigenschappen. Ook staan er 

diverse vragen en bronnen in om energieverbruikscijfers in 

kaart te brengen. 
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Let op: bij een eigen inventarisatie kan het 

zijn dat je zaken over het hoofd ziet. Een 

deskundige bouwfysicus of energieadviseur 

kan een gebouw en de installaties doorlichten 

en een exacte(re) verklaring geven van hoe 

het energieverbruik tot stand komt. 

Gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik per jaar (bron: Dijkoraad)

Te onderzoeken onderwerpen
 O Tabellen en grafieken over het energieverbruik, 

per energiebron, per maand (over een aantal 

jaar). Cijfers per maand, en over een aantal jaren 

geven je inzicht in het piekgebruik. Dus op welke 

momenten de meeste behoefte is aan energie. 

Energiedeskundigen kunnen deze informatie 

gebruiken om te beoordelen in hoeverre dit 

verbruik afwijkt van het verbruik in vergelijkbare 

gebouwen. 

 O Het gebouwtype, materialen en hun dikte (dit 

bepaalt de warmteweerstand), de mate van 

isolatie (dak, wanden, gevelopeningen en vloer) 

en gebouwlekken (zoals bij gevelopeningen). 

Dit kan op (kopieën van) plattegronden en 

geveltekeningen worden genoteerd. Tip: soms 

bieden gemeenten of energie-initiatieven gratis 

infrarood- of warmtescans aan om een indicatie van 

de isolatiewaarde te krijgen.

 O De oppervlakte en inhoud van verblijfsruimtes 

en het gebouw als geheel. Deze gegevens heb 

je wellicht al verzameld met Werkblad 01 – 

Gebouwenonderzoek. Geef hierbij ook aan voor 

welke activiteiten of functies de ruimtes worden 

gebruikt (verkeer, slapen, wonen, kantoor, café) 

En hoe vaak/lang dit plaatsvindt. (1 uur per week, 

alleen ’s avonds, continu).

Tip: In de Waaier Uw monument duurzaam van de ERM 

(2019) is meer informatie te vinden over hoeveel energie via 

de gebouwschil verloren gaat bij een gemiddeld vrijstaand, 

niet geïsoleerd woonhuismonument van 600 m3.

 O Het energiesysteem: opwekking (panelen, 

warmtepomp, houtkachel, cv), transport 

(geïsoleerde? leidingen), afgifte (radiatoren, 

vloerverwarming, haard, warm tapwater), ventilatie 

en apparaten (computer, type verlichting, 

kooktoestel, airconditioning, etc.). Dit kan op 

(kopieën van) plattegronden en geveltekeningen 

worden genoteerd. Noteer indien bekend ook de 

leeftijd van de installaties, veel apparaten hebben 

een afschrijfperiode van 15-25 jaar.

 O Ervaren comfortproblemen zoals tocht, koudeval 

of -straling (van grote stenen oppervlakken), droge 

of vochtige lucht (vochtige lucht verwarmen kost 

relatief meer energie) of welke ruimten je niet warm 

krijgt. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Zie 

je dat terug in het piekverbruik? Of met het weer 

zoals harde wind? (soms is dit te achterhalen via 

www.knmi.nl)

Gemiddeld elektraverbruik in kWh/jaar
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Als gebouwenonderzoek (zie Werkblad 05 Energieverbruik gebouw) voor 

jullie initiatief te specifiek is, biedt gebiedsonderzoek een alternatief. Besef 

daarbij wel dat de gegevens die je zo verzamelt over de energieopgave en 

over de besparingsmogelijkheden voor de (historische) gebouwen minder 

precies zijn.  Gebiedsonderzoek is meer typologisch van aard en nuttig 

bij het bepalen van de hoofdzaken. Het levert belangrijke input voor het 

bepalen van het huidige energiesysteem en waar opgaven liggen voor een 

buurt, dorp of landschap (zie Werkblad 07 Energieopgave).

WERKBLAD 06 | ENERGIEVERBRUIK GEBIED 

Werkblad 06 

Energieverbruik gebied

Te onderzoeken onderwerpen
 O Wat zijn veelvoorkomende gebouwtypen? 

Wat zijn bouwjaren? Wat zijn de gemiddelde 

oppervlakten of inhouden van gebouwen? Wat is de 

bebouwingsdichtheid? De gemeente, het Kadaster 

of lokale energie-initiatieven beschikken over deze 

gegevens.

 O Voor welke functies (bestemmingen) worden 

deelgebieden (percelen, buurten of gebieden in 

het landschap) gebruikt? Denk hierbij aan wonen, 

bedrijvigheid, industrie, landbouw, natuur, etc. De 

gemeente heeft het huidige gebruik vastgelegd in 

het bestemmingsplan.

 O Wat is het energieverbruik per buurt, dorp of 

landschap? Soms zijn gegevens op postcode niveau 

beschikbaar, soms zijn er energielabels per gebouw 

bepaald. De gemeente of lokale energie-initiatieven 

kunnen beschikken over deze gegevens.

 O Welke energienetwerken (elektra, gas, warmte) zijn 

aanwezig? Hoe oud zijn deze netwerken? Is bekend 

op welke termijn deze worden onderhouden of 

vervangen? In hoeverre wordt de capaciteit van 

de energienetwerken gebruikt? Dit is bekend bij 

de netwerkbeheerder of de beleidsmedewerker 

duurzaamheid van de gemeente.

 O Welke vormen van grootschalige 

energievoorziening vinden al plaats? Denk hierbij 

aan het stoken van kolen, gaswinning, aardwarmte, 

bio-energie, windmolens of zonnevelden (op 

daken).

Tip: Voorgaande vragen zijn voor vrijwilligers vaak moeilijk 

te beantwoorden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) heeft daarom het Wijkpaspoort opgesteld. Dit 

product is ontwikkeld voor gemeenten en kan worden 

ingevuld met informatie uit hun basisadministratie en 

uit het Kadaster. Probeer te achterhalen of de gemeente 

(afdelingen duurzaamheid) al een Wijkpaspoort heeft 

gemaakt of bereid is dit voor jullie op te stellen. Of dat ze 

vergelijkbare informatie voor jullie hebben om mee aan de 

slag te gaan.
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Voorbeeldpagina van het Wijkpaspoort (bron: Platform31 2020)
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Als jullie met dit werkblad aan de slag gaan is inzicht in het huidige 

energieverbruik van gebouwen in het gebied en in de aanwezige 

energienetwerken en -bronnen nodig. De volgende stap is het preciezer 

duiden van de energieopgave voor de toekomst. Samen met de ambitie 

(bouwsteen Gedragen visie) vormt dit belangrijke informatie voor het verder 

bepalen van jullie energieprojecten.

Werkblad 07 

Energieopgave

WERKBLAD 07 | ENERGIEOPGAVE 

Gebouwenniveau 
Met kennis over veelvoorkomende gebouwen en het 

bijbehorende energieverbruik kan een inschatting worden 

gemaakt van het verwachte toekomstige energieverbruik. 

Hier is wel wat speurwerk voor nodig. Misschien moeten 

jullie een energiedeskundige vragen om dit voor 

jullie te doen of jullie erbij te helpen. Het toekomstig 

energieverbruik op gebouwenniveau kan worden ingeschat 

met behulp van antwoorden op deze vragen:

 O Waar liggen kansen voor energiebesparing? Denk 

hierbij aan het ontbreken van isolatie, enkel glas, 

kieren en te vervangen, verouderde installaties. 

Daarnaast kan ook bewonersgedrag en domotica 

(slimme techniek) energiebesparing opleveren, 

hoewel de te verwachten besparing moeilijk in te 

schatten is. 

 O Op welke momenten moeten gebouwonderdelen 

of installaties onderhouden of vervangen worden? 

Dit zijn natuurlijke investeringsmomenten waarop 

(vergaande) verduurzaming kan plaatsvinden.

 O Welke verwachtingen zijn er voor het toekomstige 

energieverbruik? Dit kan samenhangen met 

verwachte functieveranderingen (meer thuiswerken, 

het opladen van elektrische vervoersmiddelen), 

veranderingen in de samenstelling van het 

huishouden of comfortproblemen die moeten 

worden opgelost.

 O Voor wat voor type verwarmingstemperatuur is het 

gebouw geschikt? Nieuwe energiebronnen zoals 

warmtenet of all electric systemen werken veelal 

met een laag temperatuursysteem. Dit stelt hoge 

eisen aan de isolatiewaarde van de gebouwschil. 

In de bouwsteen Erfgoedstrategie beantwoorden 

jullie de vraag in hoeverre dit acceptabel is voor de 

(historische) gebouwen.

Het is onnodig de hele ruimte te verwarmen voor de 

nieuwe functie in de oude turfcentrale in Veendam, 

daarom is gekozen voor op zichzelf staande losse dozen 

die naar behoefte geklimatiseerd kunnen worden 

(bron: Wikipedia en Onix architecten)
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 O Waar liggen kansen om energie te besparen door 

energieoverschotten (energie-afval) opnieuw 

in te zetten? Hierbij kan gedacht worden aan de 

restwarmte van een zwembad, datacentrum, 

boerderij of industriegebied, koude uit een kerk of 

biomassa van een boerderij of natuurgebied.

 O Op welke momenten moeten energienetwerken 

worden onderhouden of vervangen? Dit zijn 

natuurlijke investeringsmomenten waarop 

(vergaande) verduurzaming van het energiesysteem 

kan plaatsvinden.

 O Welke verwachtingen zijn er voor het toekomstige 

energieverbruik? Dit hangt samen met 

ontwikkelingen in diverse sectoren: woningbouw, 

industrie, landbouw en mobiliteit. Nieuwbouw is 

waarschijnlijk energiezuinig, maar nog niet altijd 

energieneutraal. Uitbreiding van industrie is steeds 

vaker alleen toegestaan als deze gepaard gaat 

met vergaande verduurzaming en koppeling van 

reststromen van energie. Veel boerenbedrijven 

Gebiedsniveau
Net als voor het gebouwenniveau vergt ook het inschatten van het toekomstig energieverbruik op buurt-, dorps- of 

landschapsniveau behoorlijk wat speurwerk. Het toekomstig energieverbruik op gebiedsniveau kan worden ingeschat met 

behulp van antwoorden op de onderstaande vragen. Een energiedeskundige kan jullie hierbij ondersteunen.

stoppen of veranderen van functie, welke 

relatie ligt hier met de energietransitie? Moet de 

verduurzaming van het OV en autoverkeer ook 

regionaal opgelost worden? Wat betekent dit voor 

jullie gebied? 

 O In hoeverre wordt de netcapaciteit al gebruikt? 

In buitengebieden is het niet altijd mogelijk 

grootschalig elektriciteit op te wekken of een 

nieuwe hoogspanningskabel aan te leggen. Dit 

betekent dat kleinere gebieden zelfvoorzienend 

moeten worden (perceel- of buurtniveau) of 

dat gebruik moet worden gemaakt van andere 

energiebronnen (water of waterstof).

 O Van welke energiebronnen moet Nederland de 

komende 30 jaar afscheid nemen? Wat betekent dit 

voor jullie gebied? En hoeveel duurzame energie 

is nodig om in dezelfde hoeveelheid energie 

te voorzien als nu wordt gewonnen uit fossiele 

energiebronnen? 

Uitsnede van de geplande energie 
netwerkuitbreidingen in de provincie 
Drenthe (bron: Regionale EnergieStrategie 
versie 1.0)

Tip: Voor verschillende gebieden is vanuit overheidsprojecten bureaus gevraagd in kaart te brengen van 

de energieopgave is, bijvoorbeeld voor de Regionale Energiestrategie, omgevingsvisies (onderbouwing 

duurzaamheidsopgave) en gemeentelijke warmte transitievisies.
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Dit werkblad kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de mogelijke 

hoeveelheid energie die in jullie gebied kan worden opgewekt. Aangezien 

dit specialistische technische kennis vereist, beperken we ons hier tot 

eenvoudig uit te voeren handelingen. Samen met de ambitie (bouwsteen 

Gedragen visie) vormen de uitkomsten van dit werkblad belangrijke 

informatie voor het verder bepalen van jullie energieprojecten.

Werkblad 08 

Energiepotentie

Natuurlijke energiebronnen
Op (kopieën van) kaarten kunnen jullie op dorps- 

en landschapsniveau intekenen welke natuurlijke 

energiebronnen aanwezig zijn. Denk hierbij aan: 

oppervlaktewater, wind, zon, bodemwarmte. Deze 

gegevens komen later van pas bij het uitwerken van 

energieoplossingen.

Tip 1: Willen jullie meer weten over de aanpak 

van energiepotentie studies? Zoek dan op de term 

energiepotentiekaart op Rotterdamse EnergieAanPak 

(REAP) of ‘Synergie tussen regionale planning en energie’.

Tip 2: Willen jullie meer weten over energiesystemen, 

ruimtelijke gevolgen en energiecijfers? Bestudeer dan 

‘Klimaat, Energie & Ruimte - Ruimtelijke Verkenning Energie 

& Klimaat’ van de rijksoverheid.

Ruimte voor hernieuwbare 
energieopwekking
In 2050 moet het energiesysteem van Nederland 

ingrijpend veranderd zijn, dit betekent dat de belasting 

van energienetwerken gaat veranderen (vrijkomend 

gasnetwerk, groter beroep op het elektriciteitsnetwerk). 

Bestaande gebieden zijn mogelijk technisch geschikt 

voor het opwekken van hernieuwbare energie (daken, 

braakliggende terreinen, vuilstort, boerderijen, agrarische 

percelen). 

Deze verkenning is alleen bedoeld om te onderzoeken 

welke hernieuwbare energiebronnen mogelijk ingezet 

kunnen worden. Dit staat los van de vraag naar de 

wenselijkheid van die mogelijkheden voor jullie 

gemeenschap of andere belanghebbenden. Dat wordt 

in andere bouwstenen onderzocht. Geef deze status ook 

duidelijk aan in jullie communicatie hierover.

De zonatlas of zonnekaart

Online zijn steeds meer tools beschikbaar om een beeld te 

krijgen van de energiepotentie in een gebied. Zo hebben 

verschillende gemeenten een Zonatlas of Zonnekaart 

gemaakt die direct inzicht geeft in de mate waarin een 

woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Kanttekening: uit onderzoek is gebleken dat veel daken 

constructief niet zijn berekend op het volleggen met 

zonnepanelen, deze hebben een aanzienlijk gewicht. Reken 

je dus niet rijk bij de ontdekking dat er veel platte daken 

aanwezig zijn.

Voorbeeld van zonnekaarten van Roderwolde en Frederiksoord
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https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/02/21/ruimtelijke-verkenning-energie-en-klimaat
https://www.zonatlas.nl/start/
http://www.zonnekaart.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-hoe-geschikt-is-je-dak/
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Voorbeeld vertaling kwaliteitskaart naar potentiekaart
Op landschapsniveau kan een grofmazige kwaliteitskaart worden gemaakt waarbij vooral wordt gekeken naar de omvang 

van gebieden en welke gebieden gevrijwaard moeten blijven van verandering, bijvoorbeeld vanwege natuurlijke waarden. 

Op de onderstaande afbeelding staat een kansenkaart voor nieuwe energie voor buurtschap Junne waarbij erfgoed en 

huidige kwaliteiten de basis hebben gevormd. 

Er kan ook vanuit het perspectief van energieopbrengst naar ruimte voor energie worden gekeken. Op onderstaand 

voorbeeld staat het ruimtebeslag van verschillende energiemaatregelen op landschapsniveau. 

bron: Het Oversticht & Eelerwoude

bron: Het Oversticht
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Op veel plaatsen hebben mensen in het verleden ingrepen gedaan om 

het warm te houden, producten te produceren en eten te kunnen koken. 

Eerst kleinschalig voor eigen behoefte, later grootschalig. Van kleinschalig 

onzichtbaar naar grootschalig met veel impact. 

WERKBLAD 09 | VERHAALLIJN HEDENDAAGSE ENERGIE 

Werkblad 09 

Verhaallijn hedendaagse 
energie

In Werkblad 10 – Erfgoed als Inspiratiebron, gaan we zien 

hoe verhaallijnen en ruimtelijke kwaliteiten kunnen worden 

gebruikt als inspiratie voor vernieuwing. In dit werkblad 

staat de energieverhaallijn centraal. De manier waarop 

gebouwen en het landschap in het verleden gebruikt en 

ingericht werden, bieden aanknopingspunten voor de 

hedendaagse energietransitie. 

Wisten jullie trouwens dat we al vele energietransities 

achter de rug hebben? Over de historische ontwikkeling 

van energiewinning in jullie gebied is nog veel informatie te 

achterhalen Denk aan historische kaarten, archiefmateriaal 

en archeologische kennis. Ook in de gesprekken met buren 

en plaatselijke historici kun je hiernaar vragen.  

Deze zoektocht kan iemand zelfstandig uitvoeren, maar kan 

ook met een grotere groep worden gedaan. Er is immers 

vaak meer over een dorp of streek geschreven dan in eerste 

instantie bekend is. Maak bijvoorbeeld een taakverdeling 

voor een eerste oriëntatie en daarna verdiepend onderzoek 

op de verschillende energielandschappen. Dit gaat niet 

alleen over de opwekking in het gebied, maar ook over hoe 

energie getransformeerd en getransporteerd werd naar de 

gebouwen en wat deze energiebronnen betekenden voor 

het dagelijks leven in de gebouwen en voor veranderingen 

aan de gebouwen. Tijdens een werksessie kunnen jullie de 

gevonden resultaten delen en combineren in jullie eigen 

verhaallijn, met afbeeldingen en toelichtingen. 

Een volgende stap kan zijn verder te filosoferen over 

de toekomst. Welke invloed kunnen de huidige 

energietransitie en het veranderende energielandschap 

hebben voor jullie omgeving? Zoek daar foto’s en uitleg 

over op. En in hoeverre vinden jullie dit wenselijk voor jullie 

omgeving?

Enkele voorbeelden van ‘energie van alle tijden’: 

van kleinschalig zelfvoorzienend dichtbij naar 

grootschalig -verder weg

Hanssen, houtsprokkelaar kleinschalige energiekringloop 
(bron: Hassen, wikipedia)

Verveners Wieden Weerribben, grootschaliger energiewinning in Noord-
Nederland (bron: MarketingOost)
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https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/energie-en-landschap/documenten/publicaties/2016/01/01/nederland-energieland
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/energie-en-landschap/documenten/publicaties/2016/01/01/nederland-energieland
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houtsprokkelaar_Buyten_Haarlem_(titel_op_object)_Landschappen_(a-f)_(serietitel),_RP-P-1878-A-987.jpg
https://docplayer.nl/54480432-Het-verhaal-van-de-weerribben-wieden-versie-1-0.html
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Gasfabriek Assen (bron: Pinterest) Zonneveld Zeijen (Roelof Bos – website NMF Drenthe)

Schuur met zonnepanelen in beschermde gezicht Lhee (bron: Het Oversticht)

Wilhelminaoord, zon op erf in waardevol landschap (bron: Het Oversticht)

Kleine windmolen molen op een Drents erf (bron: EAZ Wind op RTVNoord.nl)Olielaadinstallatie in Schoonebeek (bron: RTV Drenthe)

Elektriciteitsinfrastructuur in het hedendaagse landschap 
(bron: hoogspanningsnet.com) 

Schoonebeek oliewinning jaknikkers(bron: Canon van Nederland)
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https://nl.pinterest.com/pin/441282463483772701/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/166879/E-A-Z-Wind-levert-windmolens-met-een-ambachtelijke-uitstraling
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106941/Oliespoorlijn-gesloopt-stuk-geschiedenis-verdwenen
https://www.hoogspanningsnet.com/mastsoortenclassificatie/donaumast/
https://www.canonvannederland.nl/nl/drenthe/drenthe-po/zwart-goud-in-schoonebeek
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Herontdekken van oude vindingen 

Het oorspronkelijke ontwerp van een gebouw en kennis over hoe met 

energie werd omgegaan kan vandaag de dag een inspiratiebron zijn voor 

veranderingen. Zo was compartimentering in gebouwen, met zones van 

koud (buiten) naar warm (open haard) heel gebruikelijk. 

Werkblad 10 

Erfgoed als inspiratiebron

Denk hierbij aan leven rondom een haard of kooktoestel, 

het gebruik van kamer-en-suite deuren, een koude 

‘verkeers’-gang. En als ultiem voorbeeld de bedstede 

waarbij de mens het verwarmingselement in dit doos-in-

doos-concept was. Dit principe zien we tegenwoordig ook 

in grote gebouwen die men niet geheel wil stoken, maar 

geklimatiseerde ruimten wel wenselijk zijn. Met andere 

woorden: met techniek kan veel, maar met slim ontwerpen 

en gedrag kan ook veel energie worden bespaard. Zie een 

koude gang of bijkeuken dus niet als probleem, maar als 

overgangs- of bufferruimte tussen een warme en koude 

plek. Wat leren oude gebouwen ons nog meer?

Datzelfde principe kan worden toegepast op 

gebiedsniveau. De verschillende dichtheden van 

bebouwing en groen, straten- en wijkpatronen en 

perceelindelingen kunnen naast een verhaal over het 

verleden ook een inspiratiebron vormen voor een ingreep. 

Ook verbeterplekken kunnen een aanleiding vormen: welke 

plekken (gebouwen, percelen) vragen een kwaliteitsimpuls 

of herbestemming? Is de schaal van het dorp klein, wat voor 

dorpsuitbreidingen passen hierbij? En past een zonnepark 

daarbij? Voor het buitengebied kan je nadenken over een 

nieuwe betekenis van het oogst- of productielandschap. 

Ook de culturele aspecten en kenmerken die al lang in 

een gebied bestaan kunnen als inspiratiebron voor het 

initiatief worden gebruikt. Waren de mensen in dit gebied 

zelfvoorzienend? Of waren ze nog ondernemender en werd 

er geëxporteerd? En was die besluitvorming collectief, van 

enkele prominente partijen of een ontwikkelmaatschappij, 

of van de overheid? 

WERKBLAD 10 | ERFGOED ALS INSPIRATIEBRON

Verschillende denkrichtingen
Hierboven zijn enkele voorbeelden gegeven van manieren 

waarop erfgoed kan worden bekeken en in een nieuw jasje 

kan worden gestoken. Het ingewikkelde van werken in en 

met historische gebouwen, dorpen en landschappen is 

dat er vaak meerdere bouw- of ontwikkelfasen zichtbaar 

zijn. De vraag welke fase leidend kan of moet zijn is zo 

oud als de erfgoedzorg zelf. Als jullie niet in die discussie 

terecht willen komen, of eruit willen raken, kan het helpen 

verschillende scenario’s op te zetten. Bijvoorbeeld per 

kenmerkend element of tijdsperiode. Welke inspiratie 

kunnen jullie daaruit halen als denkrichting? En tot wat voor 

soort oplossingen kan dat leiden?

In werkblad 02 – Gebiedsonderzoek werd het voorbeeld 

van landschapskaarten van Norg gegeven. Kijkend vanuit 

Erfgoed als inspiratiebron: welke denkrichtingen halen 

jullie hieruit? Het landschap is ingrijpend veranderd: van 

ondoordringbaar naar begaanbaar, van kleinschalige 

percelen naar grootschaliger percelen, welke rol speelt 

groen/bos? En voor de toekomst? Hoe loopt het bebouwde 

gebied over in agrarische gronden: is er een harde grens 

tussen de verschillende functies of wordt het geleidelijk 

meer open? Past een industrieel energielandschap bij het 

huidige landschap of juist niet? Waarom? Dit plaatsgevoel 

noemen we Sence of Place.
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Landschapsarchitect Harry de Vroome ontwierp de ruilverkavelingen in de provincie Drenthe. In ‘Het groene maatpak’ gebruikte hij kenmerken van het esdorpenlandschap 
in het nieuwe ontwerp, zo combineerde hij landschap, landbouw en sociaal-maatschappelijke kwaliteit (bron: geheugen van Drenthe en BOKD) 

Voorbeeld ontwikkelperioden Norg (bron: www.topotijdreis.nl)

2020 – in werkblad 02 werd aangegeven dat het dorp 

Norg en het Oosterveld altijd een ‘schil’ heeft gehad 

van kleinschalige aangeplante kavels, dit ruimtelijk 

kenmerk kan benut worden bij de inpassing van nieuwe 

dorpsuitbreiding of zonneveldjes: omzoomd met een 

netwerk van groene aanplant. Wellicht biedt zo’n plan meer 

potentie voor nieuwe fiets- en wandelroutes? 
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https://www.geheugenvandrenthe.nl/vroome-harry-de
https://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2015/08/Drentsche-Aa-Verslag-defversie.pdf
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Met dit werkblad kunnen jullie alle spelers rondom jullie initiatief in kaart 

brengen en bekijken op wat voor manier samenwerking mogelijk is. Daarbij 

wordt gebruikt gemaakt van een tweetal tools: 

Werkblad 11 

Krachtenveldanalyse

De eerste tool is gericht op jullie doelgroep, de mensen 

waar jullie je primair voor willen inzetten. Het start met 

een individuele blik: wat vinden mensen belangrijk, 

welke waarden hebben ze (qua omgangsvormen) en hoe 

kunnen deze bij elkaar komen in een gedragen visie? In 

het werkboek SLIB van TNO (2020) staan verschillende 

stappen die jullie hiervoor kunnen gebruiken. Het aardige 

van dit werkboek is dat het, ondanks de aanleiding van een 

energie-initiatief, dat eerst even loslaat en met een open 

blik stilstaat bij een algemeen beeld.

Werkboek Samen Lokaal In Beweging (bron: TNO 2020)

De tweede tool is gericht op de partijen om jullie en je 

doelgroep heen, de belanghebbenden in de omgeving. 

Dat kunnen medestanders, critici en tegenstanders zijn. 

Met behulp van de krachtenveldanalyse, een methode 

uit de civiele techniek (Kennisplatform Verkeer en 

Vervoer, 2008) komen jullie in vier stappen te weten: 1) 

wie actief zijn in de omgeving; 2) welke belangen deze 

belanghebbenden nastreven; 3) welke houding ze  kunnen 

aannemen; en 4) hoe daarop gereageerd kan worden met 

verschillende vormen van inspraak. Een kleine toevoeging, 

met invloed wordt gedoeld op de verschillende middelen 

die ingezet kunnen worden om invloed uit te oefenen 

zoals geld, juridisch eigendom, beslissingsbevoegdheid 

(via beleid) of een netwerk van goede contacten.

Ons advies is de krachtenveldanalyse niet te gebruiken om 

te bepalen hoe je met belanghebbenden om wilt gaan. Dat 

kan je beter bepalen naar aanleiding van een goed gesprek 

en als je ontdekt hoe mensen handelen. Je moet ze leren 

kennen. De analyse geeft wel inzicht in hoe partijen zich 

kunnen opstellen en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Partij

Rol

Belang

Relatie

Betrekken

Aan te passen voorbeeldlijst om de relatie met en (verwachte) belangen van 
partijen in de omgeving. (bron: CROW)  

Na het doorlopen van de stappen van werkboek SLIB (de 

eerste tool) is een beeld ontstaan van een collectief belang 

van jullie met de doelgroep(en), maar nog niet per se met 

de partijen in de omgeving. Daarom adviseren wij deze 

stap ook te doorlopen na de krachtenveldanalyse met de 

externe partijen, niet om ook met deze partijen per se een 

gezamenlijk doel te bepalen. Maar om te verkennen op 

welke vlakken jullie elkaar kunnen vinden en versterken. 

Wellicht kunnen jullie samenwerking zoeken met een 

energieproject uit dit werkboek.
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https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/lokale-initiatieven-helpen-bij-verduurzaming-wijk-of-dorp/
https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-kennisdocumenten/krachtenveldanalyse
https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-kennisdocumenten/krachtenveldanalyse
https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-kennisdocumenten/krachtenveldanalyse


bron: 
Het Oversticht
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Mogelijke belanghebbenden in jullie omgeving
Omwonenden, ondernemers (ZZP, boeren, multinationals), dorpsbelangen, sportclubs, natuurorganisaties, energiebedrijven, 

overheden, het waterschap, de woningcorporatie, etc. 

Vragen over belangen
Beleving van de straat, de wijk, het dorp en het landschap

 O Welke waarde hechten partijen aan leefbaarheid en het aangezicht van hun omgeving? 

 O Wat vinden zij van verduurzamingsmaatregelen van de omgeving? (schaduw, uitzicht, natuur, landbouw)

Functionaliteit en economie

 O Leiden plannen tot lagere kosten (voor onderhoud)?

 O Worden gebouwen en wijk gezonder of comfortabeler?

 O Blijft geïnvesteerd geld in het gebied? Hoe versterkt verduurzaming de lokale economie?

Sociale aspecten

 O Op welke manier kunnen partijen meedoen?

 O Hoe wordt er samengewerkt tussen bewoners, verenigingen en ondernemers?

 O Zijn er voorwaarden om mee te kunnen doen? (enkel woningen, minimale investering, omvang gebied, dicht en dun 

bebouwd gebied)

 O Welke andere (sociale) vragen en wensen leven er? Denk aan veiligheid, ‘ontmoeting (binnen en buiten)’, wonen en 

zorg (jong en oud), asbestsanering, leegstand, mobiliteit, landschapsverbetering etc.

 O Wie heeft voordeel bij de verbeteringen en wie niet? (economisch en/of sociaal)

 O Wat moet de meerwaarde zijn voor individuen en gemeenschap?  
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< TERUG NAAR BOUWSTEEN WERKBLAD 12 | VISIEDOCUMENT

Dit werkblad helpt jullie bij het maken van een visiedocument, een 

document waarin jullie uitspraken doen over welke (combinatie van) 

opgaven voor jullie belangrijk zijn en aan welke voorwaarden de te 

ontwikkelen oplossing moet voldoen. Soms zijn er al denkrichtingen voor 

de oplossingen, deze kunnen jullie ook in het visiedocument verwerken.

Werkblad 12 

Visiedocument

Visiedocumenten kunnen allerlei vormen aannemen. Bij 

de overheid zijn het vaak omvangrijke rapporten met 

achtergronden, plankaarten met toelichtingen en allerlei 

voorwaarden. Een voorbeeld aan de andere kant van het 

spectrum kan een kort en krachtig pamflet zijn zoals een 

bericht in de lokale krant waarin een probleem wordt 

aangekaart en de vervolgacties die volgens jullie nodig zijn.

Voorbeeld-ingrediënten
Bij andere bouwstenen en werkbladen hebben jullie 

nagedacht over jullie doelgroep, belanghebbenden, 

kwaliteiten in de omgeving en hoe belangrijk deze 

kwaliteiten voor jullie zijn. In dit werkblad komen die 

onderdelen bij elkaar. Hieronder staan een aantal 

ingrediënten om over te spreken bij het opstellen van 

een visiedocument. Op bewonerscommunicatie staan 

tips over hoe bewoners kunnen worden betrokken bij 

bijvoorbeeld het opstellen van een gezamenlijke visie.

 O Doel en doelgroep: je maakt een visiedocument 

om jullie doel en doelgroep te dienen. Gebruiken 

jullie het als onderbouwing van jullie eigen 

doelstelling? Dan heeft een visiedocument een 

meer beschrijvend karakter. Richten jullie je juist op 

mensen die nog onvoldoende aandacht hebben 

voor jullie belangen? Dan heeft de visie een meer 

activistisch karakter om meer mensen over te halen 

om mee te doen of juist iets te laten dat jullie belang 

in de weg zit.

 O Aanspreekvorm: spreken jullie de lezer aan met u 

of je? Dat hangt af van de doelgroep, maar ook de 

indruk die jullie als groep willen achterlaten. Moet 

het document een meer zakelijk of meer informeel 

karakter hebben? 

 O Inhoud: bundel de inhoudelijke thema’s die voor 

jullie groep belangrijk zijn (zie andere bouwstenen 

en werkbladen). Willen jullie vooral aandacht 

besteden aan één urgente opgave? Of aan (de 

samenhang van) meerdere? Daarnaast gaat het 

in de visie ook over hoe met deze opgave moet 

worden omgegaan. Willen jullie leen algemene 

denkrichting onder de aandacht brengen of 

gaan jullie voor een lijst met criteria die andere 

planontwikkelaars moeten aanhouden en waarop 

jullie ze blijvend zullen aanspreken? Deze kaders 

kunnen jullie ook vertalen naar schetsen en kaarten 

met daarop de gebieden die potentie hebben voor 

energieopwekking en van welke karakteristieke 

elementen moet afgebleven worden?

 O Herkenbaarheid: een visie stel je in teamverband 

samen. Het gebruiken van concrete voorbeelden, 

quotes of aangeleverde foto’s van deelnemers kan 

helpen een visiedocument herkenbaar en tastbaar 

te maken.

 O Presentatievorm: in de inleiding stonden al 

het verslag en het krantenartikel als mogelijke 

presentatievormen. Er zijn vele andere (meng)

vormen te bedenken: een film, boek, kaart, 

wensboek (collages), actielijst, ludieke activiteit 

(waar jullie visie gedeeld wordt), etc. Bedenk met 

welke vorm jullie de doelgroep en doel het beste 

kunnen bereiken. Wellicht is kenbaar maken niet 

genoeg en vinden jullie het belangrijk dat partijen 

kunnen worden aangesproken op deze visie. Dan is 

een door alle partijen ondertekend visiedocument 

als ‘maatschappelijk contract’ (juridisch niet 

bindend) wellicht een passende vorm.

Bewonersvisie met ideeën 
voor investeringen om de 
leefbaarheid te vergroten 
(bron: Bewonersbelangen 
Veenhuizen 2012)
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https://www.bewonerscommunicatie.com/index.php/draaiboek/voorbereiden-op-nom/
https://www.toekomst-veenhuizen.nl/assets/bewonersvisie-lr.pdf
https://www.toekomst-veenhuizen.nl/assets/bewonersvisie-lr.pdf


< TERUG NAAR BOUWSTEEN WERKBLAD 13 | CHECKLIST TYPE PLAN

Dit werkblad legt jullie een aantal vragen voor die kunnen helpen bij het 

bepalen van het type plan dat jullie willen opstellen. Deze vragen zijn 

geclusterd per thema. 

Werkblad 13 

Checklist type plan

Planhorizon
De termijn van het plan (de planhorizon): Gaat jullie 

plan over de langere termijn (2050) of kortere termijn 

(1-5 jaar)? Springt het project in op een actuele situatie, 

zoals onderhoud of vervanging (in gebouwen of de 

infrastructuur) waarbij nu duurzaam geïnvesteerd kan 

worden? 

Onderhoudscyclus (bron: regioplan 2018)

Onderhoudscyclus
Onderhouds-
toestand

Aanleg
Planmatig onderhoud Groot onderhoud

Vervanging

Tijd

Mate van concreetheid
De termijnkeuze beïnvloedt ook de mate van concreetheid van jullie plan. Maken jullie een plan op hoofdlijnen als kader 

voor deelplannen (een masterplan of vlekkenplan) dat ruimte biedt voor een eigen invulling? Maken jullie verkennende 

plannen (scenariostudies) waarbij vanuit verschillende ambities of thema’s uiteenlopender plannen worden ontwikkeld voor 

een vergelijking? Of maken jullie specifieke plannen (van architectonisch tot technisch ontwerp) dat op redelijk korte termijn 

concrete impact zal hebben op de praktijk?

Vlekken-concept en inrichtingsplan uit Waterkansen Kampen (Het Oversticht)

Scenario impressies voor het gesprek over de energietransitie in Hof van Twente (De Transformator 2019)
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https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2018/08/17124-Eindrapport-Beheer-openbare-ruimte-Ermelo-Regioplan.pdf
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 Concrete inrichtingsschets zonnepark Ameland (bron: Rho adviseurs 2014)

Sessie met burgers en experts (bron: Het Oversticht 2018)

Mate van gefaseerde uitvoering
Wordt jullie plan in één keer of in delen uitgevoerd? Fasering kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld eerst met de early 

adapters (om te bewijzen dat het werkt), per thema (eerst bewezen oplossingen, dan meer innovatieve projecten) of per 

bouwblok of groter deelgebied. 

Mate van meedoen en -beslissen
In hoeverre en hoe kunnen partijen meedoen en -beslissen? Wie hebben de regie? Eén persoon (zoals een architect), een 

kernteam (enkele specialisten en jullie kartrekker) of een brede groep sleutelfiguren en specialisten? Op welke manier 

worden de andere partijen, zoals doelgroep, specialisten en andere belanghebbenden betrokken? En wat kan hun inbreng 

zijn? Ideeën en feedback delen (inspraak), adviseren (onderzoek, rekenen en tekenen) of knopen doorhakken (dilemma’s en 

akkoord op het plan)? 
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De meeste historische gebouwen zijn heel anders gebouwd dan we 

tegenwoordig zouden doen. In het verleden waren materialen duur en de 

loonkosten laag. Energie was schaars. Men moest slim en zuinig omspringen 

met vrijgekomen en nieuwe lokale materialen en met warmte en licht. 

Kennen we die uitgangspunten nog? Nu energie weer schaarser wordt, 

kunnen we misschien eens terugkijken naar de oplossingen uit het verleden. 

Nieuwe technieken zijn duur en duurzame energie heeft een lagere energie-

inhoud dan fossiele. 
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Werkblad 14 

Energieoplossingen 
gebouwen

Daarnaast is er nog een technische opgave die samenhangt 

met de verschillen in bouwmethoden tussen vroeger 

en nu. Gebouwen die tochten hebben een natuurlijke 

luchtafvoer. Luchtdicht gemaakte gebouwen niet. Vocht 

moet dan (vaak met installaties die energie nodig hebben) 

worden afgevoerd. Als de luchtvochtigheid te hoog wordt, 

zoekt het vocht zelf manieren om buiten te komen: via 

materialen. Over een periode van 10-15 jaar kunnen dan 

niet alleen schimmels ontstaan die slecht zijn voor de 

gezondheid, maar kan ook waardevol historische materiaal 

verloren gaan. Een probleem dat zich pas uit op een 

moment dat het effect onomkeerbaar is.

Dit schrikbeeld speelt een belangrijke rol in de houding 

van erfgoedadviseurs bij verduurzaming. Beter voorkomen 

dan genezen en niet experimenteren. Gelukkig wordt er 

goed onderzoek gedaan en worden er de laatste jaren veel 

nieuwe technieken ontwikkeld om verantwoord te isoleren. 

Binnenwandisolatie in een monument (bron: Dijkoraad)

Met dit werkblad geven we jullie diverse tools om je te 

oriënteren op energiemaatregelen en wellicht voorselecties 

te maken voor concrete oplossingen op gebouwenniveau. 

Daarnaast geven we een lijst van energiemaatregelen 

(geclusterd naar uitgangspunten) voor vernieuwing. Die 

uitgangspunten bedenkt de tool niet zelf. Jullie voeren 

kenmerken in, het programma biedt oplossingen met een 

hoog effect. Maar het is aan jullie om te toetsen of deze 

oplossingen passen bij jullie opvatting over behoud of 

vernieuwing.

Tools ter oriëntatie op energiemaat-
regelen in historische gebouwen

 O Op de website Monumenten.nl van het 

Restauratiefonds staat uitleg over welke stappen 

jullie kunnen doorlopen om tot een energieplan te 

komen. 

 O Of gebruik de ZelfScan om een eerste suggestie 

te krijgen van mogelijk nuttige maatregelen. 

Deze scan lijkt op de GroeneMenukaart van 

De Groene Grachten. Let op: de kosten en 

terugverdientijden zijn algemene indicaties, gebruik 

een maatwerkadvies van een specialist om hier 

concreter inzicht in te krijgen.

 O De Toolkit Duurzame Monumenten van OOM 

advies en de Waaier Duurzaamheid van het 

ERM geven meer technische informatie over 

maatregelen. Zij maken ook filmpjes met experts en 

gebouweigenaren, zoals over isolatie: Wat leveren 

verduurzamingsmaatregelen op? en Isoleren: 

warmte, vocht, ventilatie en gezondheid.

 O Voor de echte fanaten is meer informatie vinden 

op de DuMo-prestatiekaart, het Belgisch-

Nederlandse onderzoeksproject DEMI-MORE, het 

pilot-onderzoek naar duurzame monumenten 

en de websites van de Nederlandse en Belgische 

monumentenzorg. 
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https://www.monumenten.nl/
https://www.monumenten.nl/monumenten-verduurzamen/zelfscan-duurzaam-monument
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https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid
https://www.erfgoedenergieloket.be/databank/links/aoe/
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bron: www.monumenten.nl

Technische ondersteuning 
Het inpassen van energiebesparende maatregelen in 

een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. 

Immers niet alles is toegestaan en elk gebouw is anders. 

Om de juiste keuzes te kunnen maken voor elke situatie 

(wensen en mogelijkheden van het gebouw en installaties 

in samenhang) adviseren wij nadrukkelijk nu of in ieder 

geval bij de verdere uitwerking specialisten te betrekken. 

Enkele voorbeelden met toelichting:

 O EPA-adviseur.:Kan een globale inschatting geven 

van gangbare energiemaatregelen in standaard 

gebouwen; daarna moet nog een concreet plan 

gemaakt worden. De meeste EPA-adviseurs zijn 

niet in staat een goede inschatting te maken voor 

waardevolle gebouwen, daarvoor is specialistische 

kennis nodig.

 O Erfgoedmedewerker van de gemeente, provincie 

of Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed: Kan jullie 

mogelijk adviseren over wat waardevolle elementen 

zijn en welke type oplossingen bespreekbaar zijn. 

Let op: erfgoedmedewerkers denken doorgaans 

graag mee, maar hebben vaak niet de taak, tijd of 

technische kennis om een maatwerkplan te maken.

 O Duurzaam erfgoed expert: Kan uitgebreid 

onderzoek doen naar waardevolle elementen 

en bijpassende technische oplossingen in 

samenhang met elkaar en jullie wensen. Dit kan 

via een Energiescan Monumenten (eenvoudiger 

opzet) of Duurzaam Monumenten advies (DuMo, 

gedetailleerd plan). Bij duurzaamheidsleningen 

voor monumenten is een DuMo-advies verplicht.

Energiemaatregelen bij 
uitgangspunten
Hieronder worden verschillende maatregelen opgesomd 

die geclusterd zijn naar manieren van omgaan met behoud 

en ontwikkeling. Deze lijsten zijn ongetwijfeld niet volledig 

en maatregelen kunnen ook binnen een ander cluster 

passen dan waar ze genoemd staan. Ondertussen gaan 

technische ontwikkelingen snel en zullen er steeds nieuwe 

maatregelen en mogelijkheden bij komen. 

Uitgangspunt: energiebesparing begint bij de mens

 O Energiemonitoring: waar zit buitensporig 

energieverbruik? Tip bij verhuur: deze monitoring 

kan handig zijn om kosten voor energie te 

onderbouwen, zeker wanneer aan meer partijen 

verhuurd wordt. 

 O Kleden op het binnenklimaat, niet verwarmen naar 

comfortwensen.

 O Apparaten uitschakelen als ze niet nodig zijn en het 

verlagen van de (basis)temperatuur in ruimten.

 O Sluiten van deuren en ramen bij kou.

 O Tijdig sluiten van gordijnen en luiken bij kou of hitte. 

Dit kan in koude perioden tot 40% energieverlies via 

het raam leiden!

 O Gecompartimenteerd gebruiken van ruimten 

(gebruik combineren in zo min mogelijk ruimten, 

ruimten afsluitbaar maken, ruimten qua activiteiten 

ordenen van warm naar koud.

 O Plaatsen leilindes (’s zomers schaduw/koelte,  

’s winters licht en warmte doorlatend).

 O Plaatsen domotica (slimme apparatuur): stand-by 

killers, verlichting op aanwezigheidssensor.

Idee: In plaats van maatwerkadviezen per gebouw kunnen jullie ook een collectieve uitvraag doen. Dit kan voordelen hebben 

in de prijs en de kans op gezamenlijke uitvoering vergroten. Als een collectieve aanpak voor maatwerkadviezen te duur wordt, 

kunnen jullie ook kiezen voor een onderzoek waarbij op basis van kenmerkende gebouwen in jullie gebied een inspiratie- of 

voorbeeldenboek wordt gemaakt met lokaal passende praktische oplossingen. 

Leilindes geven schaduw in de zomer en laten zonlicht toe in de winter 
(bron: HenkvD, Wikipedia)
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Uitgangspunt: optimaliseren van de bestaande situatie

 O Aanbrengen tochtstrips.

 O Aanbrengen rolgordijnen met warmte-

reflecterende folie.

 O Aanbrengen radiatorfolie (tussen de radiator en 

muur: warmte wordt de ruimte in ‘gekaatst’) en 

isolerende raamfolie (kan ook in combinatie met 

weren uv-straling).

 O Vervangen van bouwkundige elementen en 

apparaten (die aan vervanging toe zijn) door 

duurzame alternatieven met gelijke uitstraling 

(van het aanbrengen van isolatie achter een 

te vervangen wand, tot het plaatsen van een 

warmtepomp), gasleidingen aanpassen voor het 

gebruik van waterstof.

 O Warmteterugwinningssysteem in retourwater of 

ventilatielucht. Bij grotere complexen en andere 

gebouwfuncties kan dit wellicht bij afvalwater 

(riothermie).

 O Gebruiken van vrijgekomen schachten en ruimten 

voor verduurzaming, zoals schoorsteenkanalen, 

ruimte achter lambrisering, een voormalige 

bedstede.

 O Vervangen onzuinige verlichting. 

Uitgangpunt: duurzaam renoveren

 O Vervangen van glas (binnen het kozijn).

 O Plaatsen duurzaam glas of kozijn voor of achter het 

bestaande kozijn.

 O Installeren van waterbesparende kranen en 

douchekoppen.

 O Isoleren luchtspouw.

 O Isoleren zoldervloer (in plaats van het dak),

 O Dakisolatie aan de binnenzijde.

 O Vloerisolatie.

 O Vervangen cv-systeem door elektrisch alternatief 

(warmtepomp, elektrische panelen/infrarood) 

of aansluiting op andere warmwaterbron 

(zonnecollectoren, aardwarmte, warmtenet). 

Aandachtspunt: er worden hoge (!) eisen 

aan isolatie gesteld bij een all electric of 

laagtemperatuur energiesysteem.

 O Energieopwekking uit het zicht (plat gelegde 

zonnecollectoren of pv-panelen, installaties voor 

bodemcollector, groen gas of houtpallets in 

bestaand gebouw).

 O Creëren nieuwe bufferruimten of compartimenten, 

bijvoorbeeld door een tochtportaal of een doos-

in-doos-constructie (strak langs de muur isoleren 

in kleinere ruimten of vrijstaande units in grote 

ruimten).

Uitgangspunt: vergaand moderniseren

 O Isolatie van buitenwanden of het dak. Soms kan 

dit verstopt worden achter dezelfde afwerking 

(achter stucwerk of onder dakpannen), echter 

kunnen kenmerkende details (aansluiting dakgoot 

en kozijnen) behoorlijk veranderen door het 

dikke pakket isolatie waardoor de uitstraling van 

het pand erg verandert. Let op: er zijn moderne 

isolatiematerialen voor monumenten die veel 

dunner zijn en goede rendementen hebben!

 O Vervangen van kozijnen door duurzamer 

alternatieven (dikker hout voor dubbel glas) of 

geheel ander materiaal. Let op: er zijn moderne 

glasoplossingen voor monumenten die veel dunner 

zijn en redelijke rendementen hebben!

 O Aanbrengen vloerverwarming, inclusief 

vloerisolatie.

 O Plaatsen van een alternatief energiesysteem waar 

nieuwe voorzieningen voor nodig zijn: panelen 

verwerkt in de dakpannen, op de dakpannen of 

in veldopstelling (sunflower of zonneveld), nieuw 

gebouwtje voor buffervaten voor korte termijn 

warmteopslag, biovergister (hout/houtpallets), 

warmtewisselaar (bodem, lucht, water), 

windenergie (ridgeblade, windwokkel, windmolen).

Erve Oostwold, energieneutrale herbestemming rijksmonument (bron 
afbeelding: prof. dr. Th.C.W. Oudemans/NCG 2018)

Bronnen
 O parate kennis partners Living Lab Erfgoed in 

Energietransitie

 O de tools in bovenstaand overzicht 

 O monitor 18 verduurzaamde rijksmonumenten,  

bron: DPA Cauberg-Huygen 2017
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Dit werkblad beschrijft energieoplossingen voor energieopwekking en 

-opslag in een gebied. Het vormt een aanvulling op werkblad 14 over 

oplossingen op het gebouwenniveau. Ook in dit werkblad geven we 

een overzicht van te raadplegen bronnen met nadere informatie en 

voorbeelden; en een lijst met energieoplossingen. Hierbij hebben we de 

maatregelen geclusterd, naar ondergrondse oplossingen, bovengrondse 

oplossingen en oplossingen die in een andere opgave zijn ingepast.

WERKBLAD 15 | ENERGIEOPLOSSINGEN GEBIED

Werkblad 15 

Energieoplossingen gebied

Kanttekening: veel van de hieronder beschreven 

oplossingen zijn bewezen technieken, maar er staan 

ook nieuwe, weinig en soms zelfs nog niet toegepaste, 

oplossingen tussen. Informeer dus bij een deskundige in 

hoeverre de onderstaande oplossingen haalbaar zijn.

Tools ter oriëntatie op 
energiemaatregelen in historische 
gebieden:

 O RVO publicatie – technische mogelijkheden 

energieneutrale wijken.

 O Hieropgewekt: stappenplan om tot keuze 

warmteoplossing te komen. Lokale Energie Etalage 

laat het energieverbruik van de eigen gemeente 

inzien en monitoren.

 O HU publicatie – (historische) wederopbouwwijken 

& energie

 O Voor geïnteresseerden in wetenschappelijke 

methoden: Energiepotentiestudies zijn ontwikkeld 

om energievraag en -aanbod in kaart te brengen. 

Vergelijkbaar is de Rotterdam Energy Approach and 

Planning (REAP) om deskundigen te ondersteunen 

bij het CO2-neutraal herontwikkelen van gebieden. 

 Ondergrondse oplossingen
 O Aardwarmte: uit de ondiepe ondergrond 

(ook horizontaal onder een grasveld) of uit de 

diepe ondergrond (geothermie, veel energie 

en investeringen). Verder kan de ondergrond 

ook worden gebruikt als opslag, voor kleinere 

toepassingen. Bekend zijn warmtekoude-opslag 

(WKO) op grotere schaal. Onbekender zijn het 

ecovat, jaaropslag, (omvang: wijk of buurt). Voor 

gebouwen zijn bij aansluiting op lage temperatuur 

bijverwarming (met warmtepomp) en vergaande 

isolatie vereist, bij hoog temperatuur is dat geen eis. 

Zie ook warmtenet.

• Kanttekening bij aardwarmte. Sommige systemen 

hebben effect op de bodemgesteldheid. Daarom 

heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het 

aardbevingsgebied negatief geadviseerd voor een 

aardwarmteproject. 

 O Waterstof: is geen ondergrondse toepassing, 

maar het transport en de opslag mogelijk wel. In 

sommige gevallen kan een bestaand gasnetwerk 

worden aangepast voor waterstof. Veiligheid 

is hierbij een belangrijk aspect, mogelijk moet 

dit op gepaste afstand van gebouwen of met 

extra voorzieningen. In gebouwen vereist een 

waterstofnetwerk het plaatsen van een nieuwe 

verwarmingsketel. Isolatie is gewenst maar geen eis.

 O Warmtenet: vergt de aanleg van nieuwe 

infrastructuur, onderzoek in hoeverre dit mogelijk is. 

Soms liggen er al veel kabels en leidingen, daarnaast 

kunnen in historische gebieden eisen worden 

gesteld vanuit ecologische en archeologische 

waarden. De haalbaarheid van een warmtenet 

hangt samen met de bron (zie aardwarmte en de 

andere onderstaande oplossingen) en het aantal 

deelnemers (de bebouwingsdichtheid wordt vaak 

als eerste toets gebruikt). Voor gebouwen is bij 

aansluiting op lage temperatuur bijverwarming 

(met warmtepomp) vergaande isolatie vereist, bij 

hoog temperatuur is dat geen eis.

Energieprincipe achter het ecovat (bron: Ecovat)
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https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/10/Concepten voor energieneutrale wijken.pdf
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Bovengrondse oplossingen
 O Windenergie: kan in diverse vormen, van enkele 

kleinere windmolens nabij de gebouwen tot 

een grootschalig windturbine windpark. Er zijn 

vele tussenvarianten. Kijk naast de benodigde 

opbrengst en capaciteit van molens en het netwerk 

ook goed naar de randvoorwaarden vanuit het 

visiedocument: wat past bij de schaal van de 

omgeving?

 O Zonne-energie voor het opwekken van warmte 

(zonthermie) of elektriciteit (pv-panelen). Kijk naast 

benodigde opbrengst en capaciteit van de panelen 

en het netwerk ook naar de randvoorwaarden uit 

het visiedocument: wat past bij de schaal van de 

omgeving?

Snoeihout als biobrandstof voor een warmtenet (auteur Tetris L, Wikipedia)

Oplossingen via andere opgaven
 O Energie-park: nieuwe recreatiemogelijkheid met energieopwekking als thema. Diverse vormen van 

energieopwekking kunnen hier klein en speels, maar ook groter opgezet en ingepast worden.

 O Energieke infrastructuur: is functioneel ontworpen en leent zich misschien goed voor energieopwekking: zon 

op bruggen, taluds of parkeerterreinen. Daarbij zijn deze plekken vaak zwart en in de zomer warm, kan deze 

energie benut worden en hittestress worden voorkomen? En kan energie worden opgewekt uit trillingen door 

verkeersbewegingen? 

 O Landschapsherstel: door de tijd heen zijn vroegere kenmerken van gebied verloren gegaan, of minder opvallend 

geworden. Energieopwekkers kunnen zo worden gepositioneerd dat kenmerkende schaalgrootte en het patroon 

van bebouwing straten, groen/water geaccentueerd worden. Denk hierbij aan twee kleine windmolens per 

boerderijen in plaats van enkele grote turbines bij elkaar, een zonneveld op een plas. Bouw nieuw te plaatsen 

gebouwen voor biovergisting of verdeelstations van warmtenetten en elektriciteit met lokaal passende 

bouwmaterialen en architectuur.

 O Restenergie: tijdens de industriële revolutie raakte kringloopdenken in verval. Een product of dienst moet 

worden geleverd, daarvoor zijn voorzieningen in de vorm van installaties nodig. Daarbij is weinig oog meer voor 

(gegenereerde) energie die niet nodig is. In de circulaire economie komt het kringloopdenken terug. Welke energie 

zit er in de gebouwde omgeving? Mens en dier produceren lichaamswarmte, welke energie is er bij boerderijen? 

Worden industrieprocessen (fabrieken en datacentra) gekoeld? Kan de warmte die ze uitstoten benut worden voor 

bijvoorbeeld een warmtenet of de productie van groen gas of waterstof?

 O Energieopslag via gas als energiedrager of in een accu. Voor elektriciteit zijn verschillende ontwikkelingen gestart 

voor alternatieve opslagmediums. Er is veel kritiek op de herkomst van materialen uit hedendaagse accu’s, daarbij 

is de opslag kortdurend. Het elektriciteitsnet wordt op dit moment gebruikt als buffer. Kanttekening: transport van 

energie kost energie, voldoende produceren of (langer) lokaal opslaan, heeft daarom de voorkeur.

 O Biomassa en biogas: zoals uit vrijgekomen snoeihout, mest en gft-materiaal; maar ook het bewust telen van 

energie zoals een productiebos of andere gewassen. Boeren en natuurbeheerders hebben een goed beeld van wat 

de bodem aankan, wat de effecten zijn voor de biodiversiteit en de mate waarin dit bedrijfskundig haalbaar kan 

worden.

 O ‘Water’energie: via het water kan op verschillende manieren energie worden opgewekt: stroming (watermolen), 

verschillen tussen zout en zoet (elektrolyse), maar er kan ook warmte worden gewonnen uit oppervlaktewater of 

het riool (riothermie). Verder kan water een indirecte energiedrager zijn: als elektriciteit over is water oppompen en 

als elektriciteit nodig is door natuurlijk verval energie opwekken (zwaartekrachtbatterij).
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Rekenen
We adviseren jullie om te rekenen met de energiebehoefte 

zoals die op dit moment is. En als jullie ook energieopgaven 

willen meenemen, zoals energieopwekking voor mobiliteit, 

met een behoorlijke marge. De verwachting is dat, als het 

aantal gebouwen gelijk blijft, het energieverbruik met 

ongeveer 30% zal afnemen door: gedragsverandering, 

energiebesparende maatregelen en energieopwekking op 

eigen terrein. Houd er rekening mee dat deze beweging 

nog op gang moet komen., sommige mensen zijn nog 

niet begonnen met verduurzaming of voeren tijdelijke 

oplossingen met een minder hoog effect uit, omdat ze 

wachten op betere toekomstige alternatieven of kiezen 

voor een gefaseerde uitvoering van duurzame plannen 

over een periode van 10-20 jaar. 

Bronnen
 O parate kennis partners Living Lab Erfgoed in 

Energietransitie

 O de tools in bovenstaand overzicht 

In Frederiksoord en Wilhelminaoord hebben veel oude koloniewoningen de 
tand des tijds niet doorsteen. Met de bouw van nieuwe energieneutrale off-grid 
woningen wordt tegelijkertijd het oude landschap hersteld (bron: Hereditas 
Nexus en bron: Meppeler courant)
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Een enthousiaste groep bewoners met een gezamenlijk doel voor ogen kan 

veel bereiken. Toch is het verstandig om op tijd te bedenken of deze groep 

sterker staat door een werkgroep, coöperatie, vereniging of stichting te 

vormen. Om een selectie te kunnen maken zijn enkele vragen opgesomd die 

helpen na te denken over de organisatievorm voor jullie  groep Onder de 

vragen staat een bondig overzicht van verschillende organisatievormen met 

enkele onderscheidende eigenschappen. 

WERKBLAD 16 | VERGELIJKEN ORGANISATIEVORMEN

Werkblad 16 

Vergelijken 
organisatievormen 

Vragen
 O In welke fase van de klantreis bevinden jullie je? 

In de verschillende stadia van bewustwording, 

planvorming en uitvoering hebben mensen 

aandacht voor andere onderwerpen en ook andere 

behoeften. Willen jullie de hele reis omvatten, of 

een specifiek onderdeel? Voor de wetenschappers 

onder ons is meer te vinden op de website van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten en TNO.

 O Wat voor type project gaan jullie opzetten? 

Een postcoderoosproject of energie inkopen? 

Willen jullie alleen reageren op plannen, meer 

bewustwording creëren, energiecoaches opleiden, 

subsidie aanvragen en willen jullie winst uitkeren 

aan leden?

 O Hoeveel mensen willen jullie laten meebeslissen? 

Iedereen en gelijkwaardig, enkel leden, een 

afvaardiging of niemand?

Organisatievormen

Waarschijnlijk willen jullie meer weten over 

organisatievormen dan hieronder beschreven is. Ga 

daarom eens in gesprek met een organisatiedeskundige of 

notaris. Die kan jullie alles vertellen over de verschillende 

organisatievormen en meedenken over wat het beste bij 

jullie past.

Werkgroep

Veel lokale groepen zijn onderdeel van een bestaande 

organisatie, zoals een buurtvereniging of vereniging voor 

dorpsbelangen. Zij vormen dan een werkgroep of een 

commissie. Voordeel hiervan is dat het hele dorp erbij 

betrokken wordt.

Coöperatie

Lokale energiegroepen kiezen meestal voor het oprichten 

van een coöperatie. Dit is tegelijk een vereniging en een 

bedrijf. Het is een democratische vorm; de leden hebben 

de macht. 

Stichting

Soms wordt ervoor gekozen om een stichting op te richten. 

Nadeel is dat een stichting geen leden heeft en dus niet 

democratisch is.

Vereniging

Een vereniging is democratisch en kan subsidie aanvragen 

voor concrete projecten.

  Vereniging volle 
rechtsbevoegdheid

Vereniging 
met beperkte 
rechtsbevoegdheid

Stichting Coöperatie BV

Oprichting Notariële akte Statuten Notariële akte Notariële akte Notariële akte

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Ledenraad, evt. Raad van 
Toezicht

Directie

Andere organen Leden Leden Geen Ledenraad, evt. Raad van 
Toezicht

 

Aansprakelijkheid Bestuur (bij onbehoorlijk 
bestuur)

Bestuur (bij 
onbehoorlijk bestuur 
en niet ingeschreven in 
handelsregister)

Bestuur (bij onbehoorlijk 
bestuur)

Leden WA geheel, 
BA beperkt en U.A. 
niet. Bestuur (bij 
onbehoorlijk bestuur)

Bestuur (bij onbehoorlijk 
bestuur)

Belastingen Evt. 
Vennootschapsbelasting

Evt. 
Vennootschapsbelasting

Evt. 
Vennootschapsbelasting

Vennootschaps- en 
inkomstenbelasting over 
winstuitkering

Vennootschaps- en 
inkomstenbelasting 
over salaris directie en 
dividend

Tabel met belangrijke kenmerken van verschillende organisatievormen voor lokale energie-initiatieven (bron: HierOpgewekt)
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https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Infographic-Klantreis-Energiebesparing.pdf
https://vng.nl/files/vng/20172106-vng-rapport-klantreis-energiemaatregelen-woningeigenaren.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34634489/6g8YTY/TNO-2019-P10909.pdf
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/rechtsvormen-en-statuten


< TERUG NAAR BOUWSTEEN

In dit werkboek staan onderwerpen genoemd waarvoor jullie deskundigen 

kunnen benaderen: het begeleiden van jullie groep, het werven 

van deelnemers, inhoudelijke thema’s, voor de uitwerking van jullie 

concrete energieproject en voor specifieke advisering op het gebied van 

vergunningen, contracten, financiering en bouwuitvoering. Het kiezen van 

een goede adviseur kan ingewikkeld zijn. Hoe kun je bepalen of iemand 

deskundig is en jullie goed kan helpen?

WERKBLAD 17 | SELECTEREN DESKUNDIGE ADVISEUR

Werkblad 17 

Selecteren deskundige 
adviseur

Vragen voor de adviseur
Jullie kunnen een goed beeld krijgen van de kennis en 

ervaring van een adviseur in een gesprek. Daarbij kunnen 

jullie bijvoorbeeld deze vragen gebruiken:

 O Is de adviseur aangesloten bij een 

brancheorganisatie of kennisplatform? Wat voor 

organisatie is dat? Soms worden daarbinnen actief 

kennis en ervaring gedeeld, dat kan voor jullie een 

voordeel zijn. 

 O Welke (nieuwe) certificaten heeft de adviseur? Dit 

geeft een goede indicatie van de te verwachten 

kwaliteit, maar ook van de up-to-date kennis van de 

adviseur 

 O In hoeverre is de adviseur in staat inhoudelijke 

voorbeelden te geven over hoe hij of zij jullie 

kan helpen. Denkt hij/zij ook aan de samenhang 

van onderdelen of enkel in één specifieke 

methode? Adviseert hij/zij over verschillende 

werkwijzen, methoden en producten? Of alleen 

over één mogelijke oplossing of oplossingen van 

één leverancier? Dit geeft een indicatie van de 

objectiviteit of de mate waarin de adviseur creatief 

kan meedenken. Dit kunnen jullie ontdekken met 

doorvragen naar te verwachten resultaten, voor- 

en nadelen en waar jullie alvast meer informatie 

kunnen vinden.

 O Welke referenties kan de adviseur laten zien? Dit 

geeft een beeld van eerder uitgevoerde projecten 

en of die overeenkomen met die van jullie. Het kan 

trouwens interessant zijn daar meer informatie over 

te vragen. Of om gegevens van contactpersonen 

te vragen die jullie mogen bellen. Niet alleen 

interessant om te horen wat elders gedaan is, 

maar ook om meer te weten te komen over hoe 

de samenwerking met deze adviseur verliep. Dit is 

extra belangrijk als het gaat om investeringen die 

jullie na het advies moeten doen.

Meerdere partijen vergelijken
Het is goed wat breder om jullie heen te kijken bij het 

benaderen van een adviseur en bij meerdere partijen een 

offerte aan te vragen. Ook voor de adviseurs in kwestie is 

het prettig te weten dat jullie meerdere partijen hebben 

gevraagd en op welke onderwerpen jullie ze willen 

vergelijken. Dat geeft ze een gelijk speelveld. Voor dat 

speelveld is het ook belangrijk dat de opdracht die jullie 

willen meegeven concreet en niet te breed te interpreteren 

is. Om welk werkgebied gaat het, voor hoeveel mensen, 

met wat voor partijen moet worden samengewerkt, 

op welke thema’s moet de adviseur input leveren, welk 

resultaat wordt verwacht, wanneer moeten deze resultaten 

opgeleverd worden?

Om de beoordeling wat objectiever te maken, kunnen 

jullie een keuzematrix gebruiken en die met steekwoorden 

uit de reactie van de adviseurs invullen. Dit is uiteraard 

geen wiskundige formule om uit te rekenen wie de beste 

adviseur is, maar geeft wel overzicht. Verder kan het de 

indruk die iemand achterliet ook wat objectiveren, jullie 

kunnen zelfs ‘positieve indruk’ of ‘houding’ als thema 

meenemen.

In een keuzematix kunnen criteria die je meet verschillend scoren. Als een 
criterium heel belangrijk is kan dat een weegfactor krijgen (score 2x of 3x). Voor 
meer uitleg, zie: scoringsmatrix

54

https://beleidsplanning.socius.be/prioriteitenmatrix-scoringsmatrix/


VERHAALLIJN

TERUG NAAR:

ENERGIE ERFGOED VISIE PLANAANZET ORGANISATIEVORM GEBIEDSCASE | FREDERIKSOORD

Gebied 

Frederiksoord

Gebiedscase Frederiksoord, fossielvrij en off grid

In dit werkboek staan onderwerpen genoemd waarvoor jullie deskundigen 

kunnen benaderen: het begeleiden van jullie groep, het werven van deelnemers, 

inhoudelijke thema’s, voor de uitwerking van jullie concrete energieproject en voor 

specifieke advisering op het gebied van vergunningen, contracten, financiering en 

bouwuitvoering. Het kiezen van een goede adviseur kan ingewikkeld zijn. Hoe kun 

je bepalen of iemand deskundig is en jullie goed kan helpen?

Projectinformatie
De gemeente Westerveld is een landelijk gebied van ca. 283 

km2 met 26 dorpskernen en 19.663 inwoners. Het grootste 

lokale energie-initiatief is de Energiecoöperatie Westerveld 

(EC/W), een bewonersinitiatief dat in 2017 is gestart als een 

burger-gedreven project met als doel inwoners te helpen 

bij het stoppen met aardgasverbruik door alternatieve 

energie aan te bieden. Inwoners van de gemeente kunnen 

lid worden, deelnemen in activiteiten en op deze wijze 

hun invloed uitoefenen. De EC/W onderzoekt diverse 

projecten voor energiebesparing en -opwekking. Daarbij 

werkt zij samen met de gemeente. Uit deze samenwerking 

is het systeem van energiecoaches voortgekomen, een 

gratis evaluatie systeem voor energiezuinig wonen. 

Een andere belangrijke speler op gebiedsniveau is de 

provincie. Gemeente en provincie formuleren erfgoed- 

en duurzaamheidsbeleid. Op dit moment wordt veel 

aandacht besteed aan de Regionale Energie Strategie en de 

Warmtetransitie Visie in navolging van het klimaatakkoord. 

Projecten rondom cultureel erfgoed hebben geresulteerd 

in een aantal energieneutrale woningen. Hierbij zijn 

ontwikkelingsgericht denken, duurzame ontwikkeling en 

participatie belangrijke thema’s.

De projecten rondom cultureel erfgoed omvatten 

onder andere de nominatie voor een UNESCO 

Werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid 

(waar Frederiksoord en Wilhelminaoord onder vallen) en de 

bijzondere leerstoel CEPRO bij de Wageningen Universiteit 

over erfgoedparticipatie in relatie tot maatschappelijke 

en ruimtelijke ontwikkelingen. De Maatschappij van 

Weldadigheid (MvW) is één van de grootste grond- en 

vastgoedbezitters in Frederiksoord. Dat bezit stamt 

grotendeels uit de tijd van de stichting van het dorp 

ongeveer 200 jaar geleden in opdracht van Koning Willem 

I. Recent ontwikkelde de MvW nieuwe koloniewoningen 

in de vorm van energieneutrale nieuwbouw voor starters, 

passend in het cultuurlandschap. Dit gebied is in 2010 

toegevoegd aan de zogenaamde ‘Excellente gebieden voor 

duurzame ontwikkelingen’, een project uit het lenteakkoord 

van 2008. 

Kaart van de koloniën met Frederiksoord en Wilhelminaoord in het midden (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, documentnummer 402.985)
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Doelstelling
De overheden opereren vanuit het Klimaatakkoord: de 

transitie naar duurzame warmte en aardgasvrij in 2050. 

Cultureel erfgoed heeft hierbinnen een bijzondere positie, 

omdat inwoners en overheid hier hoge waarden aan 

hechten. Dit geldt ook voor de EC/W die ondanks een 

sterkere focus op de energieopgave, zoekt naar gedragen 

oplossingen voor de leefomgeving. Met een puur 

technische benadering ontstaat de kans dat het landschap 

industrialiseert, dat is ongewenst voor de inwoners, 

bezoekers (toeristen) en daarmee de lokale economie. De 

doelstelling van de MvW sluit hierop aan, alhoewel deze 

teruggrijpt op haar doel uit 1818: mensen sterker terug 

te laten komen in de maatschappij, zelfvoorzienend en 

zelfredzaam. In het verleden kregen mensen een huis en 

stuk land (pacht) om te bewerken, tegenwoordig omvat 

het het aantrekkelijk houden van het gebied voor starters 

op de woningmarkt, het stimuleren van toerisme en 

innovatie van de landbouw. Voor nieuwbouw betekent dit 

een landschappelijke inpassing en zelfvoorzienend (fossiel 

vrij en off grid); voor historische gebouwen betekent dit zo 

duurzaam mogelijk met respect voor het verleden.

Verhaallijnen
Er zijn veel waardevolle gebieden in de gemeente 

Westerveld, veelal kleinschalig opgezet. Bij ontwikkeling 

worden het verleden en de ruimtelijke kwaliteiten vaak 

gebruikt als inspiratiebron of kader. Of dit lukt hangt 

ook af van de eigenaar: de ene is enthousiast, de andere 

niet. Frederiksoord is een bijzonder dorp binnen die 

context. Zo maakt het onderdeel uit van de Koloniën 

van Weldadigheid, een aantal dorpen uit Nederland en 

België die in het begin van de 19e eeuw planmatig zijn 

ontwikkeld om mensen een nieuw toekomstperspectief 

te bieden. Hierin werden de uitgangspunten van de latere 

verzorgingsstaat ontwikkeld. Uniek in de wereld en reden 

om een UNESCO-status aan de vragen. Bijzonder aan de 

aanvraag is dat enerzijds toekomstperspectief en innovatie 

belangrijke kenmerken zijn en anderzijds cultuurhistorische 

waarden van gebouwen, dorpen en het omliggende 

landschap. Op het eerste oog zijn dit tegensprekende 

thema’s, maar niet per sé voor de Koloniën van 

Weldadigheid. Zo werd destijds het landschap aangepast 

(bosbouw, aanleg dorp en boerderijen) om zelfvoorzienend 

te kunnen zijn. Uit die tijd stamt de indeling van het 

landschap, dorp en monumenten zoals tuinbouwschool, 

gebouw Maallust en mandenmakerij. Tegenwoordig wordt 

nagedacht over hoe het landschap opnieuw ingericht kan 

worden om zelfvoorzienend te zijn in energie.

De Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België (bron: Koloniën van 
Weldadigheid), een impressie van het Plan van de kolonie Frederiksoord uit 1818 
(bron: Hereditas Nexus) en een oude kolonistenwoning (bron: Maatschappij van 
Weldadigheid)
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Energie
Voor de overheden is integraal werken essentieel bij de 

energietransitie en dat kan niet zonder samenwerking 

met inwoners en ondernemers. Omdat de individuele 

belangen heel verschillend zijn, helpt een collectieve 

aanpak. Om die reden wordt met grote interesse gekeken 

naar de behoeften en initiatieven van onder andere 

dorpsbelangen, energie-initiatieven en de MvW. De EC/W 

ontwikkelt haar projecten op basis van de interesse van 

inwoners voor energieopwekking. Daarbij zet zij primair in 

op een (kleinschalige) biomassacentrale, zon op dak en in 

het veld en het faciliteren van eigenaren. 

Geïnteresseerde inwoners zijn eigenaren van boerderijen 

met rieten daken (die zoeken alternatieven vanwege 

eisen van de verzekeraar), van kleine woningen 

met weinig binnenruimte of van gebouwen met 

waardevolle elementen. Op dit moment wordt via 

een postcoderoosproject een project ontwikkeld. 

De gemeente is voorstander van lokale initiatieven 

en streeft bij duurzame energieopwekking naar 50% 

lokaal eigenaarschap. De MvW zet onder andere in op 

het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige woningen 

onder de noemer van de ‘Koloniewoning van de 

Toekomst’ die qua omvang en perceelafstand lijken op 

de oude historische koloniewoningen. Daarmee wordt 

tegelijkertijd aan landschapsherstel gedaan: de oude 

kavelindeling en gebouwschaal worden teruggebracht. 

Goede isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen in 

de achtertuin zorgen ervoor dat deze gebouwen op 

jaarbasis energieneutraal zijn. Omdat elektriciteitsopslag 

op perceelniveau niet voor langere tijd kan, wordt gezocht 

naar goede alternatieven als waterstof. Als proef zijn er 

inmiddels twee woningen opgeleverd die off-grid moeten 

functioneren.

De nieuwe energieneutrale koloniewoning (bron: DvhN), in vergelijkbaar 
stramien als vroeger waardoor het straatbeeld wordt gereconstrueerd 
(bron: Meppeler courant). De vorm en het materiaalgebruik zijn geïnspireerd 
op de oude koloniewoning; de ‘schuur’ zorgt voor extra woonruimte en de 
zonnepanelen achter op het erf voor de eigen energievoorziening.

Voor de nabije toekomst liggen er grote opgaven. Voor 

Frederiksoord zijn dat onder andere het zoeken naar 

duurzame alternatieven voor elektriciteit vanwege de 

beperkingen in netcapaciteit. Wellicht dat de EC/W daar 

ook een rol in kan spelen met het groen gasproject. 

Daartoe wordt onderzoek gedaan naar technologie en 

geschikte vergistbare biomassa, waaronder geteelde 

gewassen.

Proces
De partijen zetten verschillende middelen in om hun 

activiteiten uit te voeren:

 O Het onderhouden van contacten (in coronatijd 

vooral) via hun website en (zeer uitgebreide!) 

nieuwsbrief, maar ook informatiebijeenkomsten. 

 O Het faciliteren van gebouweigenaren door 

als intermediair energiecafés te organiseren, 

energiecoaches in te zetten met thermografische 

foto’s, keukentafelgesprekken en EPA-adviezen
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https://www.dvhn.nl/drenthe/Crowdfunding-voor-een-koloniewoning-21086479.html
https://meppelercourant.nl/regio/Boringen-naar-kleine-gasvelden-brengen-erfgoed-Maatschappij-van-Weldadigheid-in-gevaar-26644875.html
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Het Digitale Energiecafé en energiecoaches (bron: EC/W) en DvhN)

Naast deze middelen zijn er vele zaken die tot stagnatie 

en succes kunnen leiden, deze zaken noemden de 

geïnterviewden tijdens de gesprekken:

 O Pacht & huur: er zijn wederzijdse afspraken op 

allerlei gebieden. In een vroeg stadium in open 

gesprek gaan met bewoners én boeren draagt bij 

aan het vinden van het gezamenlijke belang. 

 O Subsidie: een grote subsidie gaf een flinke duw 

in de rug om het innovatieve idee van de nieuwe 

koloniewoningen te realiseren.

 O Standpunt: door een nieuwe opvatting van 

het college van B&W ontstonden nieuwe 

mogelijkheden voor een project.

 O Verzekeraars: stellen voorwaarden aan 

brandveiligheid, voor scholen en panden met 

rieten daken. Dit mag, maar vergt dure inspecties 

en hogere premies met gevolgen voor het 

verdienmodel.

 O Postcodes en het energiesysteem: de 

postcoderoosregeling eist een bepaald percentage 

deelname in een postcodegebied, dat is een 

uitdaging in een dunner bevolkt gebied. Daarnaast 

kunnen mensen die uit de gemeente verhuizen 

hun aandelen niet overdragen, die vloeien terug 

naar de coöperatie. Een financieel risico voor een 

energiecoöperatie.

 O Kennisniveau: regionale partners hebben soms 

beperkte kennis en daarmee middelen voor biogas, 

daardoor staat je project op achterstand bij andere 

duurzame projecten.

 O Beleid in ontwikkeling: geeft onzekerheid over de 

rol en mogelijkheden van diverse partijen, dat kan 

tot een stagnatie van energieprojecten leiden.

 O Netcapaciteit: deze is niet altijd toereikend om 

een energieproject op te zetten, dit vergt betere 

afspraken tussen overheid en netbeheerders. 

 O Inzet: het in kaart brengen van de menig van 

inwoners en het informeren over mogelijkheden 

kost veel tijd.

 O Verantwoordelijkheid: het is goed om als collectief 

te ontzorgen en faciliteren, maar uiteindelijk 

moeten gebouw- en grondeigenaren beslissen of ze 

investeren. 

 O Democratisch proces: voorkeurslocaties van 

overheden roepen soms weerstand op bij inwoners. 

In een democratisch proces willen inwoners 

meebeslissen. Het is ingewikkeld allerlei groepen 

hierin te horen. Bij het maken van plannen is het 

daarom slim plannen niet helemaal uit te werken, 

maar ruimte te scheppen voor suggesties.

 O Verbondenheid met de omgeving: inwoners 

en ondernemers voelen zich verbonden 

met de omgeving en vinden de impact van 

energieprojecten op hun leefomgeving en de lokale 

economie belangrijk.  

Bronvermelding
 O Interview Minne Wiersma (12 november 2020), 

directeur Maatschappij van Weldadigheid

 O Interview Hendrik Koetsier en Evert Blomsma (2 

december 2020), Energiecoöperatie Westerveld

 O Interview Marianne van Dijk (12 november 2020), 

Energiecoöperatie Westerveld

 O Interview Bernard Stikfort (23 november 2020), 

Energiecoöperatie Westerveld

 O Interview Wendy Schutte (19 november 2020), 

Energiecoöperatie Westerveld

 O website Koloniën van Weldadigheid – geraadpleegd 

30 mei 2021

 O website Energiecoöperatie Westerveld – 

geraadpleegd 30 mei 2021

 O websites gemeente Westerveld, waar staat je 

gemeente, Wikipedia – geraadpleegd 30 mei 2021

 O schriftelijke feedback van de geïnterviewden op de 

concepttekst van deze praktijkcase tussen 2 en 11 

juni 2021).
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https://ecwesterveld.nl/
https://www.dvhn.nl/drenthe/westerveld/Westerveld-krijgt-een-energiecoach-aan-huis-24951976.html
https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/
http://www.ecwesterveld.nl/
https://www.gemeentewesterveld.nl/Bestuur_en_organisatie/Zo_werkt_de_gemeente/Over_de_gemeente
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerveld_(gemeente)
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Gebiedscase Energiek Roderwolde 

Rondom Roderwolde in de gemeente Noordenveld (provincie Drenthe) werken 

inwoners samen aan een energieneutrale toekomst. Zelfs in een omgeving met vele 

clubs en goede onderlinge contacten is dat een uitdaging. Hieronder wordt een 

inkijkje gegeven in de plannen die op gebiedsniveau worden ontwikkeld.

Gebied 

Roderwolde

Projectinformatie
Voor de gehele gemeente Noordenveld, een landelijk 

gebied van ca. 199 km2 met 31.218 inwoners en 25 

dorpskernen, zet de Energiecoöperatie Noordseveld 

(ECN) zich in voor duurzame ontwikkeling. Zij richt zich 

daarbij specifiek op projecten voor energiebesparing en 

opwekking van duurzame energie. Zij is opgericht in 2011 

en heeft circa 240 leden die invloed kunnen uitoefenen 

op besluiten. Het bewonersplatform Energiek Roderwolde 

(ER) is ontstaan in 2018, als reactie op een oproep uit 

het coalitieakkoord van de gemeente. Het college wilde 

investeren in lokale energie-initiatieven en vroeg de ECN 

twee focusinitiatieven aan te dragen. ER beslaat de kernen 

Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur, en Matssloot, hier 

wonen in totaal tussen de 650 en 800 inwoners. 

Werkgebied ER (bron: website ER) en zicht op Roderwolde (auteur: Dirk Magré)

In het gebied waarin de ER actief is, liggen enkele provinciale en rijksmonumenten en vooral veel historische gebouwen die 

een grote bijdrage leveren aan het karakter van de streek. Er zijn enkele gebouwen beschermd als monument, een groter 

deel is beschermd via het bestemmingsplan. Ook zijn enkele historische verenigingen actief die zich in meer of mindere mate 

focussen op de gebouwde historie en cultuurhistorie.
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Verhaallijnen
De omgeving kenmerkt zich door de vele natuur, onder 

andere de Onlanden. In het verleden was dit moeras 

slecht te doorkruisen, er was slechts één Hooiweg naar 

Groningen. Het alternatief was om vanaf het haventje 

via de Peizermade naar de stad te varen. Later is het 

haventje opnieuw aangelegd. Kenmerkend aan het dorp 

Roderwolde is de oude lintbebouwing, met name langs de 

Hoofdstraat. Er staan enkele boerderijen en opvallend zijn 

de molen en het dorpscafé. De latere toevoegingen in het 

lint zijn vooral van rond 1920 met de architectuur uit het 

interbellum (de periode tussen de beide wereldoorlogen) 

en af en toe clustertjes nieuwbouw uit de periode 1990-

2021. Achter het lint ligt een jaren '70-'80 wijk.

De kaders voor energieplannen zijn als volgt samengesteld: 

 O de technische mogelijkheden naar kenmerken 

van de kernen en het buitengebied. In een dun 

bebouwd gebied is een warmtenet moeilijker met 

voldoende rendement te realiseren, dit is hooguit in 

de kern van Roderwolde te realiseren.

 O de voorkeuren van de deelnemers, zij moeten 

geen bezwaar hebben en investeren. Daarnaast 

zijn ook gebouw- en grondeigenaren nodig. 

Boeren hebben soms legitieme bezwaren tegen 

plaatsing van zonnepanelen op daken, bijvoorbeeld  

brandveiligheidseisen of omdat koeien reageren op 

de spanning.

 O mogelijkheden vanuit de overheid. De gemeente 

heeft een beleidskader voor duurzame 

energieprojecten in het landschap en de 

Noordenveldse Kwaliteitsgids opgesteld, hierin 

zijn kaders opgenomen voor inpassing van 

zonneparken in het landschap. 

Energieoplossingen
ER zet in op verschillende sporen om energieneutraliteit 

te bereiken, daarbij hebben ze speciale aandacht voor 

verbruiksreductie. Daarnaast heeft energieopwekking 

grote prioriteit. In de afgelopen twee jaar is daarvoor veel 

tijd gestoken in het opstellen van een aanvraag Proeftuin 

Aardgasvrije Wijken van de rijksoverheid. Ook heeft ER een 

inventarisatie gemaakt voor zonnepanelen in Roderwolde. 

Zo zijn er veel daken beschikbaar, maar is de opgave groter 

dan met de opbrengst van daken opgelost kan worden. 

Er zijn dus aanvullende bronnen nodig. Vooral voor het 

buitengebied is de opgave ingewikkeld, omdat daar veel 

grote boerderijen staan met een gemiddeld verbruik van 

2800 m3 gas per jaar. 

De aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken omvatte een 

plan in twee delen: voor de dichter bebouwde kernen 

een warmtenet gevoed met oppervlaktewater, verdere 

bijverwarming moet individueel met warmtepompen. 

En in het buitengebied worden boerenbedrijven 

energieleverancier: all electric in combinatie met groen gas. 

Voor beide situaties is zo goed mogelijk isoleren de basis, 

voor historische gebouwen zoals de vele boerderijen is dat 

soms technisch en financieel ingewikkeld. Verschillende 

belangen worden hierin meegewogen: die van boeren, 

natuurorganisaties, het toerisme en de inwoners. 

Doelstelling
De ER heeft energieneutraliteit via energiebesparing en collectieve energievoorzieningen als doel. Zij richt zich hierbij vooral op 

particuliere woningeigenaren. De positie van bewoners is heel belangrijk, omdat duurzame renovaties en energieopwekking 

vaak directe gevolgen hebben voor de woonomgeving en het woongenot. Daarbij is het energiecollectief voor de uitvoering 

van haar projecten ook afhankelijk van bewoners voor draagvlak en financiële uitvoerbaarheid. 

Noordenveldse kwaliteitsgids 
(bron: MijnOmgevingsvisie) Energiek Roderwolde (bron: Facebook ER) en EAZ windmolen (bron: website ER)
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Proces
De partijen zetten verschillende middelen in om hun 

activiteiten uit te voeren:

 O Contact met bewoners, in coronatijd beperkt 

tot de website en een nieuwsbrief. Maar ook via 

dorpskrant (voormalige schoolkrant) de Wolmer 

waarin updates van het project worden gegeven 

en mensen ervaringen uitwisselen over hun 

gebouwen.

 O Binnenkort hopen ze weer actief aan de slag te gaan 

met de dorpsbijeenkomsten en energiecoaches, 

die via keukentafelgesprekken en EPA-adviezen, 

bewoners ondersteunen in bewustwording over 

de urgentie van de opgave en mogelijkheden voor 

verduurzaming.

 O De gemeente hoopt dit jaar de 

voorlichtingsavonden voor monumenteneigenaren 

weer te kunnen opzetten, incl. het thema 

duurzaamheid met de duurzaamheidscoördinator. 

Uitvoering We EnergyGame (bron: website ER)

Tot nu toe zijn de concrete resultaten beperkt. Vlakbij Roderwolde heeft een boerderij een kleine windmolen met houten 

wieken (EAZ) geplaatst. Verder hebben enkele inwoners (al langer geleden) duurzame maatregelen getroffen zoals isolatie, 

zuinige verwarmingsapparaten en zonnepanelen. Helaas is de aanvraag recent afgewezen. Dit was een grote teleurstelling 

voor de vele vrijwilligers en de gemeente. Ondertussen heeft de werkgroep zich herpakt en wordt een alternatief project over 

collectieve energierenovaties opgezet. Zo wordt er nagedacht over een nieuwe aanvraag en gestart met het opstellen van een 

wijkuitvoeringsplan in het kader van de warmtevisie.

Naast deze middelen zijn er vele zaken die tot stagnatie 

en succes kunnen leiden, deze zaken noemden de 

geïnterviewden tijdens de gesprekken:

 O Zoveel mensen, zoveel wensen: ondanks de sterke 

sociale binding blijft draagvlak ingewikkeld. 

Eigenaren hebben heel verschillende motivaties om 

te participeren: de energievoorziening van het huis 

verbeteren, het landschap beschermen, etc. 

 O Technische mogelijkheden: met name in de 

buitengebieden zijn complex, gebouwen liggen ver 

uit elkaar en hebben een relatief grote energievraag. 

Daarbij is het landschap karakteristiek en hebben 

energienetwerken onvoldoende capaciteit voor 

grootschalige energieopwekking. 

 O Vrijwillige inzet: veel werk van de ER en ECN wordt 

verzet door vrijwilligers, mensen met een baan of 

met andere activiteiten in andere clubs. Soms vraagt 

een energie-initiatief veel tijd, meer dan je misschien 

van vrijwilligers mag verwachten. Dat is een zorg 

voor de continuïteit van activiteiten.

 O Hart onder de riem: de afgewezen aanvraag was 

een grote teleurstelling voor de ER. Het had een 

mooie duw in de rug kunnen zijn. Daarom was het 

des te bemoedigender dat de wethouder kort na 

deze afwijzing contact opnam om het initiatief een 

hart onder de riem te steken: “Heel jammer, maar 

we gaan door om te kijken wat we wel voor elkaar 

kunnen krijgen!” 

 O Persoonlijk contact: een persoonlijke benadering 

pakt positief uit in de relatie. Bijvoorbeeld via 

bijeenkomsten en de energiecoaches. En ook met 

andere partners zoals Drents Energieloket en via 

een bewonerssessie tijdens het uitvoeren van de 

We-Energy Game. 

 O Privacy versus kennis delen: mensen leren graag 

van elkaar, het is vaak zelfs de eerste stap: even 

rondvragen bij dorpsgenoten en vragen wie goede 

partijen zijn om mee in zee te gaan. Sommige 

mensen zouden graag een databank maken om 

kennis uit te wisselen, maar het publiceren hiervan is 

lastig vanwege de privacywet. 
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Bronvermelding
 O Interview Jeroen Niezen (17 november 2020), Energiecoöperatie Noordseveld

 O Interview Harry Tappel (19 november 2020), gemeente Noordenveld, erfgoed

 O Interview Wim Brenkman (25 november 2020), lid buurtplatform Energiek Roderwolde. Namen van de 

geïnterviewden zijn fictief/geanonimiseerd.

 O Interview Irma Dijkhuizen en Henk Schipper Jan Kleine en Kim van Dam (18 november 2020), lid buurtplatform 

Energiek Roderwolde

 O ZuinigWonen (2020); Businesscase Energieverbetering woningen. Proeftuin Aardgasvrije wijk Roderwolde; 8 maart 

2020.

 O Aanvullende informatie Anita Speelman (gedurende Living Lab project) van ZuinigWonen, energieadviseur Energiek 

Roderwolde

 O website Energiecoöperatie Noordseveld – geraadpleegd 30 mei 2021

 O website Energiek Roderwolde – geraadpleegd 30 mei 2021

 O websites gemeente Noordenveld, waar staat je gemeente, Wikipedia – geraadpleegd 30 mei 2021

 O websites Wikipedia van Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot – geraadpleegd 30 mei 2021

 O schriftelijke feedback van de geïnterviewden op de concepttekst van deze praktijkcase tussen 2 en 11 juni 2021).

bron: website ER
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Gebiedscase Ameland, het Samsø van Nederland 

Deze projectcase gaat over de Amelander Energiecoöperatie en haar samenwerking 

met het consortium Duurzaam Ameland en de eilandbewoners.

Gebied 

Ameland

Projectinformatie
Op Ameland (provincie Fryslân) zet de Amelander 

Energiecoöperatie (AEC) zich, sinds de oprichting op 19 

maart 2009, in voor het zelf voorzien in duurzame energie. 

AEC heeft inmiddels 286 leden (met 608 certificaten) en 993 

klanten. Het initiatief beslaat het hele eiland (de gemeente 

Ameland), een landelijk gebied van ca. 59 km2 met vier 

dorpskernen en 3.747 inwoners. 

Nes, Ameland (auteur: ianvicknair, Flickr)

Aanleiding voor de oprichting van AEC is een droombeeld 

van de oprichter, die raakte geïnspireerd door wat de 

inwoners op het eiland Samsø (Denemarken) voor elkaar 

kregen: energie leveren. Kort na het oprichten van de 

AEC werd in 2009 het convenant Duurzaam Ameland 

getekend. Hierin beloofden de AEC, de gemeente, 

TNO, de Hanzehogeschool Groningen en diverse grote 

energiespelers zich samen in te zetten voor een duurzaam 

en zelfvoorzienend eiland in 2020.

Doelstelling
Bij alle initiatieven staat eigenaarschap van de Amelanders 

centraal: verduurzaming moet uitvoerbaar zijn en 

is uiteindelijk iets van de gemeenschap. Zo worden 

verworven middelen geïnvesteerd in nieuwe initiatieven 

van de AEC en stroomt het geld deels terug in de lokale 

economie. Bij de planvorming is ,naast de technische en 

financiële haalbaarheid, de inpassing in de leefomgeving 

heel belangrijk. Vanwege de woon- en werkkwaliteit 

én de betekenis voor de lokale economie die drijft 

op toeristen. Die bezoekers komen naar het eiland 

vanwege de natuurlijke en culturele waarden. Dit zijn ook 

beoordelingscriteria van het overheidsbeleid.

Verhaallijnen
Het eiland is gelegen in het UNESCO beschermde 

Waddengebied, een dynamisch gebied dat beschermd is 

vanwege haar hoge culturele en natuurlijke waarden. Het 

eiland Ameland bestond in de 17e eeuw uit een drietal 

kleinere eilanden met hun eigen dorpen. Aan het eind 

van de 19e eeuw werden de eilanden definitief aan elkaar 

verbonden. Vanwege de scheepvaart (later ook walvisvaart) 

vestigden veel schippers zich op het eiland, zij lieten de 

kenmerkende gele commandeurswoningen bouwen. 

Naast de scheepvaart was ook de landbouw belangrijk 

voor de economie, de dorpsboerderijen zijn daarvan een 

zichtbaar bewijs. Nadat de walvisvaart in het midden van 

de 20e eeuw stopte, werd het toerisme belangrijker voor de 

economie. Het enthousiasme van de eilandbewoners voor 

de energietransitie is deels te verklaren uit de historische 

noodzaak om zelfvoorzienend te zijn. 

Ameland in 1852 (bron: beeldbank Ameland)
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Energie
De AEC heeft als doel de bewustwording over 

duurzaamheid te vergroten, het verduurzamen van 

gebouwen en het opwekken van duurzame energie (te 

ondersteunen). De eerste stap in verduurzaming is veelal 

een individuele: bewustwording over de noodzaak en 

mogelijkheden. De AEC ondersteunt de bewoners hierin 

samen met de gemeente. Met energieboxen vol duurzame 

producten, informatiebijeenkomsten en het project 

Buurtkracht waarin bewoners samen onderzoeken hoe het 

energieverbruik in hun omgeving tot stand komt en wat 

hieraan gedaan kan worden. De volgende stap is duurzame 

renovatie, een stap van eigenaren zelf, maar ook een stap 

van de gemeenschap. Veranderingen aan de buitenzijde 

van gebouwen ziet iedereen en de opwekking van 

voldoende duurzame energie lukt vaak niet op individueel 

niveau. Dan wordt het een collectieve opgave, waar je als 

individu op verschillende manieren aan mee kunt doen. Zo 

wordt voor energieopwekking naar verschillende bronnen 

gekeken: zonne-energie, aardwarmte en getijdenenergie. 

De afgelopen 12 jaar zijn veel projecten gerealiseerd, door 

de AEC, door de gemeente en door beiden samen: 

 O Warmtescans om bewustwording te vergroten en 

vervolgstappen. 

 O Buurkracht-projecten waarbij bewoners een 

(fysieke) toolkit krijgen om in de straat met buren 

hun energieverbruik te onderzoeken en over 

oplossingen na de denken. 

 O Dorpstrajecten en charrettes (discussie- en 

ontwerpbijeenkomsten) om tot energiedorpsvisies 

te komen. 

 O Afgeven EPA-adviezen.

 O Verkoop en plaatsing van hybride warmtepompen. 

 O Een zonnepark met 23.000 zonnepanelen, 

voldoende voor ruim 1.500 huishoudens. Het 

zonnepark is landschappelijk ingepast doordat het 

veld is omringd door een dijk, beplant met lokaal 

voorkomende vegetatie. Op deze manier is het voor 

toeristen aan het oog onttrokken.

 O En vele andere initiatieven over duurzaam 

OV, natuurvriendelijke (groene) verlichting en 

innovatieve onderzoeksprojecten over waterstof en 

brandstofcellen.

Zonnepark Ameland (bron: AEC en Johan Kiewiet 2019, foto Jantina Scheltema)

bron: Duurzaam Ameland
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Proces
De partijen zetten verschillende middelen in om hun 

activiteiten uit te voeren:

 O Persoonlijk contact, via energiecoaches, 

bijeenkomsten, lokale projecten, het participeren 

in onderzoeksprojecten en gesprekken met andere 

belanghebbenden.

 O Het verspreiden van informatie via nieuwsbrieven 

en een website met informatie en filmpjes.

Bewonersbijeenkomst AEC (bron: Johan Kiewiet 2018)

Naast deze middelen zijn er vele zaken die tot stagnatie en 

succes kunnen leiden, deze zaken kwamen naar voren:

 O Lokaal draagvlak: kan niet zonder meebeslissen. 

Op Ameland wordt ervaren dat minder tegenstand 

ontstaat als mensen kunnen meedoen. Zij vinden 

het belangrijk zelf een verandering teweeg te 

brengen. Daarvoor moet je samenwerken.

De doelstelling om in 2020 zelfvoorzienend te zijn in duurzame energie is niet gehaald, de horizon is opgeschoven naar 2035. 

Nog steeds een behoorlijke uitdaging, temeer daar ook het naastgelegen gasboorplatform, vanwege de afstand tot het 

eiland, geëlektrificeerd moet worden. De AEC blijft er nuchter onder: “snelheid is ondergeschikt aan draagvlak en kwaliteit.” Dit 

heeft onder andere geleid tot de beslissing om toch een extra stroomkabel naar het eiland te laten aanleggen, de impact van 

duurzame energieopwekking op de omgeving wordt anders te groot.

Bronvermelding
 O Diverse gesprekken met stakeholders tijdens bijeenkomsten voor het onderzoeksproject SIA KIEM HBO Erfgoed geeft 

Ameland Energie! van de Hanzehogeschool Groningen (januari 2020-april 2021)

 O website Amelander Energiecoöperatie – geraadpleegd 30 mei 2021

 O websites gemeente Ameland, waar staat je gemeente  – geraadpleegd 30 mei 2021

 O schriftelijke feedback van de geïnterviewden op de concepttekst van deze praktijkcase tussen 2 en 11 juni 2021).

 O Samen sterk: Samenwerking is het sleutelwoord, als er goed contact is, kun je snel projecten opzetten en uitvoeren. 

Hiervoor kijkt de AEC over de gemeentegrenzen heen: er is samenwerking op (boven)regionaal niveau met de 

provincie, het Waddenfonds en landelijke spelers zoals TNO. Er zijn veel partijen met vergelijkbare doelen en 

iedereen heeft haar eigen middelen. Je moet de handen ineenslaan om tot resultaten te komen. 
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Gebouwcases gemeente Westerveld 

In de gemeente Westerveld (provincie Drenthe) zijn vele initiatieven voor het 

verduurzamen van historische gebouwen, van onbeschermde woningen tot zeer 

beschermde landgoederen. Hieronder worden snapshots gegeven van vijf projecten 

in de gemeente Westerveld, op verzoek is de informatie van enkele deelnemers 

geanonimiseerd.

Gebouwen 

Westerveld

Projectinformatie
Als vastgoedeigenaar zet de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) zich in voor het onderhoud en de duurzame exploitatie van 

zowel nieuwbouw (zie gebiedscase Frederiksoord) als historische gebouwen. Onder deze gebouwen vallen onder andere huis 

Westerbeek in Frederiksoord (nog niet verduurzaamd) en de Mandenmakerij in Wilhelminaoord (duurzaam herbestemd). 

Naast deze projecten zijn drie andere projecten onderzocht, een groot gebouw met een recreatieve functie van een grotere 

stichting (stichting Boszicht), een keuterboerderij van het gepensioneerde echtpaar De Vries en een jaren ‘60 gebouw van de 

familie Meester dat na een lange periode van leegstand is herbestemd voor zowel privé als zakelijk gebruik. 

Doelstelling
Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het gebied 

onderhoudt de MvW haar historische gebouwen goed. 

Zo laat zij haar panden om de 4-5 jaar inspecteren 

door de Monumentenwacht en heeft zij naast een 

eigen team van deskundigen een netwerk van 

specialisten voor het uitvoeren van restauratie -en 

duurzaamheidswerkzaamheden. Daarnaast biedt de MvW 

particuliere eigenaren de mogelijkheid ondersteuning te 

krijgen van hun restauratiearchitect. 

De andere eigenaren hebben verschillende motieven, 

ambities en doelen. In alle gevallen is er liefde voor de 

historische kwaliteiten én voor duurzaamheid. Voor stichting 

Boszicht zijn dit ideële doelstellingen, zij streeft naar brede 

duurzaamheid zoals comfort en natuurbeleving en let 

bijvoorbeeld op de impact van schoonmaakmiddelen op de 

natuur. Voor fam. De Vries zijn woongenot en milieuaspecten 

belangrijk,  voor het herbestemmingsinitiatief van de 

familie Meester is dat de urgentie om gasvrij te worden 

en de fasering van (hoge) investeringen. In alle gevallen 

zorgt urgent onderhoud voor prioriteit in aan te pakken 

gebouwonderdelen en de mate waarin geld overblijft voor 

het realiseren van plannen. 

Verhaallijn
Huis Westerbeek

Huis Westerbeek dateert uit de 17e eeuw en is gebouwd als 

landhuis van François van Westerbeek die het omliggende 

gebied liet vervenen. Aan het begin van de 19e eeuw werd 

dit het woonhuis van Johannes van den Bosch, de stichter 

van de Maatschappij. 

Huis Westerbeek (bron: MvW) 

de Mandenmakerij (bron: MvW)

De mandenmakerij

De mandenmakerij/weverij werd gebouwd in 1900 als 

fabrieksgebouw, in de periode 2018-2019 is het gebouw 

energieneutraal herbestemd voor dagbesteding 

en zorgappartementen. Uitgangspunten bij de 

energieneutrale herbestemming waren het behouden van 

waardevolle elementen en een comfortabel gebouw. 
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Recreatiegebouw

Het recreatiegebouw van stichting Boszicht heeft sinds de bouw in de jaren ’30 altijd een verblijfsfunctie gehad, de bedoeling is 

dat dit zo zal blijven. 

bron: fam. De Vries

Jaren ’60 gebouw

Het jaren ’60 gebouw van de fam. Meester werd na een leegstandsperiode overgenomen van de gemeente. Het was redelijk 

onderhouden maar de inrichting was gedateerd en installaties waren verouderd. 

Energie
Westerbeek 

Bij huis Westerbeek zijn de energiekosten een behoorlijke 

opgave, tegelijkertijd zorgt het monumentale karakter 

aan de binnen- en buitenzijde voor stevige kaders: 

aanpassingen aan de indeling en gebouwschil zijn moeilijk 

tot niet mogelijk. Hier ligt een innovatievraag: hoe kan 

het gebouw worden verduurzaamd met behoud van 

monumentale waarden? Wat is het ei van Columbus?

Huis Westerbeek (bron: G.Hardeman 2018)

De herbestemde 
Mandenmakerij met 
zonnepanelen op de 
nieuwe sheddaken 
(bron: Maatschappij van 
Weldadigheid en website 
MvW)

De mandenmakerij

Voor de duurzame herbestemming van dit gebouw lag 

de complexiteit in het verdienmodel, dus het toekomstig 

programma. De benodigde investeringen en de, in 

verhouding tot de kosten, beperkte beschikbare subsidies. 

Tegelijkertijd lagen er kansen in het creatief terugbrengen 

van verloren elementen (sheddak). In vloeren, muren en 

het dak is isolatie aangebracht en in de ramen isolerend 

glas voor monumenten (kathedraalglas). Daarnaast 

wordt het pand verwarmd met een warmtepomp en 

zijn 120 zonnepanelen aangebracht op het sheddak. Dit 

dak was verloren gegaan en bij terugplaatsing zijn deze 

daken andersom geplaatst voor een betere opbrengst 

van de panelen en betere zon-inval (wel licht, minder 

zonnewarmte).

Boerderij

Het keuterboerderijtje van de fam. De Vries was ooit 

onderdeel van de Havezate Oldengaerde en werd begin 

19e eeuw gebouwd. Nadat het in 1913 tot de grond toe 

afbrandde, werd het opnieuw opgebouwd in de huidige 

vorm. De bewoners hebben het na de aankoop aangepast 

aan de eisen van deze tijd, waarbij de oorspronkelijke 

indeling en karakteristieke elementen zoveel mogelijk 

werden behouden. Ook kochten zij een aangrenzend stuk 

land voor extra privacy en wooncomfort. 
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Recreatiegebouw

Het recreatiegebouw was in principe in goede staat 

echter waren de vaste lasten in het hoofdgebouw door 

het monumentale karakter en gebrek aan isolerende 

maatregelen voor de stichting Boszicht groot. Daarom 

is een project opgezet om een deel van de functies 

te verplaatsen naar een bijgebouw waar dubbel glas 

is aangebracht. Verder zijn de ventilatoren omgezet 

naar gelijkstroom, dat scheelde aanzienlijk. Ook is er 

in het hoofdgebouw een warmtepomp aangebracht 

die is aangesloten op warmteboilers. Er wordt nog 

wel gas verbruikt maar minimaal, in de toekomst 

wordt dat aangepakt. Tot slot zijn er zonnepanelen op 

de uitbouw geplaatst, aan de achterzijde en uit het 

zicht vanaf het wandelpad. De stichting wil nog een 

volgende verduurzamingsslag maken, echter zijn door de 

coronasituatie alle projecten 'on hold' gezet, de focus ligt 

op gezonde bedrijfsvoering en reparaties.

Boerderij

Het boerderijtje van fam. De Vries was in slechte staat: 

stoeptegels op zand, erg koud in de winter. Verder was er 

optrekkend vocht in de enkelsteens kalkzandsteenmuur. 

Veranderingen waren gericht op het verhogen van het 

comfort, beperken van de vaste lasten en behoud van 

monumentale waarden. Comfort en betaalbaarheid 

vormden randvoorwaarden. Er werd een geïsoleerde 

betonvloer aangebracht, met vloerverwarming. Daarnaast 

werden speciale steentjes in de gevel aangebracht om 

optrekkend vocht tegen te gaan. Verder werd dubbel glas 

aangebracht. De vloerverwarming werd aangesloten op 

de gasgestookte cv-ketel. Omdat de eigenaren slechte 

ervaring hadden met geluidsoverlast van airco’s zijn zij nog 

niet overgegaan tot de aanschaf van een warmtepomp. 

Wel zijn op het naastgelegen perceel 30 zonnepanelen 

geplaatst. De bewoners zijn tevreden met hun comfort en 

verdwenen elektriciteitsrekening. Alleen zijn er wel twijfels 

bij het hoge verbruik door de vloerverwarming na ruim 20 

jaar.

Jaren ’60 gebouw

Voor de fam. Meester is het handhaven van de uitstraling 

aan de buitenkant een voorwaarde, de ramen bijvoorbeeld. 

Alleen de binnenzijde en tuin zijn aangepakt, in de tuin 

is ook een nieuwe loods gebouwd. Het beperken van 

de vaste lasten (door verhuur en duurzame installaties) 

en comfort waren belangrijke doelen. De vloer moest 

worden vervangen, daarom werden meteen de radiatoren 

verwijderd en vloerverwarming aangebracht. Het gebouw 

moest gasloos worden. Zomers komt de energie van twee 

zonneboilers (opslag in drie buffervaten) en ’s winters via 

een hout- en een palletvergasser in de loods. Op deze 

loods liggen ook 40 zonnepanelen. Daarnaast staat er een 

leemkachel in het gebouw voor bijverwarming. De ramen 

zijn groot en karakteristiek en vanwege de grote investering 

(nog) niet aangepakt. De investering die daarvoor nodig 

is, is moeilijk terug te verdienen. Wel zijn de vloer en het 

plafond geïsoleerd en de muren zo gestuct dat enkele 

karakteristieke elementen in het zicht bleven. De bewoners 

vinden het gebouw comfortabel en eerst duurzaam 

genoeg. De zonnepanelen leveren nu overcapaciteit, een 

bewuste keuze waarmee de eigenaren anticiperen op de 

toekomst. Voorlopig hebben ze geen haast met verdere 

investeringen. Eerst willen ze in gesprek met de gemeente 

over de nevenbestemming van het pand. En wie weet wat 

voor kansen de krappe woningmarkt biedt, hoewel de fam. 

Meester geen voorkeur geeft aan permanente bewoning in 

hun huis.

Proces
De gebouweigenaren zetten verschillende middelen in om 

hun activiteiten uit te voeren:

 O Regelmatig overleg met een bouwteam (een team 

van specialisten) en andere belanghebbenden 

(beoogd huurder, overheid, financiers).

 O Werkbezoek om tot elkaar te komen. Het tot elkaar 

komen ging soms moeizaam, veel communicatie 

was schriftelijk en ging via wisselende 

contactpersonen. Het werkbezoek doorbrak dit.

 O Een onderhoudsplan en kleurenschema voor het 

inventariseren van benodigde werkzaamheden.

 O Een erfgoedfair waarbij alle informatie over het 

cultureel erfgoed voor deze omgeving te verkrijgen 

was. Vijf jaar geleden stond duurzaamheid niet echt 

op de agenda, dat zou hier kunnen. 

 O DuMo-scan, aangeboden door de gemeente. Voor 

eigenaren met specialisten voegde dit niet veel toe, 

voor particulieren vormde het aanleiding tot nadere 

verdieping.

 O DuMo-subsidie, aangeboden door de gemeente. 

Een welkome (!) steun, echter een bescheiden 

bedrag (€2.500-€5.000) op een grote investering 

(vanaf €25.000, bij grote duurzame renovaties gaat 

het snel om een 10-20-voud aan kosten).

 O Diverse eigenaren maakten hiernaast gebruik van 

omvangrijke rijkssubsidies voor verduurzaming.

 O BTW aftrek op de zonnepanelen.
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Naast deze middelen zijn er vele zaken die tot stagnatie 

en succes kunnen leiden, deze zaken noemden de 

geïnterviewden tijdens de gesprekken:

 O Hoge monumentale waarden: zijn zeer 

waardevol voor de sfeerbeleving, maar moeilijk 

te verduurzamen. Daarbij maken de kieren en 

naden het bijna onmogelijk het pand aan te sluiten 

op duurzame verwarming. Groen gas of hoog 

temperatuur wateraanvoer en waterstof lijken op dit 

moment de enige opties.

 O Kennis: sommige eigenaren hebben veel interesse 

in techniek of een grote drive voor het klimaat 

of gasvrij leven. Zij hebben vaak veel kennis 

over verduurzaming. Anderen werken voor een 

organisatie met een energiespecialist of hebben 

zo iemand in hun netwerk. Dit is een grote pre bij 

het realiseren van duurzame ambities. Sommige 

eigenaren geven aan dat adviseurs graag 

langskwamen om advies te geven en dat deze 

bezoeken vaak veel inzicht gaven. 

 O Begeleiding: de architect zocht de monumentale 

waarden uit, stelde het plan op en begeleidde het 

project bij de gemeente. Dat was een succesfactor. 

Tegelijkertijd heeft de eigenaar zich daardoor niet 

zo verdiept in de monumentale waarden van het 

gebouw. 

 O Communicatie: verliep soms moeizaam doordat 

contactpersonen wisselen en contact plaatsvond op 

afstand (vaak schriftelijk). Door regelmatig overleg, 

met mensen met verschillende achtergronden 

en belangen creëer je het snelste begrip en 

overeenstemming. 

 O Het goede moment: de juiste mensen op het juiste 

moment bij elkaar krijgen is een succesfactor. Dit is 

moeilijk en vereist goede projectleiding en geduld.

 O Economische waarde: er is veel mogelijk, ook bij 

historische gebouwen, maar vaak tegen een hoge 

prijs. Wat zijn de economische effecten: wat kost 

het, wat bespaar je, wat ga je terugverdienen (terug 

leveren, meer verhuur), daalt of stijgt de WOZ-

waarde? 

 O Waterwingebied: soms zijn er regels die 

de ondergrond beschermen, zoals in 

waterwingebieden. Dan mogen bepaalde type 

warmtepompen bijvoorbeeld niet worden 

toegepast. 

 O Lawaai: sommige apparaten geven geluid, denk dus 

goed na over waar je een apparaat plaatst. Zowel 

voor je eigen genot als dat van omwonenden en 

bezoekers. 

Bronvermelding
 O Interview Minne Wiersma (12 november 2020), 

directeur Maatschappij van Weldadigheid

 O Vraag-en-antwoord via de mail Hilco Broekman  

(4 december 2020), Bouwbedrijf Broekman

 O website Koloniën van Weldadigheid – geraadpleegd 

30 mei 2021

 O website herbestemming van de Mandenmakerij – 

geraadpleegd 30 mei 2021

 O Rutger Korte (2020); Drents erfgoed en de 

energietransitie, de dilemma’s van de gebruikers en 

eigenaren; BSc thesis Hanzehogeschool Groningen, 

22 oktober 2020; drie transcripten van 9, 11 en 

22 september 2020. De weergegeven namen zijn 

fictief.

 O schriftelijke feedback van de geïnterviewden op de 

concepttekst van deze praktijkcase tussen 2 en  

11 juni 2021).

Rondleiding en uitleg tijdens de Erfgoedfair van het Noorden 
(bron: M. van Zanten 2013)
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Gebouwcases Roderwolde en omstreken 

In Roderwolde en omstreken (provincie Drenthe) zijn vele initiatieven voor het 

verduurzamen van historische gebouwen, soms monumenten maar in de meeste 

gevallen gebouwen zonder beschermde status. Hieronder worden snapshots 

gegeven van vier projecten in dit gebied, op verzoek van een deelnemer is 

informatie geanonimiseerd.

Gebouwen 

Roderwolde

Projectinformatie
Drie gebouweigenaren zijn particulier eigenaar van een historische boerderij in drie maten: Irma Dijkhuizen en Henk Schipper 

kochten een keuterboerderij in Foxwolde, Herman Sips heeft een boerderij in Sandebuur (beiden in het buitengebied). Wim 

Brenkman een boerderij naast de molen en Bien Krips en Hans Wijnbergen zijn eigenaar van ’t Rode Hert (beiden in het lint van 

Roderwolde). Allen wonen met een partner of gezin in het gebouw en zijn naar dit gebied gekomen vanuit de wens in een 

landelijke omgeving te wonen. Van deze geïnterviewden zijn alleen Bien en Hans geen lid van Energiek Roderwolde, omdat zij 

geen particuliere woonhuiseigenaar zijn.

Doelstelling
De knop

Vierentwintig jaar geleden zocht Herman Sips een ruimte buiten, maar dicht bij de stad. Zijn oog viel al snel op een nogal 

vervallen boerderij. De ambitie was de boerderij zelf te verbouwen. Gekkenwerk volgens vrienden, maar met hulp lukte het, al 

moest hij dagenlang het dak op. Overigens is het verbouwen nooit klaar, het plan van 10 jaar is nu al 24 jaar in uitvoering. De 

liefde voor de boerderij staat voorop, het gebouwstaat op een mooie en karakteristieke locatie. Het doel is van het gas af te 

komen en het comfort te verbeteren. 

Boerderij bij de molen (Bron: Google Streetview)

Boerderij naast de molen

Wim Brenkman wilde het huis verbouwen in de context 

van wat het is. Ze wonen in een mooie boerderij naast 

de molen en willen comfortabel leven, in stijl. Echt 

energieneutraal wonen kun je, volgens Wim beter in een 

nieuwbouwhuis doen. Deze plek is zo gaaf: daar doe je dat 

niet ten koste van de historische kwaliteiten. Toch zijn er 

grote duurzame ambities, daarbij wordt steeds de vraag 

gesteld welke elementen gebruikt kunnen worden en 

welke aannemer dit écht kan realiseren, tegen een redelijke 

prijs. 
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Boerderij Foxwolde 

Toen Irma en Henk 10 jaar geleden door het buurtschap 

Foxwolde reden waren ze gecharmeerd van het landschap 

en viel hun oog op een te koop staand keuterboerderijtje. 

Snel ontstonden ideeën voor een verbouwing van de 

woning en schuur. Eerst werd uitgegaan van verbouwing, 

maar uiteindelijk moest tot gedeeltelijke sloop-nieuwbouw 

worden overgegaan. Deze lieten ze rond 2008-2010 

uitvoeren. Duurzaamheid was een voorwaarde én 

versneld van het aardgas af vanwege zorg voor klimaat 

en milieu (met vermindering CO2
uitstoot als belangrijkste 

doelstelling). Ze waren toen geen expert en wilden 

zo duurzaam mogelijk, maar met realisme: het moest 

technisch wel kunnen. Op basis van hun ervaring met 

een eerdere ingrijpende verbouwing en noodzakelijk 

vakmanschap werd gekozen voor begeleiding door een 

architect (van der Meer, de Zwarte Hond) en zijn team.

Bron Irma Dijkhuizen en Henk Schipper 2021

Boerderij ‘De Knop’ (bron: Google Streetview)

Bron: Bien Krips en Henk Wijnbergen

’t Rode Hert 

Een paar jaar geleden kwamen de ondernemers Bien en 

Henk naar Roderwolde om daar te wonen en werken. 

Als muzikanten beschikken ze over relatief weinig 

investeringsruimte voor verduurzaming, al is die ambitie 

er zeker. Deze komt vooral voort uit behoefte aan meer 

comfort en lagere energiekosten. Er zal daarom veel zelf 

uitgevoerd worden en ook uitgesmeerd over een langere 

periode. Het behoud van het karakter is belangrijk, dit 

is voor de beleving van de klanten en de uitbaters een 

meerwaarde.

Verhaallijnen
De knop

Volgens de systemen komt het pand uit 1920, maar op een 

oude kaart staat al in 1850 ‘De Knop’, dat staat voor een 

verhoging in het landschap. Maar dat kan ook een eerdere 

boerderij zijn. Vroeger bestond het woongedeelte van 

deze boerderij uit slechts één kamer met twee besteden, 

een keukentje en een voorraadkeldertje. Het heeft geen 

monumentenstatus. Later, na de aankoop, is grond 

bijgekocht en heeft het terrein een natuurbestemming 

gekregen waardoor het terrein een landgoedstatus heeft 

gekregen. Bij de (doorlopende) verbouwing van De Knop 

is het zoveel mogelijk behouden van de authenticiteit het 

uitgangspunt. Je moet het gebouw goed kennen, eerst tot 

je door laten dringen en je bij elke stap afvragen: wat doet 

het met de oude boerderij? Daarbij zijn verwijderbaarheid 

van maatregelen en bewezen oplossingen criteria. De 

eigenaar wil voorbeelden zien, geen experimentele dingen. 

Het beste is om zelf te kijken en dan te oordelen.

Boerderij naast de molen

De boerderij naast de molen stamt uit 1854 en bestaat 

uit een grote schuur met dwarshuis en 2 ha. grond. De 

eigenaren wonen er 4 jaar, maar hebben nog weinig 

historisch besef van de plek. Wel is er wat onderzoek 

gedaan, er zijn foto’s en tekeningen uit het archief van de 

historische vereniging gehaald en er zijn verhalen van de 

vorige eigenaar en omwonenden. Vroeger is de schuur 

afgebrand en daarvoor stond er een soort borg. De stenen 

daarvan zijn gebruikt voor de molen en het dwarshuis. Het 

huis bestaat uit een gang met een kamer aan twee kanten 

waarbij je door in de nissen te gaan zitten uitzicht hebt 

over het voormalige moeras. De vorige eigenaar heeft wel 

veel veranderd: de bedstede is een nu boekenkast. Boven 

de deur staat een levensboom, maar het is niet duidelijk 

wanneer die is geplaatst, het staat niet op oude foto’s. De 

oude bedstede lijkt in de schuur te staan, maar de vorige 

eigenaar vertelde dat hij die uit Zeeland heeft gehaald. 

De schuur bevat het woongedeelte: een keuken, etc. 

en van daaruit is toegang naar de tuin met boomgaard. 
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Wim Brenkman vindt het belangrijk te denken vanuit wat 

mogelijk is binnen het landschap en het systeem. Deels is 

dat handhaven, deels vernieuwing inpassen. Met respect 

voor leefomgeving, natuur, milieu en cultuurhistorie. Het 

gebouw staat naast de molen dus verbouwen moet in 

stijl. Het moet niet vloeken met de directe omgeving. Voor 

verduurzaming is comfort op de kortere en energiereductie 

op de langere het belangrijkste. Erfgoed hoort daar niet bij, 

want dat is de context. Dat betekent dat de uitvoering soms 

gefaseerd moet. Het kan alleen in één keer als je genoeg 

geld hebt, dat scheelt in de rommel zitten.
Boerderij naast molen Woldzicht (bron: Woldzigt Roderwolde)

Ansichtkaart van ’t Rode Hert rond 1930 (bron: DvhN) 

Het interieur (auteur Wutsje, Wikipedia)

Boerderij Foxwolde 

Volgens het Kadaster is de eenvoudige boerderij in het 

buurtschap Foxwolde gebouwd in 1920. Er heeft altijd een 

groot gezin in gewoond. Beneden was de eetkamer, de 

salonkamer en een bedstee, boven sliepen de drie kinderen 

in één zolderkamer. In de bescheiden schuur stond het 

vee. Verder is er een stookhutje. Het belangrijkste voor 

de vernieuwing was dat het ontwerp zou aansluiten bij 

het karakter van de keuterboerderij en de inpassing in de 

omgeving. De architect ontving beleidsstukken van de 

gemeente en werkte op basis van een landschapsanalyse 

een plan uit. Oude elementen werden behouden, zoals 

het voorhuis en het stookhutje. De opnieuw opgebouwde 

schuur is zo energiezuinig mogelijk gemaakt. 

’t Rode Hert

De ondernemers hechten waarde aan het gebouw 

vanwege de locatie, uitstraling en het monumentale 

karakter aan de voor- en achterzijde. Zowel van het gebouw 

als de tuin. Volgens het Kadaster dateert het pand uit 

het eind van de 19e eeuw, maar uit stukken blijkt dat op 

deze plek al vanaf 1556 sprake is van een café en andere 

bedrijvigheid zoals een boerenbedrijf, bakkerij en slijterij. 

Tegenwoordig doet het pand dienst als muziekstudio 

annex muziekcafé. Met name het aangezicht van het pand 

heeft historische waarde, het interieur volgens Bien en Henk 

niet alhoewel het wel een sfeervol karakter heeft. 

Energie
De knop

De Knop was bij de verwerving in 1996 in zeer slechte staat. De paraplu stond boven de PC om kortsluiting te voorkomen, 

er lag asbest op het dak en de wind gierde door het huis. De eerste stap was gevelherstel aan de voorzijde. Een deel van 

de voorpui en de schoorsteen werden opnieuw opgemetseld met authentieke bakstenen en schelpkalk. Ook kwamen er 

nieuwe oudhollandse pannen en nieuw riet in plaats van de betonpannen en asbest golfplaten op het dak. Alles uitgevoerd 

in samenspraak met de buurman die bouwkundige was bij Rijksmonumentenzorg. Het rieten dak is ongeïsoleerd zodat je ook 

vanuit het binnengedeelte, de deel, tegen het riet aankijkt. Rondom de deel zijn de zijkanten uitgebouwd met slaapkamers, 

keuken en kantoor. Alle binnenruimtes zijn op plafondhoogte geïsoleerd met steenwol en schuimplaten. De deel en zolders 

zijn ongeïsoleerd en worden ook niet verwarmd. Aan de achterzijde en zijkant zijn compromissen gedaan. In de, vanwege 
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stormschade al eerder vernieuwde, achtergevel is een verdiepte hoofdingang, een zogenaamde onderschoor, aangebracht, een 

element van een Saksische boerderij in een Friese stelpboerderij. Een aantal stalraampjes heeft plaatsgemaakt voor schuifpuien 

met drielaags isolatieglas, en rond de deel is een grote glaspartij aangebracht, in de maatvoering van de oude gebinten om 

ook van binnenuit via de ramen in het riet licht binnen te laten. Verder is deels steenwolisolatie aangebracht, dubbel glas en 

een betonvloer met isolatie eronder en de oude houten vloer uit de sporthal erop. Er is gekozen voor zoveel mogelijk natuurlijk 

materiaal en hergebruik van materiaal. Op dit moment wordt het huis deels verwarmd door de Aga Cooker (groot fornuis) 

en een gasgestookte cv, in de winter wordt ook gestookt met een houtkachel op eigen hakhout. Op het terrein liggen op 

de kapschuur 40 pv-panelen. Door het elektrisch rijden is dat maar net onvoldoende om in de eigen elektriciteitsbehoefte te 

voorzien. 

Wat betreft energiemaatregelen was isolatie de eerste stap, dat was ook relatief low cost. Verder was de energiebron 

ingewikkeld. De directe buren zitten op 400 meter afstand, het moet een standalone systeem worden. Ondertussen denkt 

Herman Sips na over de stappen die genomen moeten worden om volledig van het aardgas af te gaan. "Hakhout is nog wel 

10 jaar vol te houden, maar wat wordt het alternatief voor de cv-ketel en houtkachel? De houten vloer is niet geschikt voor 

vloerverwarming. Vervangen door tegels en vloerverwarming? Warmtepomp in combinatie met een hout gestookte cv? Een 

warmwaterbuffer in de oude mestput? Het is een ingewikkelde opgave.

Boerderij naast de molen

Wim Brenkman heeft veel aanpassingen gedaan. De grootste prioriteit had het dak (met isolatie) en het vernieuwen van de 

keuken. Het dak was een hele opgave. Aanvankelijk was het plan pannen te leggen, maar die waren €30.000 duurder dan 

golfplaten. Als er 50% subsidie was geweest waren ze bereid te investeren, helaas was dat niet mogelijk. De oplossing misstaat 

nu niet in de omgeving. Daarna is voor een deel vloerisolatie aangebracht en zijn de ramen voorzien van dubbel glas. Dat alles 

gebeurt in kleine stappen vanwege de forse (!) investering. Het zijn investeringen die je eigenlijk nooit terugverdient. Tot slot is 

er een energiezuinige cv-ketel geplaatst en liggen er 23 zonnepanelen op het dak. Om energieneutraal te kunnen leven, lijkt 

de volgende stap een warmtepomp te worden, maar eigenlijk moet dan eerst isolatie en vloerverwarming worden aangelegd. 

Weer forse investeringen en het resultaat op het energieverbruik is niet bekend. Het huis is wel comfortabeler geworden. 

Misschien is het verbruik aan de hoge kant, maar door corona wordt er thuis gewerkt.

Plaatsen van de zonnepanelen (bron: Verreiker verhuur Noordenveld)
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Boerderij Foxwolde 

Bij nader onderzoek bleek de constructie zwaar door 

houtworm te zijn aangetast. Dit in combinatie met de 

hoogte-eisen in het bouwbesluit deed de eigenaren 

ertoe besluiten de schuur geheel te herbouwen. Om ook 

een verdieping aan te kunnen leggen, is de schuur iets 

opgetild Het voorhuis (inclusief de kleurstelling) en de 

verhouding tussen voorhuis en schuur zijn gehandhaafd. 

Oude elementen zijn behouden, maar er zijn ook 

vernieuwingen doorgevoerd zoals dubbel glas, isolatie en 

vloerverwarming. Er is een groot contrast tussen oud en 

nieuw. In het nieuwe deel zijn moderne versies van oude 

elementen gebruikt bijvoorbeeld in de baanderdeuren en 

door een soort luchtbrug te plaatsen waar oorspronkelijk 

de hooizolder uitkwam. Waar mogelijk is maximaal 

geïsoleerd en voor de verwarming wordt gebruik gemaakt 

van een luchtwarmtepomp (geen geluidsoverlast) en 

zonnepanelen (uit het zicht). Als achtervang voor de 

verwarming is een hybride cv-ketel geplaatst. 

Het hele concept was destijds nog heel nieuw; mensen 

snapten soms niet waarom de bewoners dit deden. En zij 

wisten het zelf soms ook niet, maar er was een enorme 

drive om te pionieren. Tegenwoordig hebben de bewoners 

zelf meer kennis. Overigens lopen ze inmiddels wel 

tegen een aantal problemen aan. Behalve een extreem 

hoog elektriciteitsverbruik is het systeem al “af”. Helaas 

kunnen specialisten vaak niet goed helpen. De indruk 

bestaat dat zij ook niet precies begrijpen hoe het hele 

systeem in elkaar zit (er is geen documentatie van het 

installatieontwerp); ze zijn vaak vooral gespecialiseerd in 

hun eigen onderdeel en niet in hoe alles samenhangt met 

het gehele energiesysteem. Door al het gedoe en om niet 

helemaal afhankelijk te zijn van alle installaties overwegen 

de bewoners als aanvulling een houtkachel (ook voor de 

sfeer). Een van de hardnekkigste problemen is het moeilijk 

op temperatuur krijgen van het ‘oude’ voorhuis, maar dat 

vinden de bewoners niet zo erg. De bewoners vragen zich 

ook af wat de gevolgen zijn van het aanbrengen van een 

kattenluikje op de balans in het huis. Kortom, wie bedenkt 

het energiezuinige kattenluik?

Bron: Irma Dijkhuizen en Henk Schipper 2021

’t Rode Hert

Het woongedeelte van het gebouw van de ondernemers 

is geheel geïsoleerd: vloeren, wanden en dak. Ook zijn 

er zonnepanelen geplaatst. Het eerste deel van het 

bedrijfsgebouw is ook geïsoleerd, met een doos-in-doos 

constructie. Hierdoor is het binnenklimaat optimaal.  

Er is een wens om het andere bedrijfsgebouw (caféruimte) 

ook te isoleren, vooral de ramen zijn daarbij belangrijk. 

Er wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

om dit met behoud van de authenticiteit van het pand 

te doen. Om meer zicht te krijgen in de mogelijkheden 

is op verzoek van de energiewerkgroep een betaald 

verduurzamingsrapport opgesteld. Dit leverde geen 

concrete of relevante oplossingen op, de adviseur 

bleek achteraf geen affiniteit te hebben met historische 

gebouwen. Ondanks de investering blijft nu voorlopig 

onduidelijk wat de mogelijkheden zijn.

Proces
De gebouweigenaren zetten verschillende middelen in om 

hun activiteiten uit te voeren:

 O Ondersteuning van de buurman in historisch 

onderzoek en met het verbouwen. En ook van 

ZZP’ers en adviseurs voor het maken van keuzes en 

uitvoeren van werk.

 O Veel zelfstandig onderzoek naar de bouwhistorie, 

dat was ook nodig voor de landgoedaanvraag. Via 

overheidsarchieven en de historische vereniging.

 O Ook gesprekken met de vorige eigenaar leverde 

veel informatie op over het toenmalig gebruik en de 

kenmerken van de boerderij.

 O Subsidie: landgoed, SDE-subsidie van de 

rijksoverheid voor de zonnepanelen en 

warmtepomp, duurzaamheidssubsidie vanwege 

aardbevingsschade. EPA-advies of Energie 

ZuinigWonen advies. Rapporten zijn soms gratis 

en kosten soms geld, voor eigenaren is niet altijd 

bekend wat de diepgang van deze rapporten is 

en of de adviseur affiniteit heeft met historische 

gebouwen. Advies van specialisten over 

zonnepanelen en vloerverwarming; en voor de 

uitvoering. 

 O Zelf informatie verzamelen en beoordelen, bij 

anderen thuis kijken en vragen naar ervaringen. Er 

zijn ook buurtbewoners die graag hun kennis en 

ervaring beschikbaar stellen tijdens een gesprek of 

bezoek.
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 O Het bouwteam met een architect en specialisten is 

echt een steun en toeverlaat geweest. Door aan te 

schuiven bij overleggen begreep je precies waar het 

over ging of accepteerde je zonder het helemaal 

te begrijpen dat sommige beslissingen anders 

moesten.

Naast deze middelen zijn er vele zaken die tot stagnatie 

en succes kunnen leiden, deze zaken noemden de 

geïnterviewden tijdens de gesprekken:

 O Warmtepomp: er zijn wisselende signalen over of 

een warmtepompen al dan niet een goed idee is. 

Je wilt een goede oplossing, maar deze investering 

gaat om veel geld. Daarbij wil je geen lawaai.

 O Beleid: voor onderhoud, herbestemming en 

verduurzaming is verschillend beleid. Per 

onderwerp worden weer andere eisen aan je plan 

gesteld. Voor energie zijn die soms tegenstrijdig: 

pv-panelen  op eigen perceel is gewenst, maar soms 

zijn er lastige plaatsingsrestricties.

 O Subsidies: goede ondersteuning en stimulans om te 

investeren (met resultaatsverplichting).

 O Vernieuwing: een eigenaar wilde duurzame 

materialen, maar de bouwmarkt kon niet adviseren. 

Het zelf uitzoeken kost veel tijd. Daarbij weet je niet 

goed of gevonden informatie betrouwbaar is. 

 O Selecteren specialist: er zijn veel specialisten. Veel 

zijn van wc-eend en adviseren wc-eend, anderen 

kijken alleen naar hun specialisme en kunnen geen 

goed (totaal)advies geven. Denk goed na over hoe 

je wilt beoordelen of iemand de goede specialist is 

voor jou. En let op dat een adviseur je eisen begrijpt, 

baten zijn niet altijd financieel, maar gaan ook om 

andere waarden. Als ze zich niet in jouw criteria 

kunnen uitdrukken, dan zijn ze niet geschikt.

 O Patiëntendossier: bij schade is het soms lastig te 

ontdekken hoe het gebouw en installaties in elkaar 

zitten. En dus ook te bepalen hoe iets gerepareerd 

kan worden. Tegenwoordig is alles digitaal dus 

gemakkelijker over te dragen. Probeer een dossier 

van je huis te maken.

 O Participatie: veel energie-initiatieven richten 

zich op particuliere woningeigenaren en niet op 

ondernemers, die vallen dan buiten de boot.

 O Vanuit ‘Energiek Roderwolde’ werden 

subsidiemogelijkheden aangedragen, kon niet 

voor bedrijven. Bleken ook andere ondernemers te 

ervaren.

 O Vertrouwen: regelmatig hebben eigenaren het 

gevoel dat weinig kan of mag met cultureel 

erfgoed. Omdat ze niet met 1-0 achterstand 

willen beginnen ontstaat soms een barrière om 

de overheid te benaderen voor vragen en te 

informeren naar mogelijkheden. Een tussenstap is 

een erfgoedsteunpunt: Libau, Het Oversticht,  

Hûs & Hiem.

Bronvermelding
 O Interview Herman Sips, 17 november 2020

 O Interview Wim Brenkman, 25 november 2020

 O Interview Irma Dijkhuizen en Henk Schipper, 

(fictieve namen) 17 november 2020

 O Interview -ondernemers-, 19 november 2020

 O schriftelijke feedback van de geïnterviewden op  

de concepttekst van deze praktijkcase tussen 2 en 

11 juni 2021).
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HET TEAM

HET TEAM

Kenniscentrum NoorderRuimte
Bij het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen worden praktische opgaven, beroepsonderwijs 

en praktijkgericht onderzoek over de relatie tussen de mens en de gebouwde omgeving gebundeld. Naar het thema 

Duurzaam Erfgoed is de afgelopen 10 jaar onderzoek uitgevoerd, waarbij in opgaven over historische gebouwen, dorpen en 

landschappen het perspectief van de dagelijks gebruiker centraal staat.

Ingebrachte expertise

Projectcoördinatie, onderzoek, duurzaam erfgoed, energie collectieven

Contactpersonen

Maarten Vieveen MSc, projectleider, onderzoeker Duurzaam Erfgoed

m.c.vieveen@pl.hanze.nl 

050-5957327 

Dr. Tineke van der Schoor, senior onderzoeker Energietransitie in de Gebouwde Omgeving

c.van.der.schoor@pl.hanze.nl 

06-10914989

Contactpersonen

Drs. Marieke van Zanten, architectuurhistoricus

Marieke.vanzanten@hetoversticht.nl 

06-11516912

Ir. Ingrid Nij Bijvank van Herel, landschapsarchitect

Ingrid.vanherel@hetoversticht.nl

06-46718001

Stichting Het Oversticht 
Dit multidisciplinaire kenniscentrum voor ruimtelijke kwaliteiten en erfgoed is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie 

die zich inzet om voor zoveel mogelijk mensen een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Want dat is van 

groot belang voor het welzijn van iedereen. Zij verbinden erfgoed en cultuurlandschap aan de energie transitie en andere grote 

opgaven. Vanuit hun integrale benadering heeft Het Oversticht ruime ervaring met cultuurhistorisch onderzoek, stedenbouw- 

en landschapsontwerp, verduurzamen van gebouwen, ontwikkelen en herbestemmen van erven en monumentale complexen

Ingebrachte expertise

De rol van erfgoed en cultuurlandschap in actuele opgaven, 

landschapsontwerp en duurzaam erfgoed
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Dijkoraad R.R.G. B.V.
Dit ingenieursbureau heeft een bijzondere combinatie van deskundigheid in huis: bouwkundigen erfgoedexperts, ontwerpers 

en innovatieve installatietechnische ingenieurs. Dijkoraad heeft jarenlange ervaring in de erfgoedsector op diverse thema’s, 

zo is het bedrijf als adviseur betrokken bij restauratie en onderhoud, maar ook bij transformaties zoals verduurzaming, 

constructieve versterking en herbestemming.

Ingebrachte expertise

Advies Duurzaam Erfgoed

Contactpersonen

Martijn Haitink

martijn.haitink@dijkoraad.nl

06-43918951

Margret Brons

HET TEAM

Contactpersoon

Ir. Jelle Pama, Programmaleider BuildinG

jpama@building.nl

06-53460160

Stichting BuildinG
Een kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infrastructuur in Noord-Nederland. Het helpt met 

proeftuin, kennis en netwerk bij innovaties voor de gebouwde omgeving en een vitale regionale bouweconomie: circulair, 

duurzaam, levensloopgeschikt en aardbevingsbestendig! Het is een initiatief van de Economic Board Groningen en 

Hanzehogeschool Groningen, en werkt samen met TNO en Bouwend Nederland.

Ingebrachte expertise

Kennis van technieken en innovaties

Contactpersoon

Drs. Anita Speelman, Eigenaar ZuinigWonen

info@zuinigwonen.nl

0592-767003 / 06-41236597

ZuinigWonen
Een energieadviesbureau voor woningbouw. Voor particuliere woningeigenaren heeft ZuinigWonen de routekaart naar Energie 

Neutraal Wonen ontwikkeld, deze aanpak biedt overzicht van en inzicht in de samenhang tussen de energiemaatregelen 

en resulteert in een Energie Neutraal Wonen meerjarenplan. De woningeigenaar weet waar hij aan toe is en welke volgende 

stappen genomen kunnen worden om energiezuinig, bijna energieneutraal of energieneutraal te wonen! 

Ingebrachte expertise

Energieprestatie advies, Passive House Tradesperson, gebouwthermografie
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