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Als afsluiting van deze bijzondere IWP-ervaring bij de IWP EnTranCe 
hebben we onze studenten dit keer gevraagd een blog te schrijven 
over hun opdracht/project, die we voor u hebben verzameld in dit 
boekje. 

De blogs zijn voor u gegroepeerd op thema, die ik 
onderstaand kort voor u benoem:
•  Sustainable Buildings onder leiding van 

Ron de Vrieze; 
•  Regional Energy Transitions onder leiding 

van Lisette Wierenga; 
•  Energy Governance onder leiding van 

Marjolein den Uijl;
•  Communication & Behaviour onder 

leiding van Richard Benes en Mathilde 
van Dijk.

In dit digitale boekje nemen de studenten u als 
lezer mee in hun leerproces en de resultaten 
daarvan en vertellen ze over de uitdagingen die 
ze zijn tegengekomen. U krijgt een beeld van 
de diversiteit aan opdrachten én opleidingen 
en van de complexiteit van het vraagstuk 
energietransitie. Een vraagstuk waarin een 
enorme maatschappelijke opdracht voor ons 
ligt en waarin het er op aankomt dat jonge 
professionals, vanuit politieke, economische, 
sociale, technologische, ecologische en 
juridische opleidingsachtergronden, elkaar leren 
verstaan, en leren begrijpen dat ze elkaar nodig 
hebben om duurzame antwoorden te vinden op 
vragen van de toekomst. 

Met dit boekje sluiten de studenten hun 
leerervaring bij de innovatiewerkplaats EnTranCe 
af en delen ze hun verworven inzichten met u en 
met elkaar.  
Ik bedank, mede namens de collega’s van de 
innovatiewerkplaats EnTranCe, allen die deze 
bijzondere leerervaring voor onze studenten, in 
deze wel heel bijzondere tijd, mogelijk hebben 
gemaakt!  

Ik wens u veel leesplezier.

Ans Assies-Kroon (MOC) 
Programma manager Innovatiewerkplaats 
EnTranCe en de Master Energy for Society

Voorwoord



Sustainable Buildings

Een dome woning als droomwoning

Er is een kans dat jullie op een rustige zaterdagavond op SBS 6 
de Simpsons film hebben gezien. Het kan zijn dat je het verhaal 
niet weet omdat het een oude film is of niet hebt gezien. Geen 
zorgen. Ik zal het verhaal in het kort samenvatten. In de film werd 
het stad Springfield geïsoleerd van de rest van de wereld omdat 
ze de omgeving te veel aan het vervuilen waren. De stad werd 
bedekt door een glazen dome om toekomstige verontreinigingen te 
voorkomen. Dit gebeurt er dus als je de wereld vervuilt. 

Een woning onder een dome
Je denkt vast: wat heeft het verhaal van de 
film te maken met deze blog? Dit was het eerst 
wat in me opkwam toen ik aan dit project 
was begonnen. Het verschil is dat ik een 
woning onder de dome plaats in plaats van 
de stad en dat ik de bewoners wil helpen met 
zelfvoorziening en niet van de kaart afvegen 
omdat ze de wereld te veel vervuilen.

Als tweedejaarsstudent Bouwkunde heb ik 
net als alle studenten veel geluk dat we in de 
vierde periode een stageplek konden krijgen 
tijdens deze bizarre tijd. We hebben minder tijd 
gekregen om onze opdracht te maken en we 
kunnen niet op onze stageplek komen vanwege 
de maatregelen, maar een stageplek is een 
stageplek. Van Ron de Vrieze mocht ik kiezen 
tussen verschillende opdrachten waarmee ik 
de komende tien weken aan kon werken. De 
opdracht die mijn aandacht trok, ging over 

een woning onder een dome. Niet zomaar een 
gewone woning, maar een kartonnen woning. 
Dit is een interessant idee, namelijk omdat ik 
hiervoor nog nooit heb gedacht dat je karton 
kan gebruiken om een woning te maken. zou 
een kartonnen woning wel blijven staan in een 
dome met een warm klimaat? Voordat ik met 
het onderzoek ben begonnen dacht ik dat het 
een leuk idee was maar onrealistisch omdat ik 
dacht dat het niet zou werken. Maar tijdens mijn 
onderzoek kwam ik erachter dat het toch te 
realiseren is en dat het een leuk idee kan zijn.

Kartonnen woning
Als je de term kartonnen woning zoekt, 
vind je voornamelijk huizen van karton. 
Leuk voor kinderen, wat minder leuk voor 
volwassenen. Het interessante is dat er een 
bedrijf in Nederland is dat kartonnen woningen 
produceert. Hoe werkt het? De kartonnen 
woning bestaat uit verschillende segmenten die 

je achter elkaar kan monteren. Die segmenten 
worden gemaakt door lagen karton 24 keer 
te rollen om een huisvormige mal. Aan de 
buitenkant komen houten panelen om de karton 
te beschermen van de elementen. Elk segment 
is uniek. Een segment heeft een keuken, een 
ander segment heeft een douche en toilet of een 
segment heeft alleen ramen. Daarnaast kan je 
woning in theorie bestaan uit vijf segmenten of 
uit 50 als je een bowlingbaan in je woning wilt 
hebben.

De belangrijkste vraag is of de woning bestendig 
is tegen het klimaat in de dome. Het antwoord 
op die vraag is: De woning is bestendig tegen 
het klimaat in de dome. Dit komt door de 
waterkerend dampopen folie die aanwezig is in 
de woning, waardoor de woning beschermt is 
van alle elementen.

Dome
Naast het feit dat de woning uit karton bestaat, 
is er nog een factor wat deze woning uniek 
maakt. De woning zit onder een dome. Waarom 
een dome? De woning is toch beschermt van 
alle elementen? Dat klopt, maar er is reden 
achter de dome. De dome zorgt ervoor dat 
het klimaat binnen de dome warmer is dan 
buiten de dome. Dat betekent dat je de grond 
in de dome kan gebruiken voor het verbouwen 
van groente en fruit, waardoor de woning 
zelfvoorzienend is. De dome zorgt er ook voor 
dat je grond hebt waar je alles op kan doen wat 
je maar wilt.

Het doel van dit onderzoek is om meer mensen 
te informeren over een toekomstige manier van 
wonen. Ik hoop dat er meer mensen open zullen 
staan voor deze manier van wonen. Niet alleen 
is dit goedkoper dan een traditionele woning, 
deze manier van wonen zorgt ervoor dat onze 
ecologische voetafdruk vermindert, waarmee 
we de wereld nog kunnen redden. Mijn conclusie 
is dat wonen in een dome te realiseren is en de 
potentie heeft om een droomwoning te worden.

Een blog door: Viet Hoang Do Dinh 
tweedejaarsstudent Academie voor Architectuur 
& Built Environment - Buitenwerkplaats



Sustainable Buildings

Is de mens bereid om te wonen in een dome?

De dome: een koepelvormig gebouwd dat bekend staat om 
haar duurzaamheid en weersbestendigheid ofwel ecologisch 
verantwoord. Om deze reden kan de dome functioneren als woning. 
Zou de startersgroep bereid zijn om te wonen in een dome? 
De mens geeft steeds vaker de voorkeur aan duurzaamheid en 
verandering in het leven, maar is de mens daadwerkelijk bereid om 
in een dome te wonen?

Mijn naam is Loïs Pool, vierdejaarsstudent 
Facility Management (Hospitality in Business) 
aan de Hanzehogeschool Groningen. Voor mijn 
afstudeerstage heb ik onderzoek verricht naar de 
dome en de menselijke psychologische behoeften 
bij Innovatiewerkplaats EnTranCe Groningen. 
Het onderzoek heb ik uitgevoerd binnen de 
themagroep ‘Sustainable Buildings’ onder leiding 
van Ron de Vrieze. De opdracht sprak mij meteen 
erg aan en vol enthousiasme ben ik gestart 
met het verzamelen van informatie rondom het 
onderwerp. In het begin vond ik het lastig om 
de materie te begrijpen, omdat ik natuurlijk 
niet thuis was in de materie. Met hulp en uitleg 
van mijn begeleider Ron de Vrieze kon ik mijn 
onderzoek vervolgen. 

Na het doen van deskresearch ben ik begonnen 
met een interview om mij meer te kunnen 
verdiepen in de achtergrondinformatie 
rondom de dome en de menselijke behoeften. 
Hiermee heb ik een basis kunnen leggen voor 
het onderzoek. Door de Corona crisis was het 

afnemen van interviews lastiger dan normaal 
gesproken, omdat het niet mogelijk was om een 
interview face-to-face af te nemen. Om deze 
reden zijn de interviews via de mail of via Skype 
afgenomen. 

Vervolgens heb ik een enquête gehouden onder 
de startersgroep, waarbij ik de 36 enquêtevragen 
heb verdeeld onder de zes schillen van een 
woning. De zes schillen heb ik vervolgens 
verdeeld onder de zes menselijke behoeften 
uit het Human Needs Model van Ron de Vrieze. 
De enquête heeft vele uitkomsten gegeven. 
Zo kan er geconcludeerd worden dat de dome 
op alle gebieden boven de traditionele woning 
wordt verkozen. Op een aantal behoeften, zoals 
zekerheid en sociale verbondenheid kan de dome 
nog hoger scoren. 

Om de mogelijkheden van de dome in kaart 
te brengen zijn er interviews gehouden met 
stakeholders van de organisatie. De resultaten 
van de enquête zijn hierdoor geanalyseerd en 

de mogelijkheden om de dome hoger te kunnen 
laten scoren zijn in kaart gebracht. Zo kan een 
dome voor de bewoners meer zekerheid bieden 
wanneer er in de dome rechte wanden worden 
geplaatst of wanneer er een duidelijk entree in 
de dome geplaatst wordt. Ook is het mogelijk 

om de bewoners van de dome verbonden met 
elkaar te laten voelen door een speciale wijk te 
realiseren met enkel domes. Op deze manier 
zullen de bewoners van de dome zich verbonden 
met elkaar voelen en zich thuis voelen in de 
dome. 

Ik heb mijn afstudeerstage bij Innovatie-
werkplaats EnTranCe als een zeer leerzame 
tijd ervaren. Ik heb mij kunnen verdiepen in 
de menselijke psychologische behoeften, een 
onderwerp dat ik gedurende mijn studie al erg 
interessant vond. Daarnaast heb ik mij kunnen 
verdiepen in de wereld van de dome, wat voor mij 
een nog onbekende term was een jaar geleden.

Een blog door: Loïs Pool 
vierdejaarsstudent Facility Management

Eurohouse, 2018



Sustainable Buildings

Aan welke eisen moeten units voldoen om  
toegepast te kunnen worden binnen een Dome?
Vastgoed wordt losgoed, is dat ook goed? Wat is beter? In de 
bouwsector is er een drastische verandering nodig om ook in de 
toekomst bestaansrecht te houden. Er is dus een transitie nodig 
binnen de algehele sector. Hierbij moet er slimmer nagedacht 
worden over de functie van het gebouw, hoe lang het gebouw 
nodig is etc. Dit is waar het concept van de Domes op in kan 
spelen. 

Domes zijn geodetische koepels die als diverse 
type gebouwen ingezet kunnen worden, denk 
hierbij aan huisvesting, school, zorginstelling. 
Echter het meest revolutionaire aan de Domes 
is de flexibiliteit. De bedoeling is dat de Dome 
meerdere functies uit kan voeren, waarbij het 
interieur aanpasbaar is aan de functie van 
het gebouw. Het idee is dan dat bij een tekort 
aan leslokalen er één of meerdere Domes als 
schoolgebouw ingericht worden. Als na 5 jaar 
blijkt dat er een krimp in het aantal leerlingen is 
en de extra leslokalen overbodig blijken, moeten 
de Domes makkelijk weer aan te passen zijn voor 
een nieuwe functie, bijvoorbeeld huisvesting. Dit 
vereist een hoge mate van flexibiliteit.   

Deze hoge mate van flexibiliteit vereist bepaalde 
zaken van het interieur. Zo moet het interieur 
makkelijk aan te passen zijn, het liefst zo 
goed mogelijk voor het milieu en dan ook nog 
eens relatief goedkoop. Het beste kan dan 
ook gewerkt worden met prefab constructies 
die binnen in de Dome kunnen worden op/af 
gebouwd. Wat ook nog een mogelijkheid is, 
is om het interieur op te bouwen en de koepel 
er overheen te plaatsen, de koepel moet dan 
tijdelijk even verplaatst worden, dat is ook een 
vereiste aan de koepels, deze gebouwen moeten 
makkelijk aanpasbaar maar ook verplaatsbaar 
zijn.

Het interieur van de Domes is waar de focus 
van het onderzoek op ligt. Tijdens mijn 
onderzoeksstage heb ik voornamelijk gekeken 
naar prefab units, die makkelijk te plaatsen 
en te verwijderen zijn. Producenten hiervan 
zijn: Jan Snel, Van Wijnen & Eco-Units. Deze 
producenten leveren elk hun producten in 
kant en klare units, die makkelijk op elkaar 
aangesloten kunnen worden. Zo levert 
Jan Snel ook veel noodgebouwen aan de 
Hanzehogeschool, deze “container gebouwen” 
zijn kant en klare units die makkelijk op 
elkaar aansluiten. Verder zijn deze gebouwen 
makkelijk te plaatsen en te verwijderen. Van 
Wijnen pakt dit iets anders aan en zijn meer 
producenten van permanente gebouwen, hier 
is het esthetisch aspect dan ook belangrijker 
dan bij de container gebouwen. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden van de producenten van 
Units. Verder zijn er tal van voorbeelden wat 
er mogelijk is met units en het interieur van 
Domes. Het doel van mijn onderzoek is dan ook 
om een eerste stap te zetten richting een soort 
catalogus, waarbij potentiele klanten kunnen 
aanvinken welk interieur ze willen hebben, met 
welke opties.

Het was voor mijzelf erg interessant om over 
de mogelijkheden na te denken waarbij het 
soms lastig was om het realistisch te houden. 
Het einddoel is natuurlijk om daadwerkelijk 
één of meerdere Domes neer te zetten, 
waarbij je als student je bijdrage hebt kunnen 
leveren aan de realisatie hiervan. Verder kan 
ik Innovatiewerkplaats EnTranCe aanraden als 
stage of afstudeerplaats. Ondanks dat ik alleen 
aan mijn project heb gewerkt zijn er veel collega 
studenten die altijd bereidt zijn om te helpen. 
Verder zijn ook de medewerkers erg behulpzaam, 
er heerst een redelijk informele sfeer, dit maakt 
het dan ook uitnodigend om bij EnTranCe te 
komen en aan het werk te gaan. Dit laatste heb 
ik zelf helaas wat minder van mogen genieten 

i.v.m. Covid-19. Ik wens toekomstige studenten 
bij IWP EnTranCe veel succes en ik hoop dat er 
snel een echte Dome gerealiseerd kan worden.

Een blog door: Hielke Minze van der Molen 
derderjaarsstudent Industrial Management and 
Engineering

“ De bedoeling is dat de Dome meerdere functies 
uit kan voeren, waarbij het interieur aanpasbaar 
is aan de functie van het gebouw.”



Sustainable Buildings

Wat is de rol van Milieuprestatie van Gebouwen  
voor het project ‘Open bouwen met Domes’
De titel van ons onderzoek staat hierboven beschreven. Daar 
zijn wij met zijn tweeën een kwartaal mee bezig geweest bij 
Innovatiewerkplaats EnTranCe. Het overkoepelende project ‘Open 
bouwen met Domes’ was de grondslag van ons onderzoek. Meer 
uitzoeken over verschillende soorten Domes en hoe duurzaam 
deze nou eigenlijk zijn. Het resultaat van ons onderzoek zal weer 
bijdragen aan verdere realisering van Domes in Nederland en 
verduurzaming van de samenleving.

Het laatste kwartaal van ons tweede jaar stond 
weer in het teken van stagelopen en dan nu bij 
een innovatiewerkplaats. Wij werden gematcht 
met EnTranCe die vele onderzoeken aan ons 
voorlegde. Wij waren meteen verkocht toen wij 
het vraagstuk van het bovenstaande onderzoek 
lazen. Mede door onze vriendschap en de 
interesse in technische aspecten van gebouwen, 
leek het ons perfect om dit samen aan te 
pakken. 

We begonnen het onderzoek wat stroef, 
grotendeels door de coronacrisis en het 
thuiswerken werd het allemaal wat lastiger. Ook 
de communicatie met docenten, begeleiders en 
stakeholders ging daarom ook wat moeizamer. 
Na veel mailen en vergaderingen via Teams zijn 
we uiteindelijk goed gestart.  

Alle informatie die wij nodig hebben gehad 
was grotendeels online te vinden. De meeste 

berekeningen over duurzaamheid stonden 
op sites van bijvoorbeeld de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Andere bestaande 
informatie hebben we onder andere kunnen 
vinden uit onderzoeken gemaakt door 
medestudenten. De learning community die 
al bestond bij het thema Sustainable Buildings 
heeft ons ook veel geholpen bij het uitwerken 
van onze onderzoeksvraag. De medestudenten 
vanuit andere opleidingen, die ook onderzoek 
deden naar Open Bouwen met Domes, hadden 
goede feedback en hielpen ons met vragen. 

Ons onderzoek is gericht op de technische 
specificaties van een Dome, met als hoofdvraag: 
‘Wat is de rol van de Milieuprestatie van 
Gebouwen voor het project Open Bouwen met 
Domes’. Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) is 
een factor die een belangrijke maatstaf is voor 
de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de 
MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. 

Het product die uit het onderzoek zal vloeien, 
zal in de vorm van een GPR-berekening zijn. GPR 
is een softwareondersteuning die het mogelijk 
maakt om de duurzaamheidsfactor van een 
gebouw vast te leggen. Om deze berekening te 
kunnen maken is het belangrijk om een aantal 
zaken duidelijk te hebben. Allereerst hebben 
we gekeken welke materialen circulair bouwen 
mogelijk kan maken, en of deze materialen 
ook de juiste eigenschappen bezitten om 
als constructie van een Dome te fungeren. 
Toen dat duidelijk was, hebben we op basis 
van de resultaten, een keuze gemaakt voor 
de materialisering van de constructie van de 
Dome. Die keuze van weer vertaald worden in 
een milieu-impact analyse. Hierbij hebben wij 
niet alleen gekeken naar het gebruik van het 
materiaal maar ook naar het gebruik van de 
Dome.

Een blog door: Teun Wortelboer en Ruben Slager 
tweedejaarsstudenten Academie voor 
Architectuur & Built Environment - 
Buitenwerkplaats



Sustainable Buildings

Dome-lab at the Hanze

The dome shape has been used by humans for centuries. The 
pantheon, Taj Mahal and the Great Stupa are buildings that had 
functions like a church or a school. This means this type of shape 
was chosen in history to house communal functions, so why aren’t 
we using it now?

The answer to this question lies in a lot of 
different reasons. To elaborate shortly, the dome 
shape is stronger, cheaper and more efficient 
than traditional buildings as well as being more 
flexible. This traditional way of building that 
we’re stuck in, is one that was proven to be the 
fastest way of building a society for our vastly 
increasing numbers. It was also more interesting 
to build square shaped houses, because they fit 
next to each other easily. This meant that this 
dome shape in itself wouldn’t be very suitable 
(at least at first sight) for an urban environment. 
However, for a communal function that has to be 
flexible to changes like a school or a museum this 
shape could mean a big difference for society.

It’s been proven there is a demand for 
sustainable school buildings right here on the 
Hanze. One tutor at the EnTranCe, Ron de 
Vrieze, has addressed this problem through 
his dissertation. He provides theories and 
guidelines for taking into account the end-user’s 
interests and specific requirements needed, 
which was necessary to start addressing this 
problem. Hanzevastgoed and EnTranCe have also 
expressed their desire for such a structure, which 

led to a programme of requirements made by 
student Thomas Meijering. This meant the design 
process could start.

Domes are a solution to creating a better 
learning environment for students at the Hanze, 
as well as help in creating an environment where 
the human psyche can be studied. The reason for 
this is because a dome, without the loss in space 
by for example support structures, can retain 
more flexibility. To substantiate this, flexible 
spaces and materials have been used for the fit-
out of the inside of the dome. 

The method used for choosing the dome’s 
design was based on research surrounding 
different geodesic shapes and their efficiency. 
The eventual shape chosen is called an L3 
Icosahedron. There are many different shapes 
of icosahedra, but this shape was proven to be 
the most efficient in terms of beam lengths and 
surface areas. This way, the beams can be cut 
in a way that there is a minimum amount of 
sawing resulting in less CO2 emission in the form 
of a smaller workload and lower transportation 
costs.

The shapes used for the inside of the building 
were all considered, as it would have to become 
a positive learning environment. Research 
showed that the dome-shape itself, with its 
triangular shapes, would bring forth a relatively 
negative feeling towards the end users. 
This meant there had to be a cancellation of this 
either inside or outside the dome. The inside of 
the dome uses biophilic design to help students 
focus and minimize stress. This in combination 

with round shapes and hexagonal patterns 
(both in the dome shape itself as well as in 
the footpaths) makes the overall subconscious 
feeling inside the dome perceived as positive. Of 
course feelings are subjective, and more research 
has to be done to substantiate these findings.

Een blog door: Sam Hoen
vierdejaarsstudent Bouwkunde



Sustainable Buildings

Toekomstbestendige herontwikkeling volgens 
het open bouwen principe
Waarom bouwen we vastgoed om dit vervolgens na veertig jaar 
weer te slopen? Deze vraag hield mij bezig toen ik begon aan 
mijn afstudeeronderzoek over het toepassen van open bouwen 
op bestaande bouw. Vastgoed wordt vaak niet voor de maximale 
levensduur gebruikt, omdat de functie niet meer voldoet aan de 
vraag vanuit de markt. Hierdoor is de bouw verantwoordelijk voor 
42 procent van de totale afvalproductie in ons land. We moeten 
deze inefficiënte manier van bouwen veranderen naar een meer 
toekomstbestendige manier van bouwen, een flexibele manier. 

Bij het implementeren van een nieuwe 
manier van bouwen komen verschillende 
knelpunten, maar ook succesfactoren kijken. 
In mijn onderzoek heb ik de succesfactoren 
en knelpunten in beeld gebracht van het 
transformeren van kantoren naar woningen 
volgens het open bouwen principe. Open bouwen 
is een duurzame, flexibele bouwmethode, 
waarbij vooral het binnenwerk van een gebouw 
redelijk eenvoudig kan worden aangepast en de 
levensduur van een gebouw daardoor verlengd 
kan worden.

Bij transformatie is locatie een doorslaggevende 
factor die de haalbaarheid van een project 
bepaalt. Echter, de beste locaties voor de functie 
wonen zijn inmiddels al getransformeerd. We 
hebben behoefte aan meer woningen en om 
dit op een duurzame manier mogelijk te maken 
is het essentieel om transformatie hierbij te 

betrekken. Dit suggereert dat de minder goede 
locaties moeten worden getransformeerd. De 
omgeving en buitenruimte is zeer belangrijk 
voor bewoners en dus moet bij projecten op 
een minder goede locatie de omgeving worden 
verbeterd. Dit drijft de kosten op, maar verhoogt 
ook de leefbaarheid in een gemeente. Om deze 
reden zouden gemeenten moeten investeren in 
de herontwikkeling van deze gebieden. 

Het is belangrijk om een verandering in de 
bouwwereld te initiëren. Zoals eerdergenoemd 
is de bouwwereld de grootste afvalproducent 
van Nederland. Daarnaast is de bouw 
verantwoordelijk voor negen procent van het 
bruto binnenlands product en dus komen hier 
grote belangen bij kijken. Uit het onderzoek 
blijkt dat de bouwwereld de noodzaak om te 
veranderen niet voelt; ‘wanneer veranderen meer 
pijn doet dan niet veranderen, wordt er niet 

veranderd’. Indien geen maatregelen vanuit de 
overheid worden genomen om de bouwwereld 
aan te sporen op een meer toekomstbestendige 
manier te bouwen zal deze verandering niet 
plaatsvinden. Deze aansporing kan in de 
vorm van subsidies voor de toepassing van 
open bouwen gebeuren of door regelgeving. 
Het totaal verbieden van de bouw van niet-
toekomstbestendig vastgoed lijkt heftig, 
maar zonder ingrijpende maatregelen blijft de 
verduurzaming van de bouwwereld achter. 

De implementatie van maatregelen om 
functiewisseling mogelijk te maken zorgt 
voor hoge kosten in vergelijking met een 
monofunctioneel gebouw. Het geschikt maken 
van het rioleringsstelsel voor meerdere functies 
vraagt bijvoorbeeld om de plaatsing van twee 
volledige stelsels. Deze kosten kunnen in het 
geval van woningbouw niet geheel relevant zijn. 
De woningmarkt kent geen structurele leegstand 
en daarom is de kans zeer klein dat een andere 
functie dan wonen wordt geïmplementeerd in 
het gebouw. Hierdoor is het verstandiger om 
enkel woningverandering mogelijk te maken. 
Binnen de woningmarkt verandert de vraag naar 
bijvoorbeeld type of grootte van de woning wel 
voortdurend. Het geschikt maken van de woning 
voor aanpassingen qua oppervlakte is in dit geval 
een logische oplossing. 

De genoemde resultaten en aanbevelingen 
lijken op financieel gebied niet aantrekkelijk. 
Het transformeren van gebouwen die niet 

volgens het open bouwen principe zijn gebouwd 
zorgt voor hoge kosten en ook hangt aan het 
verbeteren van volledige gebieden een hoog 
prijskaartje. We moeten hierbij de noodzaak 
van verandering niet vergeten. Indien we 
niet overstappen naar een meer duurzame 
manier van bouwen zal dit over de langere 
termijn onomkeerbare gevolgen hebben 
voor het voortbestaan van de mens en zijn 
gemeenschappen. We zullen met zijn allen 
moeten investeren in het voortbestaan van onze 
aarde. Een blog door: Nynke Hoomans

vierdejaarsstudent Vastgoed & Makelaardij

Foto gemaakt door Hannah Stienstra, www.hannahstienstra.nl
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How can the Droome school concept be 
marketed in the Netherlands?
Market analysis and strategies for promoting the Droome concept: 
Sustainable approach of school building. The Netherlands.

My experience at EnTranCe
As an International Business student at Hanze 
University of Applied Sciences, living in the 
Netherlands for several years now, I have seen 
and experienced the Netherlands as a country 
that constantly seeks for innovations and better 
policies on sustainable development, through 
combined efforts of energy, transportation, and 
industry initiatives. Therefore, when applying 
for a company to develop my graduation 
assignment, EnTranCe was on top of my list, as 
it offers a multidisciplinary environment where 
knowledge is shared in order to develop the 
innovations needed for energy transition and 
environment preservation.

Because of my interest in sustainability and 
architecture, doing my research within the 
IWP theme Sustainable Buildings was ideal for 
me. Furthermore, while developing my project 
proposal, I had the opportunity to collaborate 
in the organization and creation of marketing 
materials for the Droome school project at the 
Klimaattop Noord 2019. During this climate 
summit I could see the latest developments and 
sustainable projects proposed by innovators, 
leaders and energy enthusiasts of the north of 
the Netherlands. During this second edition of 
the summit, topics such as the Hydrogen Valley 
project, smart and sustainable mobility, and 

energy transition in the built environment were 
discussed during the sessions offered, while at 
the trade show floor different innovations and 
projects were exhibited, including the Droome 
school project, which was presented by the 
Droome team and myself to the interested 
attendees at the summit.

While conducting secondary research for my 
graduation assignment I have contributed 
with the organization of the final event for the 
theme Sustainable Buildings. During this event, 
research projects were presented to stakeholders 
and IWP theme colleagues. In addition to this, 
I have created and presented an informative 
video compilation of building projects using 
geodesic domes for housing, corporate real 
state, and the hospitality industry. 

The research process and findings
The Droome school concept is a sustainable 
school building approach that incorporates 
open building principles with the use of a 
geodesic dome, allowing for more flexibility, 
sustainability, and an improved inside climate. 
This is a circular building method where the 
building and its components can be reused, 
recycled, or relocated. It has a sustainable 
energy system and it is designed based on the 
6P polarity model developed by Mr. Ron de Vrieze 

in his PHD research into understanding school 
building design complexity. 

This school building approach incorporates a 
better balance between the various interest in 
school building, which results in a more effective 
and efficient process and design of schools, 
taking into account sustainable development 
and end user needs in order to create a better 
learning environment.

By applying the knowledge gained throughout 
my studies of business management and 
marketing specialization. I have developed a 
marketing plan for the Droome school concept, 
intended to provide the marketing strategies 
needed in order to promote this project and 
generate the desired awareness among the 
target market.

The research process started by conducting 
secondary research using journal articles, 
company reports, Internet sources, and books, 
which provided the theoretical framework 
of the research. Afterwards, secondary data 
gaps where addressed by a qualitative market 
analysis with the use of 12 semi-structured 
interviews with AEC experts, government, 
EnTranCe representatives, and school directors 
and building project leaders from the Hanze 
UAS, Noorderpoort, Sint Nicolaasschool, Deltion 
college, Harens Lyceum, and Obs Ter Borch. 
The objective of this was to obtain further 
information on industry trends and market 

interest on the Droome concept, as well as 
to identify possible market opportunities and 
threats. 

Among other findings, the target market 
expressed a positive interest on the Droome 
school concept, especially because of the 
flexibility of the building and adaptability to 
future changes. Some aspects to be considered 
are the large student capacity requirements 
of these schools and the cost of the building 
as an important factor of decision-making. 
Furthermore, there was a perceived risk from the 
target market as this building approach is only 
theoretically addressed. 

Based on the findings of the research, 
recommended strategies for promoting the 
Droome school concept were presented. Some 
of these strategies focused on the effective 
selection of online marketing channels which 
included the company website, twitter and 
LinkedIn, as these are the most effective 
communication channels on a B2B level. 
Furthermore, when it comes to marketing 
activities some of these are the creation of a 

Een blog door: Karen Peralvo 
vierdejaarsstudent International Business

Getting ready for next day’s Klimaattop Noord at the Old Sugar Factory in Groningen.

https://www.youtube.com/watch?v=xYfBh24XqBE
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Ontwikkeling van domes op het tuingedeelte 
van zorgboerderij de Mikkelhorst
Zorgboerderij de Mikkelhorst, te Haren, is een ecologische 
zorgboerderij die zich primair focust op het aanbieden van zorg aan 
mensen met een beperking. Deze mensen, de deelnemers, kunnen 
bij de zorgboerderij terecht voor een professionele dagbesteding. 
Deze dagbesteding is gericht op de ontwikkeling en de kwaliteiten 
van de deelnemers

Problematiek
Momenteel heeft de zorgboerderij te maken 
met een aantal problemen. Allereerst loopt 
het voortbestaan van de organisatie gevaar. 
Om de toekomst van de zorgboerderij veilig 
te stellen zijn voldoende financiële middelen 
en tevreden klanten nodig. Het probleem is 
dat er meer financiële middelen nodig zijn. 
Daarnaast zijn er problemen op het tuingedeelte 
van de zorgboerderij. Allereerst zijn de huidige 
faciliteiten in de tuin aan vervanging toe omdat 
deze niet meer voldoen aan de wensen van de 
gebruikers. Daarnaast merkt de zorgboerderij 
dat het op het hoofdterrein steeds drukker 
wordt, waardoor ruimtegebrek ontstaat.

De gewenste oplossing
Om de huidige problematiek op te lossen wil de 
zorgboerderij een nieuw gebouw ontwikkelen op 
het tuingedeelte. In het nieuwe gebouw moeten 
bestaande en nieuwe functies gehuisvest 
worden. Het is belangrijk dat het nieuwe gebouw 
mogelijkheden biedt om meer inkomsten te 
genereren. Inkomsten uit het gebouw kunnen op 

twee manieren gegenereerd worden: door meer 
werkplekken te creëren voor de deelnemers en 
door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, 
welke gericht zijn op de bezoekers van de 
zorgboerderij.

Haalbaarheidsonderzoek
Als afstudeeropdracht voor mijn opleiding 
Vastgoed & Makelaardij heb ik een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om te 
onderzoeken of het voor zorgboerderij de 
Mikkelhorst haalbaar is om een nieuw gebouw, 
bestaande uit domes, te ontwikkelen op het 
tuingedeelte van de zorgboerderij. De volgende 
onderdelen zijn onderzocht om de haalbaarheid 
te bepalen: de eisen en wensen van de gebruiker, 
de juridische haalbaarheid, de technische 
haalbaarheid en de financiële haalbaarheid.

Eisen en wensen
Voor dit nieuwe gebouw heeft de Mikkelhorst 
de realisatie van een bijzonder concept voor 
ogen, waarin de natuur een hoofdrol speelt. 
Met behulp van domes zal een natuurlijk 

binnenklimaat gecreëerd worden waarin de 
volgende drie thema’s moeten komen: natuurlijk 
werken, ontspannen en leren.

Het thema natuurlijk werken is gericht op 
de deelnemers van de zorgboerderij. Binnen 
dit thema draait het om activiteiten voor de 
deelnemers. De activiteiten zullen gericht zijn op 
het produceren van groenten, fruit en kruiden. 
Het thema natuurlijk ontspannen is voornamelijk 
gericht op de bezoekers van de Mikkelhorst, 
maar zal waar mogelijk gerund worden door 
de deelnemers. Binnen dit hoofdthema staan 
voeding, recreatie en samenkomen centraal. 
Het derde thema, natuurlijk leren, is gericht 
op zowel de deelnemers als de bezoekers van 
de Mikkelhorst. Educatie binnen een groene 
leeromgeving staat hierbij centraal. Bezoekers 
kunnen hier terecht voor cursussen die te maken 
hebben met voedsel en natuur en de deelnemers 
kunnen hieraan bijdragen.

De hiervoor genoemde eisen en wensen zijn 
met behulp van de NEN-8021 verwerkt tot een 
voorlopig Programma van Eisen (PvE).

Juridische haalbaarheid
Het voorlopige PvE heeft als basis gediend 
om de juridische en technische haalbaarheid 
te bepalen. Om de juridische haalbaarheid 
te bepalen is gekeken naar het geldende 
bestemmingsplan, de welstandsnota en de 
omgevingsvisie van de gemeente Groningen.

Technische haalbaarheid
Om de technische haalbaarheid te bepalen 
is onderzocht in hoeverre het voorlopige PvE 
uitvoerbaar is. De belangrijkste aspecten uit het 
voorlopige PvE zijn: een natuurlijk binnenklimaat, 
duurzaam materiaalgebruik, flexibiliteit en 
veiligheid. Om deze aspecten te onderzoeken 
zijn interviews gehouden met Mark Dijstelberg 
(MDsign) en Gert-Jan de Jong (Arc2 architecten). 
Ook zijn gerealiseerde domes vergeleken en is 
deskresearch uitgevoerd.

Financiële haalbaarheid
Voor zowel financiële als technische informatie 
zijn verschillende domes producenten benaderd. 
Veel van deze producenten zijn gevestigd in het 
buitenland, maar ook een aantal in Nederland. 
Om de financiële haalbaarheid te bepalen is 
gekeken naar de benodigde investering en de 
exploitatie van het gebouw. Een blog door: Kevin Danhoff 

vierdejaarsstudent Vastgoed & Makelaardij 

“ Een bijzonder concept 
waarin de natuur een 
hoofdrol speelt.”
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Zonder stakeholders ben je nergens

Aan elk begin komt een eind. Zo ook aan het volgen van een 
opleiding. Tijdens de fase van het afstuderen gebruik je al de 
kennis en ervaring die je tijdens je studie hebt opgenomen. Mijn 
scriptie mocht ik schrijven voor het project ‘De D®ome School’ 
van Innovatiewerkplaats EnTranCe. In deze periode heb ik mij 
bezighouden met de stakeholders van het project.

In ‘De D®ome School’ wordt er door studenten, 
onderzoekers, ondernemers en overheden 
gewerkt aan de realisatie van een prototype 
dome, ook wel een geodetische koepel. Dat 
gebeurt vanuit verschillende disciplines, namelijk 
milieukunde, wetgeving, sociologie, economie, 
politiek en technologie. Tijdens de ontwerpfase 
en besluitvoering zullen alle disciplines aanwezig 
moeten zijn, om zo ieders belangen te kunnen 
behartigen.

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik onderzoek 
gedaan naar de stakeholders. Een stakeholder 
is een belanghebbende van een organisatie. 
Momenteel zijn er al enkele belanghebbenden 
betrokken binnen het project, maar tot op heden 
zijn er nog niet voldoende stappen gemaakt om 
tot een realisatie te komen. 

Bij de opleiding Communicatie wordt 
onderzoek uitgevoerd door middel van de 
methode ‘Ontwerpgericht Onderzoek’. 
Hierin worden in zes verschillende fases een 
beroepsproduct gecreëerd dat gaat helpen 

om het communicatiedoel te verwezenlijken. 
In de eerste twee fases ben je voornamelijk 
bezig met desk- en fieldresearch. Vervolgens 
ontwikkel je een communicatiedoelstelling en 
-strategie om uiteindelijk tot een concept voor 
een beroepsproduct te komen. Dan werk je een 
prototype uit die vervolgens getest wordt bij 
vier verschillende groepen in twee rondes. Daar 
komen verbetervoorstellen uit en zo kom je tot 
een uiteindelijk beroepsproduct. 

In de analysefase ben ik door interviews met 
de stakeholders erachter gekomen dat ze 
behoefte hebben aan informatie vanuit het 
project. Daarbij is een Programma van Eisen 
gemaakt waar het beroepsproduct aan moet 
voldoen. Vervolgens heb ik een passende 
communicatiedoelstelling gemaakt:

De stakeholders moeten na het zien van de film 
(voor 1 januari 2021) geïnformeerd zijn over de 
huidige stand van zaken van het project.

De daarbij horende strategie is informeren. 
Een hulpmiddel wat in lijn ligt met informeren 
is een voorlichting. Het doel is dus om een film 
te maken waarbij de stakeholders voorgelicht 
worden over de huidige stand van zaken.

Aangezien door de huidige situatie het niet 
mogelijk is om een daadwerkelijk film te 
realiseren, is ervoor gekozen om een script en 
storyboard te maken. Deze werd vervolgens 
getest bij de eerste groep, namelijk de 

opdrachtgever en studenten die ook deel 
uitmaken van het project. De feedback die 
daaruit kwam werd verwerkt in een tweede 
prototype die werd getest door critical friends 
en experts op het gebied van films. Door het 
toepassen van de laatste verbetervoorstellen 
is er een beroepsproduct tot stand gekomen 
waar ik tevreden over ben. Aangezien een film 
momenteel niet gerealiseerd kan worden, is er de 
keuze gemaakt om een animatie te maken die de 
stakeholders gaat infomeren. Aangezien ik niet 
de vaardigheden heb om een animatie te maken, 
moet er gekeken worden om dit eventueel te 
kunnen uitbesteden. 

Het afstudeeronderzoek is in vier maanden tijd 
gerealiseerd. In de tussentijd is er ook nog een 
pandemie uitgebroken. Ik ben van mening dat 
ondanks de situatie rondom COVID-19 ik een 
product heb gemaakt waar ik tevreden op terug 
kan kijken.

Een blog door: Desi Spoelstra 
vierdejaarsstudent Communicatie
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Kippen op stok

Dit is de titel van mijn onderzoek bij Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
Een stageonderzoek naar de huisvesting van pluimvee in domes. Dit 
onderzoek is een onderdeel van Open Bouwen. “Open Bouwen met 
pluimvee?” zal u denken, jazeker. Veel pluimveehouderijen zijn niet 
duurzaam en niet diervriendelijk, de maatschappij streeft naar meer 
biologische producten. Er is een transitie nodig.

In deze transitie staat kleinschaligheid voorop, 
tijdens dit onderzoek gaat het om huisvesting 
van maximaal 250 kippen. Op dit moment ben 
ik nog steeds druk bezig met het onderzoek. 
Ik onderzoek de huisvesting van kleinschalige 
pluimveehouderij in domes en werk dit uit tot 
een schetsontwerp en een Programma van Eisen.

Het is erg belangrijk dat het pluimvee zich op zijn 
gemak voelt binnen en buiten de dome. Om voor 
biologisch pluimvee te gaan moeten de kippen 
voldoende uitloop kunnen hebben. Het doel 
is daarom ook om de omgeving van de domes 
mee te nemen in het onderzoek. De huisvesting 
van het pluimvee moet terug naar de basis. 
De natuurlijke habitat van het pluimvee moet 
uiteindelijk naar boven komen. 

De domes die ontworpen zullen worden, kunnen 
op verschillende manieren gebruikt worden; 
commerciële en non-profit organisaties kunnen 
beide gebruik maken van deze domes. Non-
profit organisaties als kinderboerderijen en 
zorgboerderijen kunnen deze domes goed 

gebruiken om de circulaire economie verder 
in gang te zetten. Ook zullen deze domes een 
onderdeel kunnen worden van een woonwijk. 
Omwonenden zouden hun groen-afval als 
kippenvoer kunnen geven en in ruil daarvoor 
eieren, vlees of mest terug te kunnen krijgen om 
in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Ik zocht contact met de stakeholder van 
dit project, Herman Timmerman. Hij is 
pluimveespecialist in Nederland en Duitsland. Hij 
gaf mij informatie over pluimvee stallen en we 
hielden contact over hoe hij de transitie voor zich 
zag. Ik heb zowel van mijn opdrachtgever Ron 
de Vrieze als van Herman heel veel informatie 
gekregen over de laatste verbeteringen/
innovaties op het gebied van pluimvee en domes 
en heb geprobeerd hiermee tot een duidelijk 
schetsontwerp te komen. Samen zijn we eigenlijk 
tot een concept gekomen. Herman had veel 
input over hoe het er mogelijk uit zou kunnen 
komen te zien, gelukkig strookte zijn visie met 
die van mij.

Door de ronde vorm van de dome, en de 
natuurlijke behoeften van de kip, moet er goed 
gekeken worden hoe je die natuurlijke behoeften 
kan inpassen in de dome. In eerste instantie 
hebben we ervoor gekozen om een soort van 
piramide te maken in het midden van de dome. 

Eieren kunnen hier via een soort van trechter 
in een mandje terecht komen zodat eieren 
makkelijk kunnen worden weggehaald.

Ook bij medestudenten die met domes bezig 
zijn heb ik informatie verzameld. Veel van de 

studenten die een onderzoek naar de domes 
doen via EnTranCe zijn afstudeerders, daarbij 
ben ik nog een broekie. Zij konden mij vooral in 
het begin goed op weg helpen. De grootte, het 
materiaal, ik had geen idee waar te beginnen. 
Mede door de andere studenten in de ‘Learning-
community’ heb ik veel extra informatie 
verkregen.

In het begin van deze periode lag dit onderwerp 
mij niet bepaald. Het verleggen van je interesses 
was een hele opgave, ik heb mij echt in de 
pluimveesector moeten verdiepen. Toch gaf dit 
mij extra motivatie om dit onderzoek tot een 
goed einde te laten komen. Ik heb op persoonlijk 
gebied echt een grens verlegd.

Een blog door: Daniëlle Wiersema 
tweedejaarsstudenten Academie voor 
Architectuur & Built Environment - 
Buitenwerkplaats
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Facility Management in de ontwerpfase van 
het bouwproces
Facility Management gebruiken tijdens de ontwerpfase van een 
bouwproces, dat leek Dr. Ron de Vrieze wel wat, met het oog op de 
Dome-School. Maar wat kan FM nou precies voor rol spelen in de 
ontwerpfase van een bouwproces? En wat zijn nou precies de voor-
en-nadelen? Heeft het überhaupt wel toegevoegde waarde? Dat 
mocht ik in mijn afstudeerstage in het studiejaar 2019-2020 gaan 
onderzoeken voor Innovatiewerkplaats EnTranCe.  

In februari mocht ik beginnen, na een aantal 
gesprekken over het onderwerp werd er een 
definitieve onderzoeksonderwerp vastgelegd. Na 
een leuke introductieweek die met name plaats 
vond in de Energy Barn, waar vele interessante 
gastsprekers hun kennis over energietransitie 
kwamen delen, mocht ik dan toch echt beginnen 
aan mijn afstudeeronderzoek. Ik heb samen 
met de hulp van de wekelijkse meetings een 
onderzoeksopzet samengesteld en na een paar 
weken was ik er klaar voor! En toen was daar 
plots een pandemie, het coronavirus verspreidde 
zich snel over de wereld. Scholen dicht, winkels 
dicht, restaurants dicht en elkaar fysiek 
ontmoeten was eigenlijk uit den boze. Dat wordt 
wat...

Toch ben ik vol goede moed begonnen aan mijn 
onderzoek. Allereerst heb ik een stakeholder 
analyse gedaan om er achter te komen wie nou 
eigenlijk deel uit maakten van de ontwerpfase. 
Zo kon ik duidelijk een doelgroep samenstellen 
om te interviewen, want deze doelgroep krijgt 

uiteindelijk te maken met een eventuele nieuwe 
stakeholder of een verandering in het proces. 
Samen met Ron de Vrieze heb ik besloten om 
interviews te houden met drie verschillende 
groepen; de management groep (Management 
van EnTranCe), de expert-groep (architecten 
en projectmanagers) en de uitvoerende groep 
(facility management). Door deze groepen te 
interviewen kreeg ik een duidelijk beeld van 
het proces en daarnaast veel informatie over 
hoe FM eventueel een rol kan spelen, of zelfs 
al speelt. Ik heb de raakvlakken tussen het 
vak FM en de ontwerpfase onderzocht door de 
‘’11 FM Competenties’’ naast de stappen van 
het ontwerpproces te leggen. Daar kwam veel 
bruikbare informatie vandaan, want het blijkt 
dat elke competentie wel overeenkomsten heeft 
met de ontwerpfase van het bouwproces. 

Uiteindelijk heb ik uit de vergaarde informatie 
geconcludeerd dat FM zeker erg nuttig kan zijn in 
de ontwerpfase van het bouwproces. En dat niet 
alleen; alle stakeholders waren positief en zagen 

het nut van FM in het bouwproces. Met deze 
conclusie heb ik vervolgens een adviesrapport 
geschreven waarin ik voorstel dat FM wordt 
toegepast met de volgende rollen:

Tussenpersoon
FM kan een handige rol spelen als tussenpersoon 
in het proces. Het huidige proces bevat veel 
stakeholders en hoe meer mensen, hoe moeilijker 
de communicatie. Een Facility Manager kan 
de taak op zich nemen om alle communicatie 
tussen de stakeholders en de opdrachtgever 
soepel te laten verlopen door middel van 
plannen, organiseren, documenteren en als een 
soort woordvoerder voor de opdrachtgever aan 
het werk gaat.

Adviesgevende rol
FM kan een adviserende rol krijgen bij het 
samenstellen van het Plan van Eisen, een 
document waarin alle wensen en benodigdheden 
van het gebouw in worden beschreven. FM 
heeft een goede kijk op veel vlakken die in dit 
onderdeel van de ontwerpfase gebruikt worden 
en kan de opdrachtgever opties aanbieden waar 
allereerst nog niet aan gedacht werd.

Beslissende rol
FM zou kunnen beslissen over bepaalde 
onderdelen van het ontwerp, bijvoorbeeld 
de materiaalkeuze, inrichting en meer. FM 
zal uiteindelijk de partij zijn die het gebouw 
operationeel houdt en verantwoordelijk is voor 
het onderhoud.

Budgetteren/Financiële rol
FM kan door middel van de kennis op het gebied 
van onderhoud, materiaal en duurzaamheid 
een duidelijk budget op kunnen stellen 
voor elke keuze die gemaakt wordt tijdens 
het bouwproces. Een glazenwasser of een 
ingebouwde wasinstallatie, het kan op lange 
termijn duizenden euro’s verschillen.

Vertegenwoordiger
FM heeft veel contact met de eindgebruikers, 
het vak focust op gastvrijheid. De eindgebruiker 
wordt eigenlijk niet betrokken bij het ontwerp, 
terwijl het gebouw voor hen wordt gemaakt. FM 
kan als vertegenwoordiger van de eindgebruiker 
een rol spelen bij het ontwerpproces. Als de 
eindgebruiker meer wordt betrokken kan dat 
alleen maar positief uitvallen voor het resultaat.

Mijn conclusie na dit onderzoek is; gebruik 
FM in de ontwerpfase, probeer het uit als 
opdrachtgever! 

Een blog door: Michiel Smit 
vierdejaarsstudent International Facility 
Management

“ Alle stakeholders 
waren positief en 
zagen het nut van FM 
in het bouwproces.”
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Eat. Read. Sleep. Repeat. –  
Coping with COVID-19
First of all, let’s start with a quick refresh on what I am doing 
for my graduation. My client is Ron de Vrieze at EnTranCe, who 
is looking to promote a new, sustainable and durable way of 
building in the shipyard industry in Germany. For this, I am doing 
extensive research to come up with a communication product 
that raises awareness and creates a contact opportunity between 
organizations in Germany and my client.

COVID-19 update. That is what springs up in my 
mailbox every week like clockwork. That is what 
my Instagram feed consists of. That is what we 
hear the prime minister talk about at least once 
a week. New restrictions, loosened restrictions, 
full lock-down, all seems to be going crazy, and 
changing. For me, this means being busy with 
my graduation at home, in the same room, at 
the same table, on the same chair, every day.

Motivation is hard to find, as every day just 
flows and merges with the next one, creating 
a continuous loop of more of the same. How 
does a person cope with that? On top, trying 
to do field research in a very specific industry, 
the shipyard industry in Germany, is incredibly 
hard. As they are struggling to cope with the 
coronavirus situation themselves, it is no surprise 
they do not see an itty bitty grad student’s 
survey as important; I do not believe anyone can 
blame them for that.

Now, about 11 weeks into graduation, I find 
myself finally with enough respondents to 
(hopefully) finish my research phase and 
continue to the design of my product. Which will 
be an online product, which only seems fitting in 
this situation. Okay, enough with the irony and 
negative attitudes, none of us chose for these 
circumstances, but we have to make the best of 
them.

Speaking about making the best of it, I need 
to give a huge shout-out to the Hanze UAS for 
the way they are handling these unforeseen 
and extreme circumstances. In the CBSSX 
Experiment, all the teachers have shifted swiftly 
to giving their classes online, and offering us 
(the students) as much help and support as 
possible. I must say, most teachers already were 
fast in answering their emails, but now the 
waiting period has dropped even more. All of 
them are willing to put in the extra effort to give 
the students what is necessary to continue their 
work.

Hanze UAS keeps us updated on the 
developments about the virus like clockwork, 
and to see their transparency and honesty about 
the situation is motivating. There are hours 
scheduled every week where students can talk 
about their motivation issues, struggles they are 
having, anything they want to share. This, to me, 
is what a community should be like. Receiving 
the support that I have been receiving has been 
the drive to keep going. So that is what I will 
continue doing. Online project defence, here I 
come!

Een blog door: Jildou de Boer 
vierdejaarsstudent International Communication
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Hoe kan het binnenklimaat in school verbeterd 
worden vanuit de behoeften van studenten?
Graag wil ik met jullie een verhaal delen over mijn afstudeertraject 
en hoe ik dit proces ben doorlopen. Mijn afstudeerproject gaat 
hierbij over het beter kunnen beheersen van binnenklimaat in 
klaslokalen. Studenten binnen de Hanzehogeschool ervaren een 
onaangenaam binnenklimaat in meerdere verschillende lokalen 
en onderwijsgebouwen binnen het Hanze complex. Dit zorgt voor 
een onaangename leerervaring onder studenten. Om een betere 
leeromgeving te creëren heb ik onderzoek gedaan om te kunnen 
achterhalen hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden. Aan 
de hand van mijn onderzoek ontwikkel ik een prototype van een 
mobiele applicatie die een oplossing moet bieden voor studenten. 
Nu zul jij je misschien afvragen: “Hoe kun je een app voor het 
verbeteren van binnenklimaat maken?”.

Het binnenklimaat en het beheersen daarvan 
is een complex onderwerp. De verschillende 
invloeden van het binnenklimaat worden 
momenteel in drie categorieën ingedeeld. 
Ten eerste heb je fysiologische aspecten van 
binnenklimaat. Dit is het klimaat wat je eigenlijk 
gewoon in een ruimte kunt meten, zoals de 
temperatuur en de luchtvochtigheid. Ten tweede 
heb je biologische aspecten van binnenklimaat. 
Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan het 
gehalte van koolstofdioxide in een ruimte en 
hoe dat invloed op jou heeft. Tot slot zijn er de 
psychologische aspecten van binnenklimaat. 
Hier gaat het er vooral om hoe jij het klimaat 

in een lokaal ervaart. Hoewel fysiologische en 
biologische aspecten invloed kunnen hebben op 
jouw subjectieve ervaring van binnenklimaat, zijn 
er ook nog ander factoren, zoals het uiterlijk en 
de sfeer van de ruimte. Met mijn afstudeerproject 
hou ik mij daarbij vooral bezig met de 
psychologische aspecten van het binnenklimaat.

Om het onderwerp beter te begrijpen wordt er 
eerst vooronderzoek gedaan om eerste inzichten 
te krijgen van de problemen die studenten 
ervaren. Tijdens het vooronderzoek ben ik in 
gesprek gekomen met meerdere experts die 
onderzoek hebben gedaan in dit thema. Hierbij 

heb ik waardevolle informatie kunnen benutten 
en heb ik ook nog extra suggesties gekregen 
over artikelen die ik kan doorlezen. Bij het 
vooronderzoek is het handig zo breed mogelijk 
te beginnen. Probeer zoveel mogelijk mensen te 
benaderen en informatie te zoeken die relevant 
kunnen zijn voor jouw onderwerp. Het is erg 
belangrijk om goed uit het vooronderzoek te 
komen, zodat jij je probleemstelling duidelijk 
hebt. Dit vormt namelijk de fundatie voor de rest 
van jouw project. 

Nadat ik een redelijk beeld van het onderwerp 
in kaart heb gebracht, ben ik begonnen 
met het hoofdonderzoek. Hierbij heb ik 
onderzoeksvragen opgezet en daarmee 
bureauonderzoek gedaan. Hierbij heb ik in 
databanken gekeken en via suggesties van 
experts naar artikelen gezocht. Naast het 
zoeken en lezen van wetenschappelijke artikelen 
ben ik ook bezig geweest groepsgesprekken te 
voeren met studenten en heb ik meer interviews 
afgenomen met experts. Het is uiteraard erg 
belangrijk jouw doelgroep zoveel mogelijk in je 
proces mee te nemen. Omdat mijn doelgroep 
voornamelijk studenten zijn, heb ik veel met hun 
gesprekken gevoerd om te achterhalen welke 
knelpunten zij nou precies ervaren.

Na het uitvoeren van het onderzoek, heb ik 
hieruit ontwerpvoorwaarden opgesteld. De 
ontwerpvoorwaarden vormen de fundatie van 
het uiteindelijke product wat ik ga ontwerpen. De 
ontwerpvoorwaarden heb ik dan meegenomen 

in de conceptfase van mijn project, waarbij ik 
samen met studenten naar een oplossing zoek 
door middel van brainstormen. Hierbij zijn er 
meerdere concepten uit de brainstormsessie 
gekomen en zijn deze voorgelegd aan de 
opdrachtgever. Hierbij is er gekozen om een 
feedback app te ontwikkelen, waarbij studenten 
simpel en snel formulieren omtrent het ervaren 
van binnenklimaat kunnen invullen.

Tot slot heb ik een prototype van een app 
ontworpen gebaseerd op het gekozen concept. 
Om het prototype zo optimaal te maken, zijn 
er meerdere iteraties van het prototype getest. 
Voor het testen moest er een slimme oplossing 
bedacht worden omdat in verband met de 
coronacrisis geen direct contact mogelijk is. 
Door middel van videochat en scherm delen zijn 
er opnames gemaakt waarbij er waargenomen 
kan worden wat studenten ervaren als zij het 
digitale prototype doorlopen. 

De studenten die hebben meegeholpen voor 
het afstudeerproject waren positief over het 
prototype en hebben interesse hiervan meer te 
zien in de toekomst. Zelf ben ik erg benieuwd hoe 
de Hanzehogeschool in de toekomst verder dit 
project wil uitwerken om de leeromgeving van 
studenten te kunnen verbeteren.

Een blog door: Bert Koster 
vierdejaarsstudent Communication &  
Multimedia Design 

Afbeelding van het ontwikkelde prototype. Hierbij zie 

je de landingspagina waar de gebruiker een lokaal 

kan selecteren en dan de mogelijkheid heeft een korte 

vragenlijst over het klimaat of de sfeer van de ruimte in 

te vullen.
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Bouwen in een koepel,  
kan dat zomaar volgens de wet?
Het doel van EnTranCe is het versnellen van de energietransitie. 
Een van de meest traditionele sectoren moet hier ook aan geloven: 
de bouwsector. Onderzoeker Ron de Vrieze van het het thema 
Sustainable Buildings doet onderzoek naar domes. Dit zijn grote 
zelfdragende koepels die over een gebouw heen geplaatst kunnen 
worden. Binnenin de koepel is een ruimte die geheel is afgesloten 
van invloeden van buitenaf. Dit creëert mogelijkheden, zo kan 
dit bijvoorbeeld worden gebruikt voor nieuwe bouwmethoden 
zoals bouwen met biobased materialen. Biobased materialen 
zijn materialen van natuurlijke oorsprong die snel hergroeien en 
co2 neutraal zijn. Dit kan bijvoorbeeld hout zijn maar ook karton, 
hennep of papier. 

Alles wat je in Nederland om je heen ziet is op 
een of andere manier te herleiden naar wet- en 
regelgeving. Ook voor de innoverende plannen 
van EnTranCe geldt dat deze aan wet- en 
regelgeving moeten voldoen. In theorie wordt 
het met de koepel mogelijk om bijvoorbeeld een 
huis van papier te bouwen, binnen de koepel zijn 
immers geen weersinvloeden. Voor Ron was het 
niet duidelijk of wet- en regelgeving voor een 
belemmering zouden zorgen bij het uitvoeren 
van een soortgelijk plan.

Voor bouwen is altijd een omgevingsvergunning 
vereist, dit geldt dus ook voor het bouwen van 
en binnen een koepel. Een omgevingsvergunning 

bestaat uit drie onderdelen, het bestemmings-
plan, de welstandsnota en het Bouwbesluit 
2012. In het bestemmingsplan is uitgelegd 
wat de gemeente met de grond van plan is, 
de welstandsnota beschrijft de stijl waar het 
gebouw aan moet voldoen en het Bouwbesluit 
gaat in op de bouwtechnische eisen. Het was 
dus logisch om mijn onderzoek te richten op 
het Bouwbesluit. Ik ben begonnen met het 
analyseren van het Bouwbesluit en aanverwante 
theorie. Het bleek dat dit besluit vooral bestaat 
uit minimumeisen en voorschriften waarvan 
de bouwer van de woning zelf kan bepalen hoe 
hij deze inricht. Er staat bijvoorbeeld dat een 
woning aan bepaalde isolatiewaarden moet 

voldoen, hoe de bouwer dit doet, mag hij zelf 
bepalen als het maar aan de voorschriften 
voldoet. Dat zou kunnen betekenen dat de 
koepel als bescherming over de woning geplaatst 
zou kunnen worden en daarmee bijvoorbeeld de 
isolatievoorschriften zou kunnen overnemen. 

Toch is het niet in alle gevallen mogelijk om aan 
de voorschriften te voldoen. Het was dus van 
belang om te kijken of het mogelijk was om van 
bepaalde voorschriften van het Bouwbesluit 
af te wijken. Doormiddel van een ontheffing 
kan geheel of gedeeltelijk van de voorschriften 
worden afgeweken. De eerste ontheffing van 
het Bouwbesluit die ik tegen ben gekomen 
stond in de Woningwet, het viel meteen op dat 
deze ontheffing nog nooit is toegepast. Toen 
ik later in het onderzoek een hoogleraar op 
het gebied van het bouwrecht en een aantal 
bouwdeskundigen interviewde bleek dit ook te 
kloppen, in de praktijk is het te moeilijk en te 
duur om de ontheffing van de Woningwet te 
gebruiken. In mijn zoektocht ben ik daarnaast 
nog een ontheffingsartikel tegengekomen. 
Deze is op basis van de Crisis- en herstelwet en 
is speciaal gericht op duurzame projecten. Het 
artikel past goed bij het duurzame project wat 
Ron voor ogen heeft. Toch was de belemmering 
die het Bouwbesluit zou kunnen opleveren 
hiermee niet opgelost.

In mijn interview met de hoogleraar bouwrecht 
bleek dat het juridisch niet mogelijk is om een 
koepel als los bouwwerk over een gebouw heen 

te zetten. De koepel is bedoeld om bescherming 
te bieden aan de woning, dat is namelijk ook 
de aanleiding voor het onderzoek. Voor het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning worden 
alle bouwwerken zelfstandig getoetst aan het 
Bouwbesluit. Dat betekent dat zowel de koepel 
als de woning afzonderlijk van elkaar worden 
getoetst. In de praktijk zou de koepel dan wel 
bescherming kunnen bieden maar voor het 
Bouwbesluit maakt dit geen verschil. De enige 
oplossing om dit te voorkomen is om de koepel 
te gebruiken als buitenmuur of om deze deel te 
laten zijn van de woning. 

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat 
wet- en regelgeving, althans het Bouwbesluit, in 
de basis geen grote belemmering vormt voor een 

dergelijk project. Wel is dit volledig afhankelijk 
van de manier waarop de koepel zich verhoudt 
tot het gebouw er binnenin. Wellicht vraagt u 
zich  nu af wat dit onderzoek te maken heeft 
met het versnellen van de energietransitie. 
Voor de transitie is het van belang dat er niet 
alleen naar de toekomst wordt gekeken, maar 
ook naar de kansen en belemmeringen die zich 
voordoen in het het heden. Vanuit dit idee heb 
ik geprobeerd bij te dragen aan de missie van 
EnTranCe.

Een blog door: Sander Boelens 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten

Atelier Kristoffer Tejlgaard



Regional Energy Transitions

Wat voor bijdrage kunnen zonnepanelen op dijken  
en wegen op Ameland leveren aan de energietransitie
Voor mijn afstudeeropdracht ben ik vanuit de studie Built 
Environment aan de Hanzehogeschool Groningen aan de slag 
gegaan bij innovatiewerkplaats  EnTranCe. Hier heb ik voor de 
gemeente Ameland een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële 
bijdrage aan de energietransitie op Ameland van zonne-installaties 
op dijken en wegen. Hier is naar gekeken omdat de gemeente 
Ameland zelfvoorzienend wil zijn in de energievoorziening op 
Ameland. Dit betekent dat er net zoveel elektriciteit opgewekt 
moet worden als dat verbruikt wordt. Eén van de mogelijkheden 
van energieopwekking is zonne-energie middels zonnepanelen. 
Zonnepanelen nemen echter veel ruimte in beslag en zodoende is 
gekeken naar de mogelijkheid om zonnepanelen op dijken of wegen 
te installeren om deze ruimte een dubbele functie te geven. 

Tijdens dit onderzoek is wel binnen bepaalde 
kaders gewerkt waardoor de uitkomst niet 
overeenkomt met de realiteit. Een van de grootste 
technische uitdagingen van de energietransitie is 
het transport en de opslag van de energie. Omdat 
dit al een groot probleem op zich is, is dit in dit 
onderzoek buiten kaders geplaatst. 

Om te berekenen hoeveel kilowattuur een 
zonne-installatie op jaarbasis kan opwekken zijn 
een aantal gegevens benodigd. Er moet bekend 
zijn wat de locatie van de installatie is, de hoek 
waarin de zonnepanelen zijn geplaatst en de 
oriëntatie van de installatie. 

Om te bepalen wat de potentie van de 
Waddendijk op het zuiden van Ameland is, is de 
dijk eerst geïnventariseerd. Er is gekeken naar 
de locatie van de dijk en hoe de dijk er uit ziet. 
Dit wil zeggen, wat is het oppervlakte van de 
dijk en wat voor talud heeft de dijk. De dijk is 
totaal ongeveer 15 kilometer lang met allerlei 
verschillende oriëntaties en is vanwege de 
oriëntaties in secties opgedeeld.  

Per sectie ligt de locatie nu vast en zo ook de 
oriëntatie van het dijktalud en daarmee de 
oriëntatie van de installatie. De laatste variabele 
is de hoek van de zonnepanelen. In dit onderzoek 

zijn daarom twee ontwerpvarianten onderzocht. 
In de eerste variant worden de zonnepanelen met 
het talud van de dijk mee gelegd. In de tweede 
variant worden de zonnepanelen in een, met 
software bepaalde, optimale hoek gelegd. Deze 
beide varianten zijn daarnaast ook uitgewerkt 
met standaard zonnepanelen of premium 
zonnepanelen. De premium zonnepanelen kosten 
meer dan de standaard zonnepanelen maar 
hebben een hogere opbrengst per vierkante 
meter zonnepaneel. 

Nadat beide varianten zijn uitgewerkt is 
geconcludeerd dat je meer energie per vierkante 
meter dijk op kan wekken door ze met het talud 
mee te leggen in plaats van in de optimale hoek. 
Dit komt doordat zonnepanelen elkaar zullen 
overschaduwen als ze in een optimale hoek 
worden geplaatst. 

Als de gehele Waddendijk optimaal zou worden 
benut door premium zonnepanelen met het 
talud mee te leggen, zou 82% van het geschatte 
energieverbruik voorzien kunnen worden via de 
zonnepanelen. Uiteraard is dit niet haalbaar 
door de eerder gestelde kaders waarbinnen dit 
onderzoek is uitgevoerd. 

Er is ook gekeken naar de wegen op Ameland. 
Er is geïnventariseerd hoeveel oppervlakte 
geschikt is om zonnepanelen in te installeren. 
Er is gekeken naar verschillende soorten 
installaties en dit zou 114% tot 146% van de 
benodigde energie op kunnen wekken in 2035. 

Echter gelden hier dezelfde kaders voor en is dit 
niet haalbaar doordat de aansluitingskosten 
hoog zijn en de energie nog niet efficiënt genoeg 
kan worden opgeslagen. 

Al met al bieden de Waddendijk en het 
aanwezige wegdek veel ruimte om energie mee 
op te wekken maar momenteel is het nog niet 
haalbaar om dit uit te voeren in verband met de 
gestelde kaders.

Een blog door: Thomas Tiesma 
vierdejaarsstudent Built Environment 



Regional Energy Transitions

Duurzaam met warmte omgaan op de Vleijen

In Nederland hebben we in de wintermaanden warmte nodig voor 
het verwarmen van onze huizen. Momenteel doen we dit op gas, 
maar hoe kunnen we die warmte nou op een duurzame manier 
vergaren? Dat is een groot vraagstuk waar wij voor staan als 
onderzoeksteam. Wij gaan kijken hoe we warmte in de zomer 
kunnen opwekken en opslaan in het recreatiegebied de Vleijen 
gelegen op Ameland. Het onderzoeksteam bestaat uit Leen Al Omar 
Al Baraze, Rob Visser en Ruth van der Laan.

Het onderzoek
Wij doen onderzoek naar: ‘hoe we effectief 
warmte kunnen onttrekken uit het 
recreatiegebied de Vlijen’ en hoe ‘we deze 
warmte kunnen opslaan’. Ook kijken we naar 
de blauwalg problematiek in en rondom de 
recreatieplassen. Deze drie aspecten proberen 
we met elkaar te combineren in ons onderzoek. 
Door veel deskresearch, fieldresearch etc. te 
doen proberen we tot een oplossing te komen 
voor ons onderzoek. 

Opdrachtgevers en begeleiders
Dit onderzoek doen wij bij Innovatiewerkplaats 
EnTranCe, die hebben een opdracht gekregen 
van De Waddencampus. En deze opdracht zo 
weer doorgespeeld aan ons als tweedejaars 
Civiele Techniek studenten. Sigrid Roep en Marijn 
Oud zijn onze opdrachtgevers/aanspreekpunt 
vanuit de Waddencampus. Ook vanuit de 
Hanzehogeschool worden we begeleid en 

geholpen door de heer Olaf Akkerman die 
specialist is in oppervlaktewateren. Ook worden 
we begeleid door de heer Meint Pops op het 
gebied van het onderzoek in het algemeen en 
portfolio opdrachten.

Hoe gaat het nu?
Met de informatie die we tot nu toe hebben 
gevonden, hebben we onze eerste bevindingen 
kunnen uitwerken. Zo hebben we kunnen vinden 
hoe energie opwek- en opslagsystemen werken. 
Met al deze informatie hebben we wat systemen 
vergeleken en gekeken naar welke het meest 
realistisch en toepasbaar is op de Vlijen. 

Warmte opwekken
Voor het opwekken van energie is één systeem 
het best toepasbaar, namelijk het TEO 
(thermische energie uit oppervlaktewater) 
systeem over. Bij dit systeem pomp je het 
bovenste laagje warme water naar een 

warmtepomp die deze warmte opwaardeert naar 
een hogere temperatuur. Dit warme water kan 
vervolgens tijdens koude maanden weer worden 
gebruikt voor douchen, afwassen etc. Dit warme 
water kan opgeslagen worden wat hieronder 
verder wordt toegelicht. 

Warmte opslaan
Voor de opslag van warmte zijn er twee opties: 
WKO en Ecovat. Een WKO systeem is een 
warmte-koudeopslag in de grond. Je maakt een 
soort waterbellen in de grond, één is warm en 
één is koud. De warmte van de zomer sla je op 

in de waterbel en het koude water uit de koude 
bel gebruik je voor koeling van je huis. Zo kan 
je in de zomer gebouwen koelen en in de winter 
gebouwen verwarmen. De aarde om de waterbel 
functioneert als isolatie. Een Ecovat is een groot 
(vat) reservoir in de grond die je verwarmt in de 
zomer en/of met (dal) elektriciteit. Dit warme 
water gebruik je dan in de winter om je huis te 
verwarmen. 

Strijd tegen blauwalg
Verder hebben we een zuiveringssysteem 
gevonden voor blauwalg, een helofytenfilter. Dit 
is een filter op natuurlijke basis waarbij het water 
wordt gepompt naar een hoger gelegen stuk 
land dat speciaal aangelegd is. Het stuk land 
bestaat uit speciale planten en verschillende 
soorten lagen grond. Dit zorgt er voor dat het 
water wordt gezuiverd. Hierna wordt het terug 
gepompt naar het water. Hierdoor wordt het 
onmogelijk voor blauwalg om te groeien. Deze 
oplossing staat los van het energievraagstuk. 

Een blog door: Leen Al Omar Al Baraze, Rob 
Visser en Ruth van der Laan 
tweedejaarsstudenten Academie voor 
Architectuur & Built Environment - 
Buitenwerkplaats
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Can an e-bike enable a shift away  
from cars on Ameland?
As part of an initiative to reduce emissions on the island of 
Ameland, the municipality is looking at various ways to accomplish 
said reductions. Is an incentive to increase e-bike ownership, and 
thereby e-bike use, a potential for car use reduction? In short, such 
measures could see effectiveness, although certain caveats remain. 
To get into more detail and understand how this idea could work, 
this article covers parts of the research done in this area.

Understanding e-bike and car use on 
Ameland 
To know if incentivising e-bike ownership can 
work, the conditions around ownership and 
usage must be understood. In order to get a 
better theoretical understanding of how and 
why e-bikes and cars are used as well as bought, 
Ameland inhabitants and e-bike experts were 
asked to fill in a questionnaire and participate 
in interviews. Using this process, it soon became 
clear what scenario’s allowed for a potential 
decrease in car use by allowing more inhabitants 
permanent access to an e-bike. Furthermore, 
it laid bare cases where using an e-bike over a 
car would be highly unlikely. These boundaries 
more clearly define the parameters within which 
this idea can be effective. On the usage side, 
boundaries consist of elements such as the 
weather, cargo carrying requirements, and the 
trip distance. On the ownership side, the main 
factors of influence are increased age leading 
to decreased personal mobility and, perhaps 
somewhat obvious, costs. The importance of 

costs on ownership for e-bikes show that a 
monetary incentive could assist in increasing 
e-bike ownership by decreasing the importance 
of said factor. The usage factors, on the other 
hand, provide us with a view into the limits 
around which new e-bike owners will decrease 
their car use. If an inhabitant requires frequent 
high cargo capacity, he or she will be less likely 
to be able to reduce their car use by switching to 
an e-bike as this will not allow for the fulfilment 
of those requirements. So where exactly do the 
findings of the research mark these boundaries?

E-bike ownership increase and car use 
decrease among new e-bike owners 
The first part of the puzzle in decreasing car use 
using such a policy is getting more inhabitants 
to own an e-bike. Using a monetary incentive 
to decrease cost of an e-bike will do this, but to 
what extent? Answers from the questionnaire 
and interviews with inhabitants show that a cost 
decrease of around €400 can increase e-bike 
ownership ≈4%, while a €1000 reduction sees the 

highest increase at ≈53%. This is quite a broad 
range and illustrates the limits, as well as the 
cash required to make such a policy sufficiently 
successful in growing e-bike ownership numbers. 
However, to truly reduce car use the extent 
to which e-bike owners will reduce their car 
use must also be examined. Findings from 
this research show that such a decrease is in 
fact likely to occur amongst the population, 
ranging from ≈22% to ≈33%. That decrease can 
be observed as a general decrease in car usage 
amongst new e-bike owners. This decrease 
will fail to be any higher, as many inhabitants 
on many trip will still rely on their car due to 
weather, cargo and the distance they must 
travel. Furthermore, some inhabitants will only 
use their e-bike for recreational purposes similar 
to their use of a normal bike. 

Implementing the policy on Ameland   
If the Ameland municipality would move forward 
with such a monetary policy, they must carefully 
consider their budget to properly establish this 
incentive and get enough inhabitants on-board 
to make a difference. Furthermore, visibility 
and awareness among inhabitants will be key 
in ensuring adequate participation. However, it 
can be questioned if such a policy is the most 
cost-effective measure for somewhat decreasing 
car use. As a final note about the limitations of 
this research, it should be noted that data was 
collected pre-coronavirus and do not reflect the 
economic situation that follows. However, the 
foundation to support this idea has been laid 

out and can hopefully assist in paving the way 
towards zero carbon emissions on Ameland. 

Een blog door: Sander Jongsma
vierdejaarsstudent International Business
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Tourists’ Vehicle Restriction on Ameland

What will happen to the tourist decision to visit Ameland when 
they are no longer allowed to bring their vehicle on the island, but 
sustainable transportation and luggage transportation services are 
provided? While some tourists indicate that they are highly unlikely 
to visit in such a situation, research shows that overall motivation 
to travel to Ameland would not be affected.

With regards to creating a more sustainable 
island, the municipality of Ameland is 
overviewing a decision to decrease the number 
of vehicles going to the island or even prohibit 
the visitors from bringing their vehicle. How 
is this restriction going to be beneficial? Well, 
first, less vehicle on the island means less CO2 
emissions and also improved traffic safety. 
In addition, the ferries would be less loaded, 
which further contributes to the lower carbon 
footprint, and also allow them to float in more 
shallow water, which makes it easier to maintain 
the canal they use to float between Holwerd and 
Ameland.

A study between 195 Dutch tourists of ages 
above 18 years, who visit Ameland with a vehicle 
was conducted. It was regarding their decision 
to visit Ameland in case a vehicle restriction 
policy is applied. To satisfy the need for a 
vehicle, in the research it was mentioned that 
luggage transportation and more sustainable 
transportation methods on the island will be 
provided. 

Research shows that the two most important 
motivational factors that push tourists to 
travel to Ameland are seeking relaxation and 
escaping from routine life and demands at 

home, which qualifies the island as a leisure 
destination. The island’s nice beaches and 
unpolluted environment are the primary extrinsic 
motivations that influence visitors to choose 
Ameland specifically as their travel destination. 
The convenience of the transportation on the 
island was ranked in 12th position, from which it 
was deduced that in a situation when visitors are 
restricted from bringing their car to the island, 
their motivation to visit should not be affected 
significantly as they indicate other reasons for 
visiting as more important. 

Empirical evidence presents genuine result 
that convenience of transportation provided 
on the island, as a motivational factor, is not 
significantly affected by the restriction of 
tourists’ vehicle if other transportation services 

are present. Considering that researches find 
travel motivation factors to be a robust predictor 
of destination loyalty, the ban of visitors’ cars 
on the island when alternative transportation 
services are provided will not result in a 
significant change in tourists’ intention to visit 
Ameland in future.

Finally, the relationship between satisfaction 
from provided services and likelihood of revisit, 
in case of the vehicle restriction, was analysed. 
It was concluded that there is a strong positive 
relationship between the variables, meaning 
that the more satisfied tourists are with the 
provided services, the more likely they are to 
revisit. Furthermore, the intention to revisit, 
considering vehicle restriction, is dependent and 
can be predicted from the level of satisfaction 
from provided sustainable transportation 
services.

To answer the question from the beginning: a 
restriction on tourists’ vehicles on Ameland, 
if accompanied with sufficient service that 
substitutes the need for a personal vehicle, does 
not have a statistically significant effect on 
Dutch tourists’ motivation to revisit the island 
in the future. Additionally, the satisfaction 
of provided services could be used to predict 
the likelihood of revisit intention of visitors of 
Ameland.

Een blog door: Iv Ivanov
vierdejaarsstudent International Business 

“ Their motivation to visit Ameland should not 
be affected significantly as they indicate other 
reasons for visiting as more important.”
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Het oplossen van warmtelekken in buren om 
de energiebehoefte te reduceren
De gemeente Ameland heeft de ambitie om in 2020 het eiland 
grotendeels zelfvoorzienend te krijgen in de energiebehoefte, waarbij 
het dorp Buren de ambitie heeft om het eerste energieneutrale 
dorp in Nederland te worden. Deze ambitie wordt vertaald in een 
project genaamd ‘Buren Geeft Energie’. Om de ambitie van Buren 
te realiseren zijn afgelopen periode warmtefoto’s gemaakt door 
studenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij. Hieruit bleek dat 
bijna alle woningen in het dorp Buren één of meerdere warmtelekken 
hebben. Ons doel is om een rekenmodel te creëren die bewoners 
kunnen gebruiken om een inschatting te maken van de bouwkosten 
die samengaan met het oplossen van de warmtelekken. Ook tijdens 
de coronacrisis wordt er gewerkt aan dit onderzoek.

Buren Geeft Energie tijdens de corona-crisis
Onze onderzoeksgroep werd begin mei 
geïntroduceerd aan het project ‘Buren Geeft 
Energie’. Door de coronacrisis hebben wij 
als groep veelal vanuit huis gewerkt en alle 
contacten hebben wij middels het internet 
ontmoet. Het bleek echter snel dat vanuit huis 
(en dus met deskresearch) veel informatie kon 
worden opgedaan.

Warmtescans
De eerste informatie die wij hebben verkregen 
kwam van een drietal studenten van de 
opleiding Vastgoed & Makelaardij. Zij hebben 
reeds warmtescans gemaakt in Buren, bij de 

woningen van alle belanghebbende. Op basis 
van deze warmtescans was het mogelijk om te 
zien wat de meest voorkomende warmtelekken 
waren in de woningen van Buren. Vervolgens 
was het mogelijk om middels deskresearch de 
inhoud, het oppervlakte en het bouwjaar van 
de woningen te bepalen. Aangezien niet alle 
gegevens middels deskresearch te vinden waren, 
was de volgende stap om een aantal woningen 
op locatie te inventariseren.

Bezoek aan Buren en het gemeentehuis 
van Ameland
Vanwege de versoepelingen van de 
coronamaatregelen was het toch mogelijk om 

een bezoek te brengen aan Ameland. Om de 
vereiste anderhalve meter afstand te kunnen 
bewaren, zijn wij op verschillende dagen in 
tweetallen naar Ameland gereisd. Gerben en 
Harro waren op de maandag en dinsdag in 
Buren. Jesse en Klaas waren er op de dinsdag 
en de woensdag. Naast het cultuursnuiven 
hebben wij deze dagen op het gemeentehuis 
een aantal archiefstukken mogen inzien. In 
deze archiefstukken was het voor een aantal 
woningen mogelijk om te zien hoe de gebouwen 
destijds zijn opgebouwd. Ten slotte zijn wij over 
het eiland gefietst om foto’s te maken van de 
woningen die niet te vinden waren middels 
deskresearch. Dit heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd dat wij van alle woningen de juiste 
typologie hebben ondervonden.

Warmtelekken oplossen
Na het bezoek op Ameland en de opgedane 
kennis, kan er een beeld worden geschetst van 
de manier waarop de warmtelekken kunnen 
worden opgelost. Echter zijn wij erachter 
gekomen dat een specifiek advies per woning 
niet mogelijk is. Aangezien het niet mogelijk was 
om alle bouwtekeningen van de woningen in te 
zien, is het onmogelijk om een specifiek advies 
per woning uit te brengen. In goed overleg zijn 
we tot de conclusie gekomen dat de adviezen 
op basis van aannames worden gedaan. De 
aannames worden gedaan aan de hand van de 
warmtefoto’s, het uiterlijk van de woning en de 
kennis die we tot dusver tot onze beschikking 
hebben. Zodoende kan er gekeken worden naar 

basis oplossingen. De bouwkosten van deze 
oplossingen worden vervolgens onderzocht 
op basis van deskresearch en gesprekken met 
professionals (bijvoorbeeld aannemers). Hierin 
wordt er gekeken naar welke materiaal er nodig 
zijn, etc.

Terugverdientijd
Wanneer bekend is wat de kosten zijn voor het 
oplossen van de warmtelekken, kan er worden 
berekend wanneer de ingrepen zichzelf hebben 
terugverdiend. Wanneer de ingrepen voor een 
financiële meevaller zorgen, zullen bewoners 
eerder willen investeren in het verduurzamen van 
hun woning.

Pilot rekenmodel
Omdat het niet mogelijk is om voor iedere 
woning apart de terugverdientijd te berekenen, 
hebben wij een andere oplossing bedacht. 
Voor elk voorkomend warmtelek hebben wij 
een rekenmodel opgezet. De bewoner kan de 
warmtelekken die bij hun eigen woning van 
toepassing zijn verwerken in dit rekenmodel. 
Vervolgens zal dit rekenmodel globaal 
kunnen berekenen wat de kosten zijn, wat de 
terugverdiensten zijn en wat de terugverdientijd 
is. De bewoners kunnen zo zelf nagaan wat de 
kosten uiteindelijk zullen bedragen.

Slot
Dit project loopt tot 1 juli en we zijn volop 
bezig met het uitwerken van het verslag. Wij 
verwachten binnen twee weken na het schrijven 

van dit blog een rekenmodel paraat te hebben 
om de terugverdientijd van de warmtelek 
oplossingen te bepalen. Andere studenten 
hebben zodoende de mogelijkheid om het 
project ‘Buren Geeft Energie’ door te zetten.

Een blog door: Klaas de Boer, Harro Tabak, 
Gerben Kuilema 
tweedejaarsstudenten Academie voor 
Architectuur & Built Environment - 
Buitenwerkplaats
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Verduurzamen evenementenbeleid  
gemeente Ameland
Aan de hand van een individueel geschreven strategisch 
veranderplan (SVP) hebben wij onderzoeksopdrachten 
uitgevoerd voor de gemeente Ameland. Deze opdrachten 
geven de opdrachtgever input voor het herzien van het 
huidige evenementenbeleid. Hierbij is specifiek gekeken 
naar het verduurzamen van evenementen welke op Ameland 
georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn: het meten van 
de milieu-impact, de gevolgen van de aanschaf en opslag van 
nieuwe evenementenmaterialen op het milieu, de benadering 
van evenementenorganisaties bij de verduurzaming van het 
evenementenbeleid, de stimulering van duurzame evenementen 
en de bevordering van duurzame evenementen op de natuur, het 
toerisme en de toeristische overnachtingen. 

Een samenwerking tussen de Hanzehogeschool 
en de Waddencampus maakte het mogelijk 
dat wij als Facility Management studenten de 
kans kregen om een strategisch veranderplan 
op te stellen voor de gemeente Ameland. Op 26 
februari jl. zijn wij naar Ameland afgereisd voor 
een eerste ontmoeting met de opdrachtgever 
en andere belanghebbende partijen. Op 
deze dag hebben wij Marijn Oud (namens de 
gemeente Ameland), Erlyn Douwstra (namens 
het Rôggefestival), Fabian Kock (namens 
dorpsbelang Ballum) en Johan Kiewiet (namens 
de Amelander Energie Coöperatie) gesproken. 
Vol goede ideeën en plannen voor het onderzoek 

keerden wij terug naar Groningen, waar wij 
enkele tijd later tegen een groot obstakel 
aan liepen: de uitbraak van COVID-19 in 
Nederland. De Hanzehogeschool ging dicht, 
eerst voor enkele weken en vervolgens tot 
de zomervakantie. Ook de Waddeneilanden 
ontvingen tot 1 juni nauwelijks toeristen, en alle 
evenementen tot 1 september werden afgelast. 
Evenementen en ondernemers op Ameland 
hadden door de coronacrisis weinig tijd voor onze 
onderzoeken, die ineens veel minder relevant 
waren. Toch kunnen wij met trots zeggen dat er 
de afgelopen periode keihard doorgezet is om tot 
mooie adviezen te komen voor de opdrachtgever.  

Studenten van onze CoL-groep hebben 
interviews gehouden, enquêtes afgenomen en 
deskresearch toegepast om relevante informatie 
te verzamelen voor de onderzoeken. Na het 
verzamelen van alle benodigde informatie en het 
verwerken van deze informatie in een conclusie, 
kwamen wij tot individuele aanbevelingen. De 
individuele aanbevelingen zijn samengevoegd tot 
een gezamenlijk advies. Het gezamenlijke advies 
aan de gemeente Ameland luidt als volgt:  

Stel een missie, visie en strategie op 
welke specifiek gericht zijn op duurzame 
evenementen. Betrek bij het opstellen de 
evenementenorganisaties. Stel doelen en maak 
gebruik van een groeimodel om deze doelen te 
behalen. Neem daarnaast als gemeente een 
informerende en samenwerkende rol aan richting 
de evenementenorganisaties op het eiland, 
en communiceer de wil om samen te werken. 
De gemeente Ameland moet een helpende 
hand bieden aan evenementenorganisaties 
door middelen van best practice, Webinars 
en/of bijeenkomsten toe te passen. Huur 
eventueel expertise in van buitenaf voor tips en 
begeleiding.  

In de aanbevelingen van de onderzoeken worden 
twee soorten subsidies benoemd:  

Op het gebied van materialen voor evenementen 
wordt de gemeente Ameland aangeraden om 
evenementenorganisaties die niet betrokken 
zijn geweest bij het onderzoek te benaderen. Op 

deze manier kan inzicht worden verkregen in de 
materialen die nog niet aanwezig zijn. Wellicht 
kunnen deze materialen worden aangeschaft 
door gebruik te maken van een subsidie. 

De gemeente Ameland wordt aangeraden om 
een nieuwe subsidie te creëren voor innovatieve 
ideeën die bijdragen aan de duurzame 
ontwikkeling van Ameland. Budgettering is 
hierbij noodzakelijk.

Een blog door: Henk Jan de Haan, Niels Jager, 
Marleen Nijmeijer, Lisa Veenstra, Joost Verjans 
en Chiem Vermeer 
vierdejaarsstudenten Facility Management

“ Stel een missie, visie en strategie op 
welke specifiek gericht zijn op duurzame 
evenementen. Betrek bij het opstellen de 
evenementenorganisaties.”
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Zelfvoorzienendheid en een circulaire 
economie voor de gemeente Ameland
De gemeente Ameland heeft kenbaar gemaakt haar 
evenementenbeleid te willen herzien. Het huidige beleid dateert uit 
2004 en voldoet niet meer aan de duurzaamheidsambities. Zo heeft 
de gemeente Ameland de ambitie om 15 jaar voorop te lopen in 
de energietransitie. In het huidige beleid ontbreekt het momenteel 
aan een helder afwegingskader en duurzame voorwaarden die zijn 
verbonden aan het kunnen uitoefenen van een evenement. Om 
deze reden is er gezocht naar mogelijke stappen die gezet kunnen 
worden in de transitie naar zelfvoorzienendheid en een circulaire 
economie op het gebied van afval, transport en materialen.

Onderzoeksmethoden
Bij het onderzoek naar het verduurzamen van 
het evenementenbeleid hebben we gebruik 
gemaakt van deskresearch, kwalitatief 
onderzoek en kwantitatief onderzoek. Bij 
kwalitatief onderzoek hebben we geïnterviewd. 
Bij kwantitatief onderzoek hebben we enquêtes 
afgenomen. Eén enquête is gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de wensen en behoeften 
van de evenementenorganisaties op het eiland. 
De andere enquête is gebruikt om inzicht te 
krijgen in het belang van duurzaamheid van 
de bezoekers van de evenementen. Hiernaast 
hebben het 7S-model, 3P model, OCAI model, 
de zes denkhoeden van Edward de Bono, 
SWOT-analyse, confrontatiematrix en de acht 
stappen van Kotter een bijdrage geleverd aan 
het onderzoek. Deze modellen hebben we 

gebruikt om de huidige organisatiestructuur, de 
organisatiecultuur en de huidige en gewenste 
leiderschapsstijlen te bepalen. 

Resultaten
Evenementenorganisaties op Ameland geven 
aan dat er voornamelijk veel plastic afval is en 
zij vanuit de gemeente niet gestimuleerd worden 
om duurzaam te zijn. Dit wensen zij wel. De 
Gemeente Ameland beschikt wel over contacten 
die subsidies kunnen geven voor duurzame 
toepassingen, maar hierin speelt zij geen actieve 
rol richting de evenementenorganisaties. Twee 
belangrijke conclusies die daaruit getrokken 
kunnen worden is het feit dat de focus op 
duurzaamheid bij evenementen hoog ligt en dat 
men een soepeler vergunningsbeleid met meer 
aanspraak op subsidies wenst. 

Bezoekers van evenementen vinden dat de 
gemeente een actieve rol moet spelen in het 
duurzaamheidsbeleid van evenementen in haar 
gemeente. Bezoekers vinden het recyclen of zo 
min mogelijk afval produceren de belangrijkste 
maatregel bij evenementen. Bezoekers van 
evenementen komen voornamelijk veel plastic 
afval tegen (97,3%), dat wordt gevolgd door 
restafval (37,1%) en papier (35,7%). Bezoekers 
zijn bereid om tot €5,- meer te betalen voor een 
duurzaam evenement. Marketingcampagnes 
kunnen het bewustzijn van bezoekers vergroten 
en moeten gericht zijn op de leeftijdsgroep 
van 19 tot 30 jaar. Recycling kan interessanter 
worden gemaakt door interactieve vuilnisbakken 
te gebruiken of door een prijs of beloning toe te 
kennen voor het correct weggooien van afval. 
Evenementenorganisaties op Ameland kunnen 
zich aansluiten bij het Green Events-initiatief 
om een roadmap op maat te ontvangen voor het 
organiseren van circulaire evenementen.

Aanbevelingen
Ten eerste adviseren we de gemeente Ameland 
om een nulmeting te doen. Die nulmeting moet 
gaan over de hoeveelheid CO2 die vrijkomt 
bij de evenementen op het gebied van afval, 
transport en materialen. Op deze wijze kan 
de gemeente Ameland criteria stellen voor 
de evenementenorganisaties. Ten tweede 
adviseren we om de evenementenorganisaties 
op Ameland actief te stimuleren en een actieve 
rol te spelen in het verkrijgen van duurzame 
subsidies door evenementenorganisaties. Ook 

luid ons advies om een nieuw evenementenbeleid 
op te zetten met duurzaamheidscriteria voor 
afval, transport en de materialen. Daarnaast 
het advies om duurzaamheidscriteria bij het 
aanvragen van evenementenvergunningen toe 
te passen. Om hiermee aan de slag te kunnen 
adviseren wij om een team op te zetten dat 
gericht is op het uitvoeren en monitoren van 
deze duurzaamheidscriteria. Medewerkers 
worden op deze manier meer betrokken bij het 
proces. Tot slot hebben we geadviseerd om een 
vervolgonderzoek uit te voeren. 
Door de bovenstaande aanbevelingen door te 
voeren wordt er een bijdrage geleverd aan de 

economische visie op 2030 op het gebied van 
zelfvoorzienendheid en circulaire economie, 
waardoor de CO2-uitstoot bij evenementen 
gereduceerd kan worden.

Een blog door: Abe Koopmans, Julia Korte,  
Nadia Hattingh en Nino Tualena 
vierdejaarsstudenten Facility Management
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Verduurzaming Amelander  
evenementenbeleid!
Van onze groep van vijf onderzoekers heeft een ieder naar een 
andere invalshoek van het evenementenbeleid gekeken en hier 
onderzoek naar gedaan. Benieuwd naar de uitkomsten hiervan? 
Lees dan snel verder, want de belangrijkste bevindingen per 
onderzoeker- en per invalshoek worden hieronder toegelicht.

Duurzaamheid in combinatie met toerisme
Als eerste is door Erwin de Boer gekeken naar 
duurzaamheid in combinatie met toerisme. Er is 
daarbij de volgende hoofdvraag opgesteld: “Hoe 
kan de Gemeente Ameland haar toerismebeleid 
zo optimaal mogelijk verduurzamen, zodat het 
aandeel toeristen groeit of stijgt?” Aan de hand 
van een aantal deelvragen zijn hier de volgende 
resultaten en aanbevelingen uit voortgekomen: 
Er dienen duurzaamheidscriteria op te worden 
gesteld om toerisme in goede banen te leiden. 
Ook moet er een hoge mate van betrokkenheid 
bij het verduurzamen van beleid aanwezig zijn. 
Neem in het beleid ook slow tourism mee. Als 
laatste: Maak gebruik van eco-labels of duurzame 
keurmerken, dit maakt het aantrekkelijker. 

Verduurzaming evenementen met behoud 
van bezoekers
Nick Kamst heeft gekeken naar hoe de bestaande 
evenementen op Ameland verduurzaamd 
kunnen worden met behoud van de bezoekers 
en de rol van de gemeente hierin. Op basis van 
het gedane onderzoek wordt aan de gemeente 
geadviseerd een duurzaamheidsbeleid op te 
stellen waar door de evenementen aan voldaan 

dient te worden in 2030 en waarbij er jaarlijks 
moet worden geëvalueerd. In dit beleid zullen 
criteria moeten komen te staan over de volgende 
onderwerpen: Organisatie en communicatie, 
energie, afval en grondstoffen, water en ten 
slotte mobiliteit. Daarnaast dient er subsidie te 
worden aangevraagd bij de gemeente voor het 
aannemen van duurzaamheidsmanagers voor de 
evenementen, zodat het tijdrovende werk qua 
duurzaamheid uit handen van de organisatoren 
genomen wordt en er gerichter en sneller grotere 
stappen genomen kunnen worden omtrent 
duurzaamheid bij evenementen. Als laatste 
is het belangrijk om de duurzame- en andere 
aspecten van het evenement te promoten via 
een aantal communicatiekanalen, zodat mensen 
enthousiast worden, naar de evenementen blijven 
komen en om zo de concurrentie te slim af te zijn.  

Duurzaamheid en afvalvermindering door 
evenementen
Het onderzoek van Inge Oldenburger richt zich 
op duurzaamheid en afvalvermindering door 
evenementen op Ameland. Gedurende het 
onderzoek is er gekeken naar de afvalstromen, 
hoe de afvalverwerking geregeld is en wat 

er nodig is om de hoeveelheid afval op 
evenementen te verminderen. Er zijn twee 
aanbevelingen gegeven aan de gemeente 
Ameland. De eerste aanbeveling is dat de 
gemeente als onderdeel van de aanvraag van de 
evenementenvergunning verplicht een afvalplan 
moet instellen. Daarnaast moeten er afspraken 
gemaakt worden met de crew en leveranciers en 
wordt er in het plan opgenomen hoe het plan na 
afloop geëvalueerd gaat worden. Verder zal de 
gemeente sturen op het scheiden van afval door 
evenementenorganisaties. 

Duurzame energie voor evenementen
Marcelline Kroon heeft onderzoek gedaan 
naar oplossingen voor duurzame energie voor 
evenementen op Ameland. De hoofdvraag hierbij 
is: ‘Welke suggesties kunnen worden gedaan 
aan de gemeente om hun evenementenbeleid 
aan te passen zodat grote evenementen op het 
eiland zoals MadNes duurzame energie gaan 
gebruiken?’. De bevinding die is gedaan, is 
dat batterijen de toekomst zijn voor Ameland. 
Een batterij is nu nog vrij duur, €30.000, dus 
wordt er aangeraden aan de gemeente om 
zich voor te bereiden op de toekomst. Op de 
korte termijn raadt Marcelline de gemeente 
aan een veranderproces te beginnen, waarbij er 
wordt gedacht aan een team ‘duurzaamheid’. 
Bij dit team zullen deskundigen gevoegd zijn 
die nieuwe toetreders kunnen controleren. 
Hierbij is de gedachte: ‘We doen het groen of 
we doen het niet’. Ten slotte is de allereerste 
stap de dieselgenerator wegdoen die de 

evenementenorganisaties nu gebruiken. Dit 
moedigt namelijk alleen maar aan om deze 
vervuilende manier te gebruiken.

Opslag en transport van 
evenementmaterialen
In het onderzoek van Lysanne Wagt is er 
gekeken naar opslag en transport van 
evenementmaterialen van de gemeente 
Ameland. Uit onderzoek is gebleken dat 
het gebruik van een ferry een duurzaam 
vervoersmiddel is. Om dit toch zo veel mogelijk 
te verminderen, dient de gemeente tenten 
aan te schaffen. Hier is bij verschillende 
evenementorganisaties behoefte aan. Om er 
zeker van te zijn dat de materialen duurzaam 
worden vervoerd op het eiland, dient er een 
elektrisch vervoersmiddel aan te worden 

geschaft en moet de gemeente verplicht stellen 
dat zij de materialen gaan vervoeren. Ook dienen 
de loodsen te worden verduurzaamd. Als laatste 
worden er vervolgonderzoeken geadviseerd om 
documentatie beter bij te houden en om de 
loodsen te verduurzamen.

Wij hopen dat de gemeente Ameland een 
stap in de goede richting kan zetten met deze 
aanbevelingen!

Een blog door: Erwin Boer, Nick Kamst, 
Inge Oldenburger, Marcelline Kroon en 
Lysanne Wagt 
vierdejaarsstudenten Facility Management
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Een toekomstvisie voor Ameland

Voor het onderzoek naar het verduurzamen van het 
evenementenbeleid van Ameland hebben we een aantal 
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen hebben betrekking 
op het vervoer, afvalreductie, gebruiksvoorwerpen, de sanitaire 
voorzieningen en het toerisme van Ameland.

Vervoer
Door meer samenwerking te realiseren vanuit 
de gemeente Ameland met belanghebbende 
partijen, zal er een oplossing kunnen komen 
voor de invoer van evenementenmaterialen. 
De Gemeente dient een open en consequente 
houding aan te nemen richting evenementen 
en mee te denken om duurzaamheidseisen 
toe te passen. Momenteel worden 
evenementenmaterialen door verschillende 
transportbedrijven ingevoerd. Gezien de CO2-
uitstoot is het beter om evenementenmaterialen 
op te slaan op Ameland, zodat het transport 
naar Ameland verminderd kan worden. 
Bezoekers kunnen door middel van een bijdrage 
de CO2-uitstoot compenseren tijdens hun reis 
naar Ameland. Bezoekers die wel CO2 vrij reizen, 
kunnen worden beloond door geen kosten 
in rekening te laten brengen. Wagenborg, 
het transportbedrijf van Ameland waar de 
veerdienst ook onder valt, zou kunnen kijken 
naar het gebruik van duurzame brandstof. Door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van TRAXXzero, 

een klimaat neutrale diesel. Deze diesel is 
zuiniger en schoner waardoor de uitstoot van 
CO2 minder is dan 4%. De overige 96% wordt 
omgerekend naar een geldbedrag en TRAXX 
investeert dit bedrag in klimaat neutrale 
projecten, zodat de CO2 uitstoot niet ergens 
anders wordt uitgestoten. 

Afvalreductie
De afvalreductie van Ameland is ook een 
vraagstuk die meespeelt in het verduurzamen 
van het evenementenbeleid. Door gebruik te 
maken van hardcups kan plasticafval worden 
tegen gegaan. De leverancier van deze hard 
cups zorgt voor de levering, de hygiëne en de 
opslag. Hierdoor kan de gemeente Ameland 
de afvalkosten, die de dorpsbelangen bij hun 
evenementen moeten betalen, intrekken. Dit kan 
ervoor zorgen dat de dorpsbelangen geld kunnen 
investeren in hardcups. Er wordt gewerkt met 
een hardcups via een statiegeldsysteem, zodat 
bezoekers zich verplicht voelen om de hardcups 
na gebruik in te leveren.

Sanitaire voorzieningen
De gemeente Ameland zal evenementen-
organisaties moeten stimuleren om duurzame 
sanitaire voorzieningen te gebruiken om 
daarmee de bezoekers bewust te maken van 
duurzaamheid. Het verkleinen van het proces 
van de sanitaire voorzieningen, kan ervoor 
zorgen dat het vaste land niet meer betrokken 
wordt in het proces. In de toekomst zal dit proces 
alleen op Ameland zelf plaats vinden. Dit proces 
zal uiteindelijk bijdragen aan de circulariteit van 
Ameland waarbij rekening wordt gehouden met 
People, Planet, Prosperity. 

Bewustwording toeristen
Toeristen zijn een belangrijke bron van inkomsten 
voor Ameland. Het is daarom belangrijk om 
toeristen ook mee te nemen in het verduurzamen 
van het evenementenbeleid. De VVV 
Ameland verricht de marketing om het eiland 
aantrekkelijk te maken bij de toerist. Door het 
uitwerken van een footprint, waarin het verbruik 
van een gemiddelde dag besteding van een 
toerist op Ameland wordt weergegeven, zou er 
meer bewustwording gecreëerd kunnen worden 
met betrekking tot duurzaamheid. 

Een blog door: Matthijs Kooi, Jaimy Pomstra, 
Richelle Schenkel, Monica Sikkema, Celine Moes, 
Joost Moleman, Ewan Laning en Marjolein Tiktak
vierdejaarsstudenten Facility Management
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Warmtescans op Ameland

Maandagmiddag 24 februari vertrokken wij, Hedzer van Veen, Susan 
Heersema, Elizabeth Molenkamp en onze begeleider Jacqueline 
Joosse, naar Ameland om daar, samen met buurtbewoners en 
andere belanghebbenden warmtescans te maken. Voor onze 
opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool doen wij 
onderzoek met betrekking tot duurzaamheid. En waar kan je beter 
bezig zijn met duurzaamheid dan op Ameland? Het dorp Buren is 
druk bezig met de energietransitie en wij gaan daar bij helpen. 

Met maar liefst elf koffers met warmtecamera’s 
verlieten wij het vasteland. Met dank aan 
Sigrid Roep hadden wij een uitstekend verblijf 
in het dorp Buren. Maandagavond vond 
een bijeenkomst plaats met meer dan tien 
vrijwilligers om te helpen bij het maken van de 
warmtefoto’s. Het dorp Buren werd opgedeeld 
in verschillende secties en per sectie was er een 
lijst met adressen die gefotografeerd dienden 
te worden. Ieder team bestond uit een duo, een 
techneut en een woordvoerder. De techneut 
zorgde voor het maken van de juiste foto en de 
woordvoerder belde aan bij de bewoners om 
uitleg te geven van wat er gebeurt. 

Op dinsdag gingen wij alle data ordenen 
op het Gemeentehuis op Ameland. Er was 
een vergaderruimte afgehuurd waar wij in 
alle rust de gegevens van de elf camera’s 
konden verwerken. De foto’s werden per adres 
gesorteerd in verschillende mappen. Ook werd 

er veel precisie besteed aan het opladen van de 
juiste camera’s. Later die middag zijn wij bij ’t 
Strandhuys verder gaan werken aan verschillende 
opdrachten die wij vanuit onze opleiding moeten 
doen. Na snel wat te hebben gegeten in ons 
verblijf gingen wij, wederom goed ingepakt, met 
vrijwilligers op pad om warmtefoto’s te maken 
van de adressen die niet gefotografeerd konden 
worden op maandagavond. Redenen hiervoor 
waren bijvoorbeeld dat de verwarming niet aan 
of niet hoog genoeg stond of dat mensen niet 
thuis waren en de woordvoerder de bewoners 
dus niet op de hoogte konden brengen. Ieder 
team had tussen de negen en veertien woningen 
te fotograferen op dinsdagavond. Omdat ieder 
team goed op elkaar ingespeeld was en zij de 
smaak te pakken hadden na maandagavond, 
waren alle teams een stuk sneller terug op 
locatie dat de avond ervoor. Hierdoor was er nog 
tijd om een gesprek met de opdrachtgever te 
voeren en de verwachtingen van beide partijen 

te bespreken. Na een goede bespreking en veel 
verheldering gingen wij weer terug naar ons 
verblijf we nog hard hebben gewerkt aan het 
verwerken van de nieuw verzamelde data en het 
uitwerken van de notulen van het gesprek met 
de opdrachtgever. Hier ging meer tijd in zitten 
dan verwacht, en toen het dan ook na twaalven 
bleek te zijn besloten we maar snel naar bed te 
gaan, omdat er op woensdag ook nog dingen op 
het programma staan. 

Wegens het coronavirus was het helaas niet 
mogelijk om bovenstaande leuke tijd her te 
beleven. Naar aanleiding van de dagen op 
Ameland hebben wij als adviesproduct voor 
iedere bewoner een flyer gemaakt waar de 
warmtelekken op te zien zijn. Deze flyers zijn 
voorzien van tekst en uitleg. De onderzoeksvraag 
die wij stelde was ‘In welke mate is wooncomfort 
te beïnvloeden op Ameland zodanig dat 
het energie bespaart?’. Uit de antwoorden 
op de deelvragen en uit de interviews met 
buurtbewoners kunnen wij concluderen 
dat het hanteren van het AIDA model in 
combinatie met een persoonlijke benadering 
ons advies is aan ‘Buren geeft energie’ om 
bewonersenergiebesparende maatregelen 
te laten treffen. De brochure alleen zal niet 
volstaan. Het is van groot belang dat om de 
flyer heen overgegaan zal worden tot actie 
in de vorm verlangen stimuleren. Daarnaast 
adviseren wij om het verlangen te stimuleren 
door verschillende vormen van communicatie. 
De volgende stap is naar aanleiding van de 

flyer avondbijeenkomsten te organiseren zodat 
bewoners de kans hebben op persoonlijke 
benadering en zij hun vragen kunnen stellen. 
Verder vinden de bewoners geld besparen 
belangrijk en door te isoleren en het huis 
energiezuiniger te maken, kan er geld bespaard 
worden op de energie kosten. Ook hebben de 
bewoners aangegeven een technisch advies te 
ontvangen over de woning. Alle verlangens van 
de bewoners kunnen gestimuleerd worden door 
online benadering te realiseren, een adviseur 
lang de bewoners en door te evalueren op de 
progressie van de verduurzaming.

Een blog door: Hedzer van Veen, 
Susan Heersema en Elizabeth Molenkamp 
derdejaarsstudenten Vastgoed & Makelaardij - 
Vastgoedlab
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Warmte opwekken/opslag de Vleijen

Donderdag 7 mei vond de eerste Teams meeting plaats met alle 
studenten en begeleiders van Innovatiewerkplaats EnTranCe. Wij, 
Roel Veenstra, Ryan Zuur en Wouter Faber zijn aan de slag gegaan 
met het onderzoek naar warmte opslag en opwekking in de Vleijen. 
Daarnaast doen we onderzoek naar het recreatiewater die blauwalg 
bevat. Er wordt gezocht naar verschillende mogelijkheden om 
warmte op te slaan en op te wekken, maar ook naar een oplossing 
om van de blauwalg af te komen. Door de uitbraak van COVID-19 
verliep de start van ons onderzoek wat moeizaam, omdat we het 
recreatiegebied niet gelijk konden bezoeken. Maar gelukkig heeft 
dit ons onderzoek uiteindelijk niet gehinderd en zijn er verschillende 
oplossingen uitgewerkt.

In het begin van het onderzoek zijn we bezig 
geweest met het bestuderen van de huidige 
situatie, zoals eerder vernoemt verliep dit wat 
moeilijk door de uitbraak van COVID-19. De 
Vleijen bevindt zich tussen Nes en Buren op 
Ameland. Op de klaart is te zien dat er twee 
verschillende plassen water liggen in het gebied.  
Bij het water is ook een klein deel voorzien van 
recreatievoorzieningen zoals een kabelbaan, 
kasteeltje en een glijbaan. Naast deze 
voorzieningen is te zien dat de plassen naast het 
dorpje Nes liggen. 

In de Vleijen heeft de recreatieplas al meerdere 
jaren last van algen, en heeft hierdoor een 

negatief zwemadvies. Aangezien algen het 
liefst groeien bij een hogere temperatuur 
zou het voordelig zijn om bij warmtewinning, 
de temperatuur van het oppervlaktewater 
te verlagen. Ook hebben we gekeken naar 
een behandeling met waterstofperoxide, 
dit staat ook wel bekend als zuurstofwater. 
Een andere optie is om de blauwalg aan te 
pakken met een helofytenfilter. Dit is een 
duurzame manier van aanpak, het water wordt 
hier gefilterd met behulp van een helofyten 
(waterplanten) en hierdoor gezuiverd. Op foto 1 
is de helofytenfilter te zien, deze hebben wij in 
Nijmegen bezocht. 

Wat betreft de warmteopwekking in het gebied 
de Vleijen is er gekeken naar verschillende 
mogelijkheden. Zo is er gekeken naar de 
verschillende opties: zonnepanelen, heatpipes 
(zonneboiler) en thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO). Over het algemeen 
is er niet heel veel ruimte ter beschikking voor 
zonnepanelen aangezien een zonnepark veel 
ruimte in neemt. De zonneboilers hebben een 
laag rendement en zijn dus alleen in de beste 
omstandigheden voordelig. TEO is de technologie 
om warmte of koude uit het oppervlaktewater 
te winnen en op te slaan, hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een warmte- en koude opslag 
in de bodem om het seizoen onafhankelijk te 
maken. Tijdens het onderzoek hebben wij deze 
drie warmteopwekking methoden bestudeerd en 
uitgewerkt. 

Samen met het TEO is er ook gekeken naar de 
warmte-en koude opslag (WKO) in de grond. Zo 
wordt in de zomer het koele grondwater van de 
winter gebruikt om de gebouwen te verwarmen 
en in de winter werkt dit proces omgekeerd. 
Naast het WKO hebben we ook gekeken naar een 
energiebuffer, dit is van het bedrijf Ecovat. Een 
energiebuffer is een ondergrondse watertank 
waar water in wordt gepomp en warm wordt 
gehouden. Op deze manier kan het naar 
verschillende woningen worden gestuurd. 

Op 17 juni hebben we op Ameland gekeken naar 
het recreatiegebied de Vleijen, wij zijn zelf op de 
locatie geweest en hebben hier een rondleiding 
gekregen van Marijn Oud en Sigrid Roep van De 
Waddencampus. Door middel van de rondleiding 
kwamen we erachter dat de twee plassen die 
op de kaart te zien zijn met elkaar in verbinding 

staan. Dit is voordeel want zo kun je in één keer 
de hele ‘plas’ aanpakken. Op foto twee is de plas 
te zien. 

Graag willen wij als groep onze begeleiders en 
opdrachtgevers bedanken voor de hulp tijdens 
de vergaderingen. Hopelijk kan de gemeente 
Ameland gebruik maken van ons onderzoek en 
hierdoor meer inzicht krijgen in de verschillende 
opties. Wij hebben dit project als leerzaam en 
leuk ervaren. Ook zijn wij blij dat we op een 
positieve manier kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van het recreatiegebied de Vleijen.

Een blog door: Ryan Zuur, Wouter Faber en  
Roel Veenstra 
tweedejaarsstudenten Academie voor Architec-
tuur & Built Environment - Buitenwerkplaats



Regional Energy Transitions

Homeowners’ Investment Intention in 
Insulation and Renewable Energy Technologies
November 4th, 2016, the Paris Agreement, signed by the 
Netherlands, entered into force. To fulfil their promise, they set 
the goal to reduce their CO2 footprint by 49% in 2030, and 95% in 
2050 compared to 1990. Households account for more than 17% 
of the total CO2 emission and therefore are essential in obtaining 
that goal. To tackle this issue, the Dutch government wants to 
improve the energy efficiency of 1.5 million houses. One of the 
key solutions is to stop using natural gas for heating and cooking. 
The government wants municipalities to take the lead in the energy 
transition of households.

Buren Geeft Energie
Ameland is one of the municipalities that wants 
to be leading the energy transition. Buren, a 
village on Ameland has the honour of being the 
first village that has to become energy neutral. 
To achieve this goal, EnTranCe and Dorpsbelang 
started the project Buren Geeft Energie. They 
aim to realize their goal by obtaining insight in 
the village’s energy consumption after which 
they attempt to reduce it through insulation. 
The next step is to generate enough clean and 
renewable energy to meet the village’s energy 
demand. 

Research Goal
For Buren Geeft Energie to be successful, the 
homeowners need to get on board as they are 
required to make investments to their houses. 

Therefore, Dorpsbelang requested me to gain 
insight into the homeowners’ investment 
intention into insulation and renewable energy 
technologies, which is referred to as sustainable 
energy innovations, and how they could 
positively stimulate this.  

Findings
The attitudes that are found to be most 
important in affecting investment intention in 
sustainable energy innovations are financial 
benefits and environmental awareness. In 
addition, technology affinity and the want to 
be self-sufficient influence the homeowners’ 
investment intention in renewable energy 
technologies. Furthermore, peer support and 
role models appeared to be able to influence 
the homeowners’ investment intention in 

sustainable energy innovations. Likewise, the 
perceived control of making the investment 
showed to play a role, especially the financial 
feasibility which was negatively affected for 
some homeowners due to the Corona virus. 
Besides, lack of knowledge is an important 
factor that prevents homeowners from making 
the right trade-off.

Recommendations
This research established a couple of 
recommendations based on the input of the 
homeowners. The first recommendation is 
to create a webpage or folder with all the 

relevant information. Different options, 
information about the technology, financial 
benefits and support, updates on the research 
and experiences from other homeowners who 
already performed investments in insulation or 
RET should be included to enable homeowners 
to make the right trade-off. In addition, a 
representative from the municipality should 
be made available, where one can go to with 
questions regarding this topic. Secondly it is 
recommended to further examine the possibility 
to facilitate joint procurements in combination 
with subsidy programs. It is possible to combine 
these two by facilitating a joint procurement, 

which needs a specific number of participants 
or number of solar panels to be purchased, 
after which a subsidy can be given by the 
municipality.

Een blog door: Yoram Koning 
vierdejaarsstudent International Business
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Aansprakelijkheid van betrokken partijen bij 
het verwarmen van woningen met waterstof
Het klimaat gaat achteruit en de aarde is steeds verder aan het 
opwarmen. Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft een groot 
aandeel in de opwarming van de aarde. Om ervoor te zorgen dat de 
opwarming van de aarde beperkt blijft, is het dus van belang om te 
kijken of die fossiele brandstoffen vervangen kunnen worden door 
duurzame energiebronnen. Een voorbeeld hiervan is waterstof. 
Waterstof kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. 
Auto’s en bussen kunnen rijden op waterstof, maar woningen 
kunnen ook verwarmd worden met waterstof. 

Het verwarmen van woningen met waterstof 
lijkt een idee uit de toekomst. Toch is de 
uitvoering van dit plan dichterbij dan we denken. 
Verschillende partijen zijn bezig om het voor 
elkaar te krijgen dat een volledige woonwijk 
wordt verwarmd met waterstof. Voordat dit 
gerealiseerd kan worden, is er natuurlijk veel wat 
uitgezocht moet worden wat betreft wet- en 
regelgeving. 

Begin februari begon ik mijn afstudeeronderzoek 
over de aansprakelijkheid van betrokken 
partijen bij het verwarmen van woningen met 
waterstof. Tijdens mijn studie heb ik vooral 
privaatrechtelijke vakken gevolgd, dus het 
energierecht was voor mij compleet nieuw. Het 
was voor mij dan ook erg belangrijk om me van 
tevoren goed in te lezen om een goed onderzoek 
neer te kunnen zetten. In dit onderzoek zijn 
verschillende onderwerpen aan bod gekomen. 

Ik heb gekeken naar de huidige wet- en 
regelgeving voor aardgas en ik heb verschillende 
experts geïnterviewd over waterstof en de 
werking daarvan. 

Het interviewen van experts ging iets anders dan 
ik in de eerste instantie had bedacht. Tijdens 
de eerste weken van de afstudeerstage brak 
het coronavirus uit. De fysieke bijeenkomsten 
bij EnTranCe gingen niet meer door en het was 
niet meer mogelijk om in het echt af te spreken 
met mijn begeleiders. Omdat de situatie voor 
iedereen ineens compleet anders was, was het 
af en toe moeilijk om experts te bereiken. Het 
verzamelen van data en het inplannen van de 
interviews was in het begin dus een struikelpunt, 
maar uiteindelijk is het gelukt om via digitale 
kanalen een onderzoek neer te zetten waar ik 
trots op ben.

Een blog door: Fatima Ahmed 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten

“ Het verwarmen van woningen met  waterstof 
lijkt een idee uit de toekomst. Toch is de 
uitvoering van dit plan dichterbij dan we denken.”
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Hoe kan ik mijn elektriciteit kwijt?

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? De mogelijkheden 
zijn legio. Minder energie verbruiken, huizen isoleren, een 
elektrische auto kopen en ga zo maar door. Maar wat als we de 
energie die al aanwezig is, slimmer gaan verdelen? EnTranCe wilde 
hier meer over weten, en wel de juridische kant van dit verhaal.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat de 
energietransitie absoluut noodzakelijk is en dat 
iedereen zijn steentje daaraan kan bijdragen. 
Daarom heb ik mijn afstudeertraject afgerond 
binnen Innovatiewerkplaats EnTranCe! De 
opdracht om uit te voeren was het oplossen van 
het volgende kennisprobleem: In hoeverre is het 
delen van elektriciteit door burgers onderling 
mogelijk, tegen betaling van een virtuele munt, 
met gebruik van smart-grid en blockchain 
technologie? Deze vraag kwam voort uit de wens 
van de gemeente Groningen om buurtbewoners 
van de woonwijk Reitdiep met zonnepanelen 
onderling hun zelf opgewekte elektriciteit met 
elkaar te laten delen.

De start van het onderzoek bestond uit het 
bestuderen van literatuur. Daar ben ik een aantal 
‘hobbels’ tegengekomen. Wat is elektriciteit 
volgens het recht? Kan men er eigenaar van zijn? 
Hoe dragen we het in eigendom over, zodat de 
realiteit en het recht op één lijn staan? Wordt 
er bij het gebruiken van blockchain voldaan 
aan de wettelijke vereisten die de wet stelt 
aan het overdragen van elektriciteit? Tijdens 
de literatuurstudie kwam ik erachter dat er op 

veel punten discussie bestaat over deze vragen. 
Deze discussiepunten zijn geformuleerd als 
onderzoekspunten.

Daarom was de volgende stap het in kaart 
brengen van een aantal experts, met 
verschillende achtergronden. Academici, 
energierecht-advocaten en consultants bij 
bedrijven die vergelijkbare projecten draaiden 
heb ik geïnterviewd. Daar zijn een aantal 
interessante inzichten uit voortgekomen. 
Wat ook interessant was, is dat de meningen 
onder de experts ook weer verdeeld bleken te 
zijn. Bijvoorbeeld omtrent de eigendom van 
elektriciteit, volgens sommigen kan iemand 
daar eigenaar van zijn, volgens anderen niet en 
volgens weer anderen zou het niet uitmaken. 
Ook waren de verschillen tussen de andere 
geïnterviewde projecten groot. Toen kwam ik 
erachter dat er geen enkel ‘goed’ antwoord is om 
het kennisprobleem van de opdrachtgever op te 
lossen. Er zijn meerdere opties mogelijk om de 
energiedeling tussen de buurtbewoners vorm te 
geven. 

Ik ben toen dus een verzameling gaan maken 
van standpunten. Wat is het overwegende 
oordeel onder de experts? Wat zijn de best-
practices bij vergelijkbare pilots? Deze inzichten 
heb ik samengevoegd met de bestudeerde 
theorie. En wat blijkt: het is erg goed mogelijk 
om elektriciteit te delen, ook juridisch. Hoe 
men dat wil gaan vormgeven is een kwestie van 
interpretatie en hoe het energiedelen feitelijk zal 
verlopen. 

Uiteindelijk is het meest logische en toch tevens 
fascinerendste aspect van dit onderzoek het 
uitgangspunt dat de fysieke infrastructuur de 
rechtsverhouding dicteert tussen de burgers. 
De belangrijkste input voor de conclusies en 
aanbevelingen is dan ook om de overeenkomst 
die burgers zullen moeten aangaan om de 
energiedeling juridisch vorm te geven, waarin 
er afspraken gemaakt moeten worden over de 
balans op het net, het handhaven van balans en 
hoe de betaling dient te geschieden. Het betalen 
met virtuele munten is overigens geen probleem 
gebleken! Ook zijn er eigenlijk geen scenario’s 
waarin het werken met blockchain bezwaren 
oproept.

Een blog door: Daan Hardeman 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Octrooirecht voor innovatieve midden- en 
kleinbedrijven?
De titel van deze blog zegt al genoeg, in opdracht van EnTranCe 
en de Groene Waterstof Booster schreef ik een onderzoek over de 
mogelijkheden van het octrooieren en contractueel beschermen van 
waterstofproducten, specifiek de technische aandrijfmechanieken 
van waterstofproducten. Octrooirecht beschermd kort gezegd 
technische uitvindingen. Een octrooihouder is rechthebbende 
van het octrooirecht en heeft het exclusieve recht om gedurende 
de looptijd van het octrooi (in beginsel twintig jaar) de tijd en 
investeringen die gestoken zijn in de uitvinding terug te verdienen. 
Anderen mogen namelijk geen inbreuk maken op het octrooi 
en kunnen dus niet zonder toestemming gebruikmaken van de 
geoctrooieerde uitvinding. Door het verlenen van octrooirechten 
wordt het doen van technische uitvindingen dus beloond. 

Onderzoek naar de juridische en contractuele 
beschermingsmogelijkheden is van belang, 
omdat de energievoorziening in 2050 CO2-
neutraal en duurzaam moet zijn. Midden- en 
kleinbedrijven zijn bezig met het ontwikkelen 
van nieuwe manieren om waterstof toe te 
passen in producten, zoals in fietsen, ketels, 
schepen, vliegtuigjes, auto’s en bussen. Het 
probleem is echter dat midden- en kleinbedrijven 
te weinig tijd en kennis hebben om juridische 
en contractuele beschermingsmogelijkheden 
te onderzoeken. De consequentie hiervan 
kan zijn dat tijdens het openbaar maken van 
niet-beschermde waterstofproducten, andere 

partijen (zoals concurrenten) de producten na 
kunnen maken. Het doel van het onderzoek 
is dan ook het doen van aanbevelingen aan 
midden- en kleinbedrijven over de mogelijkheden 
en beperkingen van het beschermen van 
waterstofproducten middels het octrooirecht, 
de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, 
geheimhoudingsovereenkomsten en 
geheimhoudingsclausules. 

Een interessante theoretische uitkomst vind ik de 
stand van de techniek. Tijdens het indienen van 
een octrooiaanvraag doet het octrooicentrum 
Nederland onderzoek naar de stand van 

de techniek. Octrooicentrum Nederland 
onderzoekt de nieuwheid, inventiviteit en 
industriële toepasbaarheid in de nijverheid van 
de ingediende octrooiaanvragen. Omdat er in 
Nederland sprake is van een registratieoctrooi, 
zijn de resultaten van het onderzoek naar 
de stand van de techniek niet bepalend 
voor het verleend krijgen van een octrooi. 
Octrooigemachtigden en een voorlichter van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geven 
aan dat het onderzoek ondanks het feit dat het 
niet bepalend is voor de verlening, wel degelijk 
belangrijk is voor zowel octrooiaanvragers 
als concurrenten. De resultaten worden 
namelijk 18 maanden na de octrooiaanvraag 
openbaar gemaakt. De rechter kan altijd 
na de octrooiverlening besluiten om in een 
nietigheidsprocedure of inbreukprocedure het 
octrooi nietig te verklaren als één of meerdere 
elementen uit de octrooiaanvraag niet nieuw, 
inventief of industrieel toepasbaar in de 
nijverheid zijn. Als een octrooi nietig wordt 
verklaard, zijn investeringen grotendeels voor 
niks geweest. 

Het indieningsmoment is naar mijn mening 
ook een interessante en belangrijke uitkomst, 
omdat uit de praktijk blijkt dat veel factoren 
het indieningsmoment bepalen. Met name 
omdat aspecten als investeringen, haalbaarheid, 
marktinteresse, wetgeving en concurrentie 
genoemd worden. Als voorbeeld noem ik de 
marktinteresse. Een octrooi is onder andere 
waardevol als het ook actief kan worden ingezet 

op de markt. Als de markt geïnteresseerd 
is in de uitvindingen, kunnen investeringen 
terugverdiend worden door het verlenen 
van licenties en toestemmingen, of door het 
verkopen of zelf toepassen van de exclusieve 
rechten van een octrooi. Uit de praktijk blijkt 
dat bedrijven veel werk moeten verrichten 
om de uitvinding op de markt te krijgen. 
Marketingcampagnes kunnen ervoor zorgen dat 
de markt enthousiast raakt en er inkomsten uit 
het octrooi gehaald kunnen worden.  

Met betrekking tot het geheimhouden 
van uitvindingen is het verassend dat 
de geïnterviewde ondernemers voor een 
groot gedeelte geen belang hechten aan 
geheimhoudingsovereenkomsten, terwijl 
theorie, octrooigemachtigden en de RVO 

aangeven dat het geheimhouden van de 
uitvinding voordat het geoctrooieerd wordt 
een must is! Bij een openbaarmaking kan 
een geheimhoudingsovereenkomst of 
geheimhoudingsclausule er namelijk voor zorgen 
dat de nieuwheidseis niet wordt aangetast. 
Daarom verdient het aanbeveling om als 
midden- en kleinbedrijf gebruik te maken 
van geheimhoudingsovereenkomsten en/of 
geheimhoudingsclausules op het moment dat er 
essentiële en belangrijke informatie gedeeld zal 
worden. 

Tijdens het schrijven van de aanbevelingen 
heb ik tot slot rekening gehouden met wellicht 
het belangrijkste aspect voor midden- en 
kleinbedrijven, namelijk de energietransitie. In 
2050 moet Nederland namelijk CO2 neutraal 
en duurzaam zijn. De waterstoftechnologie 
wordt steeds verder doorontwikkeld. Er 
zijn ondernemers die waarde hechten aan 
open innovatie en het octrooirecht zien als 
belemmering. Zij zijn van mening dat met open 
innovatie kennis sneller verspreid en gedeeld 
kan worden en dat het octrooirecht alles 
dichttimmert. Dit onderzoek laat echter zien 
dat het octrooirecht niet alles dichttimmert. 
Met een octrooirecht mogen octrooihouders de 
uitvinding zelf gebruiken, verkopen, weggeven 

Een blog door: Marie Louise Temminck 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Waterstoftankstations: gas erop of gas eraf?

In 2025 rijden er meer waterstofbussen in Nederland. Waterstof is 
de toekomst, de nieuwe brandstof! Dit zijn mooie vooruitzichten 
en met zicht op de afspraken die voort zijn gekomen uit het 
Klimaatakkoord, zullen we er wel aan moeten geloven. Het jaar 2025 
lijkt nog ver, maar voor je het weet zijn we vijf jaar verder. In deze 
blog geef ik u kort inzicht in mijn onderzoek en het proces en die 
uitdagingen die erbij komen kijken. 

Mijn onderzoek gaat over waterstof. Ik heb mij 
specifiek gefocust op waterstoftankstations. 
Ik doe de studie HBO-Rechten en om 
waterstoftankstations te combineren met 
mijn studie, heb ik ervoor gekozen om mij te 
verdiepen in de nieuwe Omgevingswet in relatie 
tot waterstoftankstations. Dit houdt in dat mijn 
onderzoek vooral toespitst op het bouwen van 
de waterstoftankstations en wat wel of niet 
wettelijk mag rondom het bouwen. Daarnaast 
heb ik onderzocht wat er gaat veranderen voor 
het aanvragen van een vergunning voor een 
waterstoftankstation met de komst van de 
nieuwe wet. Ten slotte neem ik het transport van 
waterstof ook mee in het onderzoek. Waterstof 
moet immers wel bij het tankstation aan kunnen 
komen. Hierbij is gekeken of de infrastructuur 
(bijvoorbeeld de leidingen) voor aardgas gebruikt 
kan worden voor waterstof. De vergelijking met 
aardgas is interessant, omdat voor aardgas 
wettelijk gezien al veel meer vastligt. Kan het 
wellicht met elkaar vergeleken worden? Dit is 
nog maar een korte uitleg van het onderzoek wat 

ik doe. Er komt heel veel bij kijken, zowel op het 
vlak van onderzoek doen, als op persoonlijk vlak. 

Het lijkt mij een goed moment om te vermelden 
dat mijn onderzoek nog niet af is. Ik doe wat 
langer over het afstuderen. Ik heb gekozen 
om nog een tweede studie te volgen en om dit 
wettelijk in orde te hebben (Ha, handig zo’n 
juridische opleiding!), heb ik moeten besluiten 
om pas in oktober af te studeren. Dit neemt niet 
weg dat ik ook een bepaald proces meemaak en 
nog steeds doormaak. Ik begon mijn onderzoek 
met een inleidende week bij Innovatiewerkplaats 
EnTranCe. Hier leerde ik andere mensen kennen 
en kregen we informatie over de energietransitie. 
Ik heb geleerd dat er ontzettend veel valt 
te vertellen over de energietransitie. Ik heb 
verschillende mensen gesproken, zowel binnen 
als buiten mijn onderzoeksgroep. In dit proces 
heb ik besloten om mij te gaan focussen op 
waterstoftankstations. Iets waar ik maar weinig 
van af wist, maar dit gaf wel een uitdaging. 
Daarna was ik elke week wel te vinden op 

EnTranCe, omdat ik het heel interessant vond 
om meer te leren. De energietransitie lijkt heel 
technisch, maar er komt zoveel meer bij kijken. 
Er kan nog zoveel onderzoek worden gedaan 
naar waterstof. Iets technisch aan een jurist 
uitleggen is – voor mij persoonlijk – ook wel een 
uitdaging! Gelukkig kan je bij EnTranCe allerlei 
vragen stellen en hulp vragen en kreeg ik al snel 
meer inzicht. 

Zoals ik al eerder benoemde, is mijn onderzoek 
nog niet af. Op moment van schrijven zit ik in 
de overgang van de theoretische stukken en 
het praktijkonderzoek. Soms zou ik willen dat 
ik wat sneller kon zijn, maar het technische 
aspect van dit onderzoek is best ingewikkeld 
zonder achtergrond informatie en uitleg. Het 
vergt wat tijd en energie om het gehele proces 
te begrijpen. Alhoewel ik het een interessant 
onderzoek vind, moet ik soms wel omgaan met 
uitdagingen, ook op persoonlijk vlak. Gelukkig 
kreeg (en krijg) ik hier alle ruimte voor om te 
bespreken en naar oplossingen te zoeken. Ik 
verwacht een interessant technisch-juridisch 
onderzoek af te leveren in oktober.

Een blog door: Laura Bodewes 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten

Foto bron: OV-Bureau Groningen-Drenthe https://www.youtube.com/watch?v=fwXQWsEHW1U, 2 september 2019 

(laatst geraadpleegd op 14 juni 2020).
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De verzekerde toekomst van waterstof

De hierboven te lezen titel is hetzelfde als de titel van het 
uitgevoerde afstudeeronderzoek. Uit deze titel valt af te leiden 
dat het onderzoek betrekking heeft op waterstof. In de titel zit 
een woordspeling verborgen want het onderzoek gaat namelijk 
over hoe verzekeraars omgaan met het verzekeren van nieuwe 
verwarmingstechnieken die gebruik maken van waterstof. 

Aan het einde van mijn opleiding mocht ik dan 
eindelijk een afstudeeronderzoek uitvoeren. Hier 
keek ik enorm naar uit en ik was dan ook blij dat 
ik een opdracht kreeg waarin in geïnteresseerd 
was. De interesse lag van mijn kant vooral bij 
de nieuwe technieken voor het verwarmen van 
huizen, omdat iedere Nederlander hiermee 
te maken zal krijgen in de toekomst. Het 
gebruik van aardgas zal in ons kleine landje 
namelijk verdwijnen. Ik begon dan ook met veel 
enthousiasme het onderzoek uit te voeren. Het 
onderzoek verliep door de Covid-19 crisis minder 
gemakkelijk dan gehoopt, maar dit heb ik 
gelukkig recht kunnen trekken. Het uiteindelijke 
onderzoek gaf dan ook veel duidelijkheid over de 
waterstof technieken die gebruikt worden en de 
te verwachten verzekering ervan.

De uitvoering van het onderzoek
Voor het onderzoek zal voornamelijk gekeken 
worden naar verzekeraars, omdat dit de 
belangrijkste bron is die duidelijkheid zal 
moeten bieden voor het onderzoek. De 
verzekeraars werden in het onderzoek 

geïnterviewd. Interviews laten namelijk het 
meeste omvangrijke beeld zien van de gevraagde 
informatie. Tijdens de interviews kon ingehaakt 
worden op de gegeven antwoorden. Deze 
mogelijkheid zou niet bestaan bij bijvoorbeeld 
een enquête. Het voeren van interviews bleek 
uiteindelijk veel lastiger dan de bedoeling was. 
De Covid-19 crisis had hierin een rol. 

De kantoren van verzekeraars gingen als 
gevolg van de Covid-19 crisis allemaal dicht. 
Vanwege deze reden kon ik niet fysiek langs de 
verzekeraars gaan. Ik had in eerste instantie al 
had verwacht dat contact zoeken via telefoon en 
mail moeilijk zou zijn. Vanwege deze reden wilde 
ik dus fysiek langsgaan bij de verzekeraars. De 
Covid-19 crisis gooide enorm veel roet in het eten 
om op deze manier contact te zoeken. Hoewel 
ik had verwacht dat het contact via telefoon en 
mail moeilijk zou zijn, had ik niet verwacht dat 
het inderdaad zo verschrikkelijk moeizaam zou 
gaan. Veel verzekeraars reageerden totaal niet 
of kwamen met de fantastische mededeling dat 
zij geen verzekeraar waren. Om dit laatste moest 

ik wel lachen, omdat deze verzekeraars duidelijk 
op hun websites aangaven dat verzekeringen bij 
hen afgesloten konden worden. Zij wilden verder 
niet in discussie dus ik trok maar de conclusie 
dat zij niet open stonden voor een interview. 
Andere verzekeraars gaven heel eerlijk aan dat 
zij door de Covid-19 crisis geen tijd hadden voor 
een interview. Gelukkig zijn er uiteindelijk drie 
verzekeraars geweest die geïnterviewd konden 
worden. 

Conclusie onderzoek
De drie geïnterviewde verzekeraars gaven 
eigenlijk allemaal dezelfde manier aan van 
verzekeren en het bepalen van de verzekering. 
Een vereiste voor een verwarmingstechniek is 

of deze losstaat van het huis. Verzekeraars zijn 
het eens dat een desbetreffende techniek niet 
los zal staan want dit komt gewoon niet voor. 
Vanwege deze reden zal de techniek onder de 
woonhuisverzekering vallen, omdat alles wat 
vastzit aan het huis onder deze verzekering valt.

Tijdens het onderzoek kwamen drie verschillende 
technieken aan bod die gebruik maken van 
waterstof om het huis te verwarmen. Deze drie 
technieken omvatten de waterstof cv-ketel, het 
warmtenet en de brandstofcel. Het onderzoek 
behandelde alle drie de technieken om een 
breder beeld te geven over de mogelijkheden tot 
verzekeren.

Het onderzoek maakte wel duidelijk dat de 
verzekeraars afwachten op het moment dat de 
technieken in de praktijk gebruikt zullen worden 
voordat zij honderd procent zekerheid zouden 
kunnen bieden over de soort verzekering en de 
hoogte van de premie. De conclusie van het 
onderzoek was dan ook voornamelijk gericht op 
verwachtingen en niet zekerheden, omdat dit 
simpelweg niet mogelijk is. De enige zekerheid 
die geboden kon worden was dat een particulier 
een techniek zou kunnen verzekeren onder de 
woonhuisverzekering als deze techniek aan het 
huis vast zou zitten, zoals al eerdergenoemd. De 
opdrachtgever had in haar feedback aangegeven 
dat zij blij was met de geboden inzichten en 
dat zij het fijn vond dat ik meer had gedaan 
dan nodig was door meerdere technieken te 
behandelen. 

Ik hoop dat dit blog op een korte wijze 
duidelijkheid heeft geboden over het uitgevoerde 
onderzoek en de conclusie daarvan.

Een blog door: Mandy Storm 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Blockchain en de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming: a match made in heaven?
De gemeente Groningen is voornemens om een proefproject te 
starten waar door middel van blockchaintechnologie energie 
gedeeld gaat worden. De energie zal duurzaam opgewekt worden 
door zonnepanelen van een aantal huishoudens uit de wijk Reitdiep. 
Huishoudens die niet over zonnepanelen beschikken kunnen de 
overgeproduceerde energie van deze huishoudens inkopen. Door 
het gebruiken van blockchaintechnologie kunnen de huishoudens 
onderling energietransacties verrichten, waarvan de administratie 
zal worden bijgehouden in de blockchain. 

Blockchaintechnologie
Een blockchain is vergelijkbaar met een 
grootboek, waarin een administratie wordt 
bijgehouden. Wat een blockchain zo speciaal 
maakt, is dat de administratie niet onderhouden 
wordt door één partij en op één plaats, zoals 
dit bij een normaal grootboek wel het geval is. 
Van een blockchain bestaan namelijk meerdere 
kopieën die door meerdere deelnemers beheerd 
worden. Op deze manier kunnen de deelnemers 
gezamenlijk de administratie bijhouden. Een 
blockchain kenmerkt zich door de wijze hoe het 
grootboek is ingericht, namelijk als een ketting 
van blokken. In een blok worden uitgevoerde 
energietransacties die tussen de huishoudens 
plaatsvinden opgeslagen. Om deze gezamenlijke 
administratie te kunnen voeren, is een 
blockchain permanent. Dit houdt in dat eenmaal 
toegevoegde gegevens blijvend opgeslagen 
zullen blijven in de blockchain. Verder kenmerkt 

deze technologie zich door het onveranderlijk 
opslaan van de gegevens. Aangezien een 
blockchain door meerdere deelnemers 
onderhouden wordt, is het immers vereist dat de 
betrouwbaarheid en onweerlegbaarheid van de 
uitgevoerde transacties vastgesteld wordt. 

De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming
Sinds 16 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De AVG stelt eisen aan het verwerken van 
persoonsgegevens. Persoonsgegevens 
worden beschreven als alle informatie over 
een geïdentificeerde of een identificeerbare 
natuurlijke persoon. De gegevens waarmee 
een persoon direct te identificeren is, 
zoals een naam, valt hieronder. Maar ook 
gegevens die in combinatie met andere 
gegevens tot identificatie kunnen leiden, 

zijn als persoonsgegevens aan te merken. 
Het verwerken is te beschrijven als alle 
handelingen die uitgevoerd kunnen worden met 
persoonsgegevens, van het verzamelen tot het 
verwijderen ervan. Deze eisen uit de AVG dienen 
nageleefd te worden indien er persoonsgegevens 
verwerkt worden. 

In het proefproject worden vermoedelijk 
persoonsgegevens verwerkt. De deelnemende 
huishoudens worden geïdentificeerd in de 
blockchain en er worden slimme meetgegevens 
van de deelnemende huishoudens in de 
blockchain opgeslagen. Deze gegevens kunnen 
als persoonsgegeven worden aangemerkt, 
aangezien deze in combinatie met andere 
gegevens inzicht geven in het verbruik van 
energie en daardoor in de leefwijze van dit 
specifieke huishouden.

De AVG en blockchaintechnologie
Ik heb onderzocht hoe de AVG zich verhoudt 
met blockchaintechnologie, bij het verwerken 
van persoonsgegevens in een blockchain. 
De AVG vereist in eerste instantie dat er 
een verwerkingsverantwoordelijke wordt 
aangewezen, die verantwoordelijk is voor het 
naleven van de verplichtingen uit de AVG. 
Aangezien er vaak meerdere beheerders van 
de blockchain zijn, is er niet een centrale 
verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
in een blockchain. Het verwerken van 
persoonsgegevens in een blockchain levert 

ook problemen op met betrekking tot de 
rechten van de betrokkene. De AVG vereist 
dat persoonsgegevens op verzoek van 
een betrokkene verwijderd en gewijzigd 
moeten worden. Een blockchain kenmerkt 
zich echter door onveranderlijkheid en 
permanentie, waardoor het niet mogelijk 
is om persoonsgegevens te verwijderen. De 
beginselen uit de AVG vereisen onder andere dat 
de persoonsgegevens voor een beperkte periode 
opgeslagen blijven en uiteindelijk verwijderd 
worden. Deze eisen kunnen eveneens niet 
worden nageleefd in een blockchain. 

Het niet-naleven van de AVG kan leiden tot 
een sanctie, in de vorm van een geldboete. De 
Autoriteit Persoonsgegevens is als Nederlandse 
toezichthouder bevoegd om een boete op te 
leggen wanneer de verplichtingen uit de AVG niet 
worden nageleefd. Dit zal voor het proefproject 
betekenen dat er een risico ontstaat bij 
het verwerken van persoonsgegevens in de 
blockchain.

Uit deze resultaten is mijn conclusie dat een 
blockchain zich niet leent voor het verwerken 
van persoonsgegevens, aangezien de AVG niet 
nageleefd kan worden bij het verwerken van 
persoonsgegevens in een blockchain. Hierdoor 
is met betrekking tot het proefproject de 
aanbeveling om geen persoonsgegevens in 
de blockchain te verwerken. In het verlengde 
van deze aanbeveling is het advies om de 
identificatie te laten plaatsvinden door het 
gebruiken van een pseudoniem. Hierdoor 
kunnen de huishoudens in het proefproject niet 
in zien welke transactie door welk huishouden 
uitgevoerd is en zijn de slimme meetgegevens 
niet aan een deelnemend huishouden te 
koppelen. Deze maatregelen zullen de problemen 
die voortvloeien uit de AVG bij het gebruiken van 
blockchaintechnologie beperken.

Een blog door: Ruben Eggink 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Geen water(stof) te diep!

Niet onnodig veel stroom gebruiken, niet te lang douchen, 
verpakkingen of plastic tassen recyclen en niet te veel met de auto 
maar met het OV, fiets of de benenwagen. Op kleine schaal kan 
iedereen zijn steentje bijdragen voor een beter milieu. Ondanks 
deze simpele “steentjes” dient er ook actie te worden ondernomen 
op grotere schaal. Er bestaan windmolenparken en je kunt je hele 
dak vullen met zonnepanelen om op een duurzame manier energie 
op te wekken, maar er wordt nog te veel gebruik gemaakt van 
fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot is nog steeds te hoog. Een 
mooi begin zou zijn wanneer het aardgas kan worden vervangen. 
Maar wat is een goed alternatief? Wat kan er worden gebruikt om 
woningen op een duurzame manier te voorzien van warmte en gas? 

Wel eens gehoord van waterstof? Als je mij dit 
zes maanden geleden had gevraagd, had ik de 
vraag zeker met “nee” beantwoord. Uiteraard 
droeg ook ik in mijn “steentje” bij door de 
draagtas van de Jumbo van huis mee te nemen 
bij het boodschappen doen, maar verder was ik 
niet bezig met energie, laat staan alternatieve 
gassen. Nu, zes maanden later, durf ik mij een 
expert te noemen als het gaat om waterstof.

Dat het afstudeeronderzoek lastig ging 
worden, wist ik voordat ik eraan begon. Maar 
geen water is mij te diep! De keuze om af te 
studeren bij Innovatiewerkplaats EnTranCe was, 
gelet op mijn specialisaties in het familie- en 

vermogensrecht, niet voor de hand liggend. 
Op de afstudeermarkt ben ik blijven hangen 
bij de onderwerpen die werden aangeboden 
door IWP EnTranCe. De onderwerpen waren 
interessant, maar vergden bijna allemaal kennis 
op publiekrechtelijk vak. Dit punt is besproken 
tijdens de sollicitatie en besloten is om te kijken 
naar de privaatrechtelijke mogelijkheden binnen 
de projecten. Op die manier zijn we uitgekomen 
op waterstof. Voor waterstof zijn nog geen 
wettelijke vereisten geschreven. Er kan dus een 
spel worden gespeeld waarbij de spelregels zelf 
mogen worden bedacht. Dit biedt natuurlijk erg 
veel kansen, maar kan ook onduidelijkheden 
opleveren en verwarring veroorzaken tussen 

alle spelers. Er dient structuur te worden 
aangebracht. Aan mij de taak om de juridische 
spelregels op te stellen! 

Van belang is kennis in het energierecht. 
Ik had nog zo veel vragen over energie en 
duurzaamheid. Hoe wordt energie eigenlijk 
geleverd? Hoe zit het met de CO2 uitstoot 
en broeikasgassen? En waar hebben we het 
eigenlijk over als we praten over waterstof als 
energiedrager? Hoe werkt waterstof? Ik heb er 
daarom voor gekozen om een aantal colleges 
te volgen om mijn kennis uit te breiden. Naast 
de colleges, wilde ik ook wat experts spreken 
om meer informatie te krijgen over waterstof. 
Helaas werd mij dát iets moeilijker gemaakt…

Ruim drie weken nadat ik was gestart met mijn 
afstudeeronderzoek, maakte de wereld kennis 
met het coronavirus. Het virus zorgde ervoor dat 
het niet meer mogelijk was om fysiek colleges te 
volgen of om een fysieke afspraak te maken met 
een aantal experts. Iedereen diende zich aan te 

passen en werd geacht op de bank hun bedrijven 
te leiden of hun werkzaamheden te verrichten. 
Dit koste veel tijd waardoor veel experts niet 
de mogelijkheid hadden om mijn vragen te 
beantwoorden. Het leek een onmogelijke taak 
om op tijd alle informatie te verzamelen om 
het onderzoek volledig af te ronden. Gelukkig 
konden een aantal experts een aantal minuten 
van hun kostbare tijd missen waardoor alle 
nodige informatie op de valreep op tijd kon 
worden verzameld. 

Ondanks de belemmeringen die het virus met 
zich meebracht, ben ik zeer tevreden met het 
eindresultaat van mijn onderzoek. Ik hoop dat 
ik een mooie bijdrage mag leveren aan een 
duurzame toekomst waarin het gebruik van 
fossiele brandstoffen voor goed verleden tijd zal 
zijn!

Een blog door: Hélène Smeele 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Waterstof, een deur naar succes!

Wat komt nauwelijks voor in de lucht, maar is onderdeel van 
bijna alles om ons heen? Je raad het al, waterstof! Al in het jaar 
1874 slaagden we erin om waterstof in te zetten als energiebron, 
bijvoorbeeld voor het laten rijden van auto’s. De ontwikkeling 
heeft sindsdien een lange tijd stil gelegen, net als de wetgeving 
voor het gebruiken van waterstof. Door verschillende factoren 
bleef de figuurlijke deur voor waterstof nog gesloten. Door de 
energietransitie leeft het idee om waterstof als energiebron 
te gebruiken echter weer helemaal op. Er lopen al heel veel 
onderzoeken en projecten naar het gebruiken van waterstof, en 
hier komen ook steeds meer bij, gestimuleerd en geholpen door 
het Energy Transition Centre (EnTranCe) van de Hanzehogeschool. 
Ook de deur naar nieuwe wetgeving staat ondertussen al op een 
kier. Dit gaat alleen wel minder snel dan de ontwikkelingen met 
waterstof zelf. Hoe ga je als innovatieve ondernemer om met deze 
achterlopende wetgeving? Mag de waterstoffiets, drone of boot wel, 
als er nergens staat dat het mag?

Producenten brengen natuurlijk al even 
verschillende producten op de markt. 
Aan algemene wetgeving hierover is dan 
ook zeker geen gebrek. Maar voor de 
‘waterstofondernemer’ is alles vaak net niet van 
toepassing, waardoor je al gauw door de bomen 
het bos niet meer ziet. Dit was voor mij de reden 
om hier mijn afstudeeronderzoek aan te wijden. 

Waar moet je als ondernemer op letten als je 
aan de slag gaat met waterstof? Zijn op het 
gebied van wetgeving alle deuren nu gesloten, 
of staan ze juist wagenwijd open? Hierbij bleek 
dat er veel meer mogelijk is dan dat je in eerste 
instantie zou denken. Zo zijn veel certificeringen 
niet verplicht, waardoor niet altijd een 
allesbepalende factor hoeven te vormen. 

Wel is het belangrijk rekening te houden met 
eventuele aansprakelijkheid. Daarnaast bleek 
communicatie met andere relevante partijen een 
sleutel tot succes.

Naast het ontbreken van specifieke 
waterstofwetgeving, zoals voor de certificering, 
heb ik ook aandacht besteed aan zaken die 
voor elke ondernemer relevant kunnen zijn. Zo 
bleek tijdens de interviews dat het verkrijgen 
van subsidies soms erg lastig kan zijn. Vaak 
wordt met een subsidie een bepaalde doelgroep 
beoogd, zoals de ondernemer die nog een 
prototype wil gaan bouwen. Als je dit al hebt 
gedaan en al in de testfase bent aangekomen, 
gaat het met terugwerkende kracht aanvragen 
van deze subsidie helaas niet meer. In sommige 
gevallen is het dus een kwestie van de deur zelf 
op tijd open zetten, voordat deze op slot zit.

Dat het op tijd open doen van deuren, of 
hiernaar opzoek te gaan, belangrijk is, bleek voor 
mij ook tijdens het schrijven van mijn onderzoek. 
Ik schreef mijn onderzoek namelijk midden in 
de coronacrisis. Het grootste gedeelte van het 
onderzoek heb ik dan ook thuis uitgevoerd, 
waarbij ik gebruik maakte van (beeld)bellen 
om bijvoorbeeld interviews af te nemen of 
contact te onderhouden met docenten. Met 
wat creativiteit, flexibiliteit en een beetje geluk 
kon ik op deze manier het onderzoek binnen de 
gestelde termijnen afronden. Daarnaast liet 
de haan zich vanuit de achtertuin ook geregeld 
horen, gevolgd door de vraag ‘van wie is die 

haan?!’. Nu weet iedereen dus dat ik op het 
platteland woon met een hoop dieren, ondanks 
dat de deur gewoon dicht zat. De conclusie: ga 
opzoek naar de open deuren. Zijn deze er niet, 
dan doe je ze zelf even open!

Een blog door: Jeroen Nijland 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Waterstofproductie in de huidige wet- en  
regelgeving en de aankomende Omgevingswet
In Nederland zijn er steeds meer initiatiefnemers bezig met de 
energietransitie. Waterstof kan een cruciale rol spelen binnen 
deze energietransitie. Vanuit Innovatiewerkplaats EnTranCe 
kwam de vraag naar voren hoe waterstof binnen de huidige 
wet- en regelgeving past en wat de aankomende Omgevingswet 
voor waterstof zal betekenen. Voor de duurzame productie 
van waterstof is er een waterstofketen van toepassing. Binnen 
deze waterstofketen zijn o.a. de productie, opslag en mobiliteit 
van toepassing. In het geval van mijn afstudeeronderzoek heb 
ik gekeken naar de waterstofproductie binnen het huidige 
omgevingsrecht en de aankomende Omgevingswet.

De vraag van EnTranCe kwam naar voren omdat 
er veel onduidelijkheid is over waterstof in de 
wet- en regelgeving. In mijn vooronderzoek 
kwam al snel naar voren dat er vrij weinig 
informatie beschikbaar is. Er zijn weinig tot 
geen publicaties over waterstof en de wet- en 
regelgeving te vinden. Hierdoor was het lastig 
om een goed begin te krijgen in het onderzoek. 
Door middel van eerdere onderzoeken was 
het mogelijk om een begin te vinden voor de 
juridische achtergrond van waterstof. Wat 
duidelijk naar voren kwam in mijn vooronderzoek 
en het vervolg van mijn theorieonderzoek 
was dat de regels omtrent waterstof in 
Europese richtlijnen zijn geregeld. Regelingen 
over waterstof zullen niet in de Nederlandse 
wetgeving worden gevonden. 

Uit deze Europese regelingen kwam naar 
voren dat waterstof een chemisch product is. 
Wanneer je er zo over denkt lijkt dit een vrij 
logische conclusie. Echter is deze classificatie 
erg belangrijk in het recht. In de Europese 
richtlijnen kwam vervolgens naar voren dat een 
waterstofproductie-installatie als een IPPC-
installatie kan worden aangemerkt. Wat verder 
ook naar voren kwam in de Europese richtlijnen 
was dat er geen juridisch verschil is tussen grijze, 
blauwe en groene waterstof. In de Europese 
richtlijnen wordt er enkel gekeken naar waterstof 
als een chemisch product zelf, er staat niet of 
het over een bepaalde soort waterstofgas gaat. 
Hieruit was dan ook te concluderen dat volgens 
de wet- en regelgeving alle soorten waterstof als 
hetzelfde kan worden beschouwd.

Een andere onduidelijkheid was wie het 
bevoegde gezag is wanneer een initiatiefnemer 
een omgevingsvergunning wil aanvragen voor 
een waterstofproductie-installatie (IPPC-
installatie). Wat uit mijn onderzoek naar voren 
kwam was dat in het geval van chemische 
productie (waterstof) de Gedeputeerde Staten 
het bevoegde gezag zijn. Als het enkel over 
productie gaat dan zijn de Gedeputeerde Staten 
het bevoegde gezag. Dit kan verschillen per 
situatie en moet dus altijd weer apart worden 
beoordeeld. Dit waren enkele belangrijke 
conclusies uit de huidige wet- en regelgeving. 

Met de Omgevingswet zal het gehele 
omgevingsrecht veranderen. Er zullen veel 
verschillende wetten komen te vervallen en 
deze zullen in de nieuwe Omgevingswet en 
aanverwante AMvB’s worden opgenomen. In mijn 
onderzoek was het belangrijk om te zien of de 
huidige juridische achtergrond van waterstof zal 
worden aangetast door de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. Wat al snel naar voren kwam 
was dat een waterstofproductie-installatie nog 
steeds als een IPPC-installatie zal worden gezien. 
Dit zal door de aankomende Omgevingswet niet 
veranderen. Dit komt vanwege het feit dat deze 

regeling uit een Europese richtlijn afkomstig 
is. De Europese richtlijn zal niet door nationale 
wetgeving worden aangetast. Verder was het van 
belang om te beoordelen of de Gedeputeerde 
staten nog steeds het bevoegde gezag zijn. In 
de Omgevingswet en de aanverwante AMvB’s 
komt naar voren dat de Gedeputeerde staten 
nog steeds het bevoegde gezag zullen zijn in het 
geval van waterstofproductie-installaties. Ook al 
is er sprake van duurzame waterstofproductie, in 
de wet- en regelgeving is hier geen onderscheid 
in gemaakt en zal er altijd sprake zijn van een 
milieubelastende activiteit. Hierdoor zullen de 
Gedeputeerde staten nog steeds bevoegd zijn.

Uit mijn onderzoek kwam de juridische 
achtergrond van waterstof en 
waterstofproductie naar voren. Dit is van 
belang, omdat er op dit moment weinig tot 
geen publicaties zijn over waterstof en de 
wet- en regelgeving. Hierdoor is er nu een basis 
beschikbaar waarmee kan worden gewerkt. Zo 
is ook naar de toekomstige situatie gekeken 
en kwam er naar voren dat de huidige en de 
toekomstige situatie niet veel verschillen zullen 
hebben. Het grootste verschil is natuurlijk dat 
de wetsartikelen op een nieuwe plek komen te 
staan. 

Een blog door: Bartek Hoven 
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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Een gezamenlijke visie op duurzaamheid

Om de aarde leefbaar te houden zal de mens duurzaam gedrag 
moeten vertonen. Om mensen te stimuleren duurzaam gedrag te 
vertonen kan worden ingespeeld op zowel de intrinsieke als de 
extrinsieke motivatie van een persoon. Intrinsieke motivatie komt 
uit de persoon zelf en bij extrinsieke motivatie voert een persoon 
gedrag uit vanwege een externe bekrachtiger en vanwege een 
bepaalde uitkomst (Ryan & Deci, 2000). 

Als duurzaam gedrag vanuit de persoon zelf 
komt, bijvoorbeeld omdat iemand het vanuit zijn 
of haar waarden belangrijk vindt om dit te doen 
of omdat het iemand een bevredigend gevoel 
geeft om te doen, zal duurzaam gedrag sneller 
optreden in meerdere situaties dan wanneer 
iemand duurzaam gedrag vertoont vanwege een 
externe bekrachtiger, zoals een beloning. Als een 
gedragsverandering door maatregelen wordt 
opgelegd (extrinsieke motivatie), zal een nieuwe 
verandering ook weer nieuwe maatregelen 
vergen (Wiekens en Jukema, 2019).

In het kader van mijn afstuderen aan de 
opleiding Toegepaste Psychologie heb ik 
dan ook een interventie ontworpen met als 
doel de intrinsieke motivatie voor duurzaam 
gedrag te vergroten.  Dit is een interventie 
geworden in de vorm van groepsbijeenkomsten 
waarbij een groep een gezamenlijke visie 
vormt om hoe de mens met de aarde om zou 
moeten gaan. Deze visie is gebaseerd op de 
persoonlijke waarden en overtuigingen van 

de groepsleden. Als de gezamenlijke visie is 
gevormd doen de groepsleden ideeën op voor 
handelingsperspectieven en maken ze individueel 
een plan voor het handelen naar de visie. 

De interventie is ontworpen voor de doelgroep 
christenen. De verwachting is namelijk dat 
christenen waarden hebben die duurzaam 
gedrag ondersteunen en dat de meeste 
christenen deze zelfde waarden hebben, 
waardoor het mogelijk is om deze doelgroep tot 
een gezamenlijke visie te laten komen op hoe de 
mens met de aarde om zou moeten gaan. Als 
christenen op basis van hun gemeenschappelijke 
waarden een visie vormen op hoe de mens met 
de aarde om zou moeten gaan en gaan handelen 
naar deze visie, zouden ze hun omgeving indirect 
ook kunnen beïnvloeden om duurzaam gedrag te 
vertonen.

Om tot het ontwerp van de interventie te komen 
zijn interviews met de doelgroep gehouden, is 
literatuuronderzoek gedaan naar bestaande 

methoden en technieken die al aantoonbaar 
hebben gewerkt bij het beïnvloeden van de 
factoren die deze interventie ook tracht te 
beïnvloeden en zijn experts op het gebied van 
deze methoden geïnterviewd.  

Toen het ontwerp van de interventie af was, is 
de interventie in twee digitale bijeenkomsten 
met de doelgroep getest en is de interventie 
door middel van een voormeting, tussenmeting 
en nameting met vragenlijsten geëvalueerd. 
De verbetersuggesties die uit de evaluatie 
naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in de 
handleiding. Uit de evaluatie bleek dat er 
inhoudelijk weinig aan de interventie veranderd 
hoefde te worden. Het bleek door middel van de 
ontworpen methode mogelijk te zijn om de groep 
tot een gezamenlijke visie te laten komen. Uit de 
evaluatie bleek dat de interventie goed aansluit 
bij de doelgroep. 

Toen de gezamenlijke visie gecreëerd was, gaf 
een aantal deelnemers van de interventie aan 
meer gemotiveerd te zijn om duurzaam gedrag 
te vertonen dan voor de interventie. Daarnaast 
gaven de deelnemers aan dat ze door de 
interventie meer steun ervaarden van anderen 
om duurzaam gedrag te gaan vertonen. Ook 
wisten de deelnemers na de bijeenkomsten 
beter hoe ze duurzaam zouden kunnen leven. 
Alle deelnemers gaven aan dat ze er na de 
bijeenkomsten vertrouwen in hebben dat ze hun 
plan voor duurzaam gedrag uit gaan voeren. Ik 
hoop dat het hen gaat lukken. 

Bronnen:
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-

determination theory and the facilitation of 
intrinsic motivation, social development, and 
well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

Wiekens, C. J. & Jukema, J. S. (2019). Healthy 
Ageing: Het ondersteunen van de gezondheid 
gedurende de levensloop. Bussum: Uitgeverij 
Coutinho.

Een blog door: Claudia Brouwer 
vierdejaarsstudent Toegepaste PsychologieBron afbeelding: Shane Rounce on Unsplash
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A memorable five month internship

On Monday the 2nd  of march in 2020 and after 2 years and a half 
of studying, a practical period of my life has been started. This 
period when a student gets the opportunity to have a real world 
experience outside the campus. A period of a five month internship 
that enables me to gain first hand exposure of working in the real 
life, when I can sharpen my skills and knowledge and gain new 
experiences. 

In that date, I started my internship in the 
Energy Academy Building (Bedrijfkracht) the 
most sustainable building in the Netherlands. 
Bedrijfkracht is an initiative started by a number 
of employees of Enexis Groep, Nederlandse 
Gasunie, and Hanzehogeschool Groningen, to 
help companies and their employees to save 
energy at home. This internship is an opportunity 
to put all the theories that I have learned during 
my study of International Communication into 
practice, and if someone would ask me about my 
feeling at that day, I would say I was so happy. 
Happy because finally it comes the time that I 
was waiting for to feel the feeling of going to 
my work, meeting my colleagues, and working 
within a real workplace environment. However 
and not far along, everything has started to take 
another direction when no one was expecting to 
be so.

Working from home
On Thursday the 12th of march when the Dutch 
government announced about the first lockdown 
measures that should be taken to prevent 
the spread of COVID-19. One of the Dutch 
government’s measures that took place, was 
working from home. As a consequence, I started 
working from home on my internship assignment 
and conduct a weekly skype meeting with my 
company supervisor for about 30 minutes in 
order to keep her up-to-date with the things I 
have done; also to discuss things together, ask 
questions, and get feedback. 

Nevertheless, working from home and doing my 
internship was not that easy for me, since I am 
also a mother for a year and a half; I will leave 
the rest to you to imagine how working from 
home with a young kid would look like. Since I 
like to be challenged, I was able to keep myself 
on the right track and complete my tasks on a 
good level, regardless the difficulty that I faced.  

The tasks done for the internship 
assignment 
Me as an international communication student 
and as an intern at Bedrijfkracht, I was 
responsible to provide Bedrijfkracht with an 
effective social media strategy that can help 
them to reach their objectives of enhancing 
brand visibility and increasing the target group 
engagement. Therefore, in order to come up 
with an effective social media strategy, a 
lot of research has been done. For instance, 
researching about best practices of similar 
companies that perform well on social media; in 
addition to, consulting other theoretical sources 
where useful information about an effective 
social media strategy that can be implemented 
by companies have been collected. 

Based on the results of the conducted research, 
reliable and valuable design requirements have 
been concluded to design an online campaign for 
Bedrijfkracht to be later launched on their social 
media platforms; such as Facebook, LinkedIn, and 
Instagram. The campaign was implicitly aligned 
with the mission and vision of Bedrijfkracht of 
helping companies and employees to reduce their 
carbon footprint by saving energy at home, which 
in return, help societies to be more sustainable. 
Moreover, the campaign was built upon a 
creative concept and a value proposition that can 
promote the target group interaction with the 
campaign. The creative concept was embodied 
in a tagline of Invest in 3S’s: Save energy, Save 
money, Save the world!

However, before launching the final design of 
the campaign, testing phase for a prototype 
took a place. This prototype testing is important 
to be done in order to investigate the viability 
and feasibility of the design requirements. Thus, 
the prototype was testable by some critical 
friends, experts and some of Bedrijfkracht’s 
employees through sending them surveys. As 
a result, the final design of the campaign have 
been developed based on the test outcome to be 
finally launched on Bedrijfkracht’s social media. 

This period when I have to do my internship 
was worth remembering, especially during 
this exceptional time that imposes on us an 
atmosphere of tension and depression; yet, I was 
extremely happy to be able to reach the goal of 
my internship assignment.

Een blog door: Nour Elhaj Ali 
vierdejaarsstudent International Communication
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How is Bedrijfkracht managing communication  
on the develaping Corona situation
On March 5th I started my first day at Bedrijkracht as an intern. 
I worked for 4 days per week, things went smooth and great before 
the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). 

Most countries and companies have decided to 
allow their employees to continue working from 
home. These were early action that was decided 
by governments to protect the health of the 
employees and communities.

Companies all over the world try to promote 
constructive engagement and to highlight 
credible information around the spread of 
#coronavirus COVID-19. Bedrijfkracht were 
uniquely positioned to respond quickly and allow 
their employees to work from home. 

My task in the company is to improve the content 
of the website to attract more people and raise 
their awareness about Bedrijfkracht and its 
product and service. I struggled to get an insight 
into how the target group would like to perceive 
the website. 

I searched many sources and literature to 
define how to deliver the best content on a 
website. However, getting an insight from 
the target group would have result in a better 
understanding of the needs and wants of the 
target group.

However, at the beginning it was a struggle 
to find a path forward concerning the current 
circumstance. Especially when having two little 
kids at home, since my children are still too 
young, I faced some difficulties at the first two 
weeks to settle and to manage everything. 

Working from home is not the easiest thing to 
do, not engaging with other employees and staff 
members led to some difficulties. Luckily most 
meetings could be replaced by email and online 
meetings. 

Although, online meeting and emails might lead 
to misunderstanding and conflict. At some point, 
I couldn’t work anymore because both I and my 
supervisor were not able to communicate clearly 
about the given task and where I need to focus 
on. At some point I found myself in a time of 
great uncertainty about what I have to do. 

Soon the problem was solved I was able to start 
again with my work. Also, I wrote my research 
on how to write a successful blog post for 
Bedrijfkracht’s website to help to attract more 
customers. 

The internship is about to finish, my experience 
was unique and different. I believe many things 
might went different if the circumstances were 
different. Though, I learned how to work under 
pressure and with less have clear guidelines.

Een blog door: Ghofran Abdulaal 
derdejaarsstudent International Communication
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Now when we are social: A student’s 
experience in a time of  two pandemics
Social media has significantly advanced over the last decade and 
there has been an increase in the number of social media platforms 
and our presence on them.  But what does that mean for you and I. 
A Voice! We now have the voice to create a discussion and enlighten 
our audience on sustainable living.

We created a forever business trend
Many companies have now started taking 
actions and responsibility in making sure 
that their productions do not have a negative 
impact on our home, Earth. We have seen what 
our voices have accomplished in making sure 
companies are more transparent in their actions 
and their duty to the environment. We did that! 
Our ability to not remain quiet has nudged 
companies to now produce sustainable clothing, 
less plastic, sustainable retailing, less waste 
and even improved labour conditions for fellow 
humans like us.  

Voice!
I am currently writing my thesis with 
Bedrijfkracht and before I started I had the 
opportunity to pick a topic, I picked social 
media as it is where my strengths and passion 
lie. I developed a social media strategy to create 
brand awareness and shed light on sustainable 
energy transition for companies in the 
Netherlands. I chose this topic because it was 
my way of further contributing to sustainability 
by facilitating Bedrijfkracht’s visibility to 
companies in the Netherlands who are ready 

to take that step into becoming sustainable 
and building a clean environment for their 
stakeholders. Our voice is one thing that we all 
have that is so incredibly unique, no one talks 
nor speaks like you. So, how are you using your 
voice? 

A student’s experience in a time of 
2 pandemics
Coronavirus really came so unexpectedly, I never 
saw it coming. I was just a month deep into 
writing my thesis and so happy about starting 
my new job with Bedrijfkracht and carrying 
out research on a fun topic that I love. In all 
honesty, at the beginning it was hard to gather 
my motivation to work, I really hoped that it 
would be over soon. I had to motivate myself to 
keep working, trying new things and igniting 
that creative spirit in me. It worked and I have 
to say a big thank you to Bedrijfkracht for 
making virtual collaboration so conducive and 
motivating. Those weekly meetings helped in 
having a sense of responsibility and stimulating 
interest in working from home. 

Now let’s get real. I am a black student and 
waking up to see yet another person who looks 
like me being killed like its a ovie is devastating, 
heartbreaking and hard to keep my motivation 
up. I struggled with so many emotions while 
writing my thesis, I was angry, sad crying but I 
still had to keep fighting.

As I wrote my thesis I also had to prepare for 
a black lives matter protest that I contributed 
in facilitating and gave a speech to stand in 
solidarity and create awareness on the struggles 
of black people in Groningen and around the 
world.

I want to use this platform to educate anyone 
who is reading this that black people matter. 
Black lives matter. My life matters. I urge you 
to use your voice to advocate for black people, 
minorities and underprivileged.

I had to deal with 2 pandemics.

Your voice can help make a change. 

Thank you.

Een blog door: Didel Nanret 
vierdejaarsstudent International Communication



INNOVATIEVE EN CREATIEVE VERANDERAARS

In de Innovatiewerkplaats EnTranCe komen studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar. We bieden studenten een multidisciplinaire omgeving, met veel interactie met de praktijk. Zo ontwikkelen 
ze de juiste competenties om de energietransitie vorm te geven en te versnellen. De veranderaars van onze energievoorziening zijn 
innovatief en creatief en ze werken op een open manier samen. Deze professionals leiden we op bij EnTranCe | Centre of Expertise 
Energy, onder meer in onze Innovatiewerkplaats.

Wilt u meer weten?
Ga naar www.hanze.nl/iwp-entrance
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Innovatiewerkplaats EnTranCe
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen
T (050) 595 4708
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