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Voorwoord
Ter afsluiting van deze bijzondere IWP-ervaring bij de IWP
EnTranCe, hebben we onze studenten deze keer gevraagd een blog
te schrijven over hun opdracht/project. Deze blogs hebben we voor
u verzameld in dit boekje.
De blogs zijn voor u gegroepeerd op de volgende
thema’s:
•
•

•
•

Energy Governance onder leiding van
Marjolein den Uijl;
Sustainable Buildings onder leiding van
Henmar Moesker en Wouter SwartRanshuijzen;
Regional Energy Transitions onder leiding
van Henmar Moesker;
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
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De rol van de gemeente bij de implementatie
van warmtenetten op grond van de
Warmtewet 2.0
Het klimaat gaat steeds verder achteruit. Om deze reden moet
verdere opwarming van de aarde worden tegengegaan. Om
deze reden is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om
de wereldwijde opwarming onder de 2 ˚C te houden. Nederland
is akkoord gegaan met het Klimaatakkoord van Parijs en heeft
daarna een nationaal Klimaatakkoord opgesteld waarin het doel
is gesteld om de nationale broeikasgasuitstoot ten opzichte van
het jaar 1990 in 2030 met 49% te reduceren. Om dit doel te kunnen
verwezenlijken zullen vele gebouwen en woningen van het aardgas
af moeten.
Een warmtenet lijkt in veel gevallen een goed
alternatief voor aardgas. Maar wat is een
warmtenet nou precies? Een warmtenet is
een distributienetwerk van ondergrondse
leidingen waardoor warm water stroomt. Het
warme water is afkomstig van een warmtebron
uit de buurt, bijvoorbeeld aardwarmte. Met
warmtenetten kunnen gebouwen en woningen
worden verwarmd. Om het beoogde doel in
2030 te kunnen bewerkstelligen moet het Rijk
in het begin van januari 2022 nieuwe wetgeving
in gang zetten waarin de rollen, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden bij de aanleg en
exploitatie van warmtenetten duidelijk moeten
worden omschreven. Gemeenten krijgen
op grond van het voorstel van die nieuwe

wetgeving, de Warmtewet 2.0, een regierol bij de
implementatie van warmtenetten.

eens goed wist wat een warmtenet precies was,
heb ik mij van tevoren goed moeten inlezen.

De titel van mijn afstudeeronderzoek staat
hierboven beschreven en is in opdracht van
Innovatiewerkplaats EnTranCe uitgevoerd. Begin
dit schooljaar in september begon ik met mijn
afstudeeronderzoek. Tijdens mijn studie heb ik
nooit te maken gehad met het energierecht.
Ik heb voornamelijk privaatrechtelijke vakken
gevolgd en de minor Healthy Ageing. Een
afstudeeronderzoek in dit rechtskader was voor
mij dan ook een uitdaging. Ik houd echter van
een uitdaging en ben deze dan ook aangegaan.
Omdat ik nog geen kennis had van het
energierecht en van tevoren eigenlijk nog niet

Tijdens mijn onderzoek heb ik daarom allereerst
onderzocht wat een warmtenet precies is en
hoe het technisch in elkaar steekt. Tevens heb
ik gekeken naar wat er in het voorstel van de
nieuwe Warmtewet staat omschreven. Het was
voor mijn onderzoek niet zozeer van belang om
de wet- en regelgeving van de nu nog huidige
Warmtewet in kaart te brengen aangezien
er op grond van de nieuwe Warmtewet
veel dingen zullen gaan veranderen. Ik heb
voornamelijk in kaart gebracht wat voor plichten
er in het voorstel van de Warmtewet 2.0 en
verschillende kamerbrieven staan omschreven

voor de gemeenten in Nederland. Tevens heb
ik verschillende experts geïnterviewd om wat
meer over de Warmtewet 2.0 te weten te komen.
Tijdens het praktijkdeel van mijn onderzoek
heb ik verschillende personen van verschillende
gemeenten in Nederland geïnterviewd die zich
met deze ontwikkelingen bezighouden. Aan de
hand van die interviews heb ik in kaart gebracht
in hoeverre de aanpak van de gemeenten
verschillen en in hoeverre zij klaar zijn voor de rol
die aan hen wordt opgelegd.
Vanwege COVID-19 heb ik alle interviews via
digitale kanalen moeten houden. Dit was echter
voor mij geen belemmering. Ik heb namelijk
gemeenten gesproken over heel Nederland dus

het was gemakkelijker om dit digitaal te doen.
Het was echter wel wat lastig om contact te
leggen met iemand van een gemeente omdat
zij kampen met hevige drukte. Om deze redenen
ben ik hier vrijwel in het begin al mee begonnen
waardoor ik genoeg gemeenten heb kunnen
interviewen.

Een blog door: Elynn Vulic,
vierdejaarsstudent HBO-Rechten
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De winstgevendheid van een buurtaccu bij
Vereniging van Eigenaren bij het gebruik van
alle opgewekte zonne-energie
In Nederland wordt veel zonne-energie opgewekt met behulp
van zonnepanelen. Doordat de huidige salderingsregeling wordt
afgebouwd, wordt zonne-energie dat men zelf opwekt langzaam
minder waard. Een buurtaccu kan de opgewekte zonne-energie
opslaan en dit vrijgeven aan de gebruikers van de zonnepanelen
op momenten dat er minder wordt opgewekt dan verbruikt. In het
eerste opzicht lijkt het interessant. Of dit ook interessant is, hangt
af van het totaal aan baten in vergelijking met de kosten. Voor het
onderzoek is gekeken naar een aanschaf van een accu voor een
periode van 10 jaar bij een Vereniging van Eigenaren (VvE), met 2023
als aanschafdatum. Het doel van de accu is het opslaan van alle
opgewekte zonne-energie.
De kosten van een buurtaccu

De baten van een buurtaccu

De kosten zijn erg afhankelijk van de grootte van
het appartementencomplex en het jaarlijkse
gemiddelde aan zonne-energie dat wordt
opgewekt. In het onderzoek is een voorbeeld
gegeven van een opwek van 18.000 kWh per
jaar en 20 appartementen. Uit het onderzoek
is gebleken dat in deze situatie een accu nodig
is van 72 kWh om alle stroom op te slaan. Dit
zou betekenen dat bij hetzelfde voorbeeld elke
lid van de VvE €320,60 moet betalen aan extra
contributie per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van
een lening van 5,90% op basis van annuïteiten.

Deze extra contributie moet terugverdiend
worden om een investering in een buurtaccu
winstgevend te houden. Uit het onderzoek
is gebleken dat de baten van een buurtaccu
voor een VvE bestaan uit twee zaken. Ten
eerste een besparing vanaf 2023 omdat de
salderingsregeling afgebouwd wordt en ten
tweede een besparing op de gezamenlijke
netbeheerkosten, oftewel peak shaving.
Daarnaast moet men rekening houden met de
verwachting van de toekomstige energieprijs
en de verwachting van de terugleversubsidie.
De terugleversubsidie houdt in dat de overheid

vanaf 2023 nog een vergoeding geeft voor
de stroom die niet meer gesaldeerd mag
worden, wat gunstig voor is voor gebruikers
van zonnepanelen maar ongunstig is voor de
buurtaccu.
Rekening houdend met de afbouwende
salderingsregeling, peak shaving, de toekomstige
energieprijs en de verwachte terugleversubsidie
zal een appartementencomplex met een opwek
van 18.000 kWh per jaar en 20 appartementen
een besparing hebben per bewoners van
ongeveer €88,- in 2023. Dit loopt op tot
ongeveer €113 in 2032. Deze besparing bestaat
voornamelijk uit peak shaving wat per jaar
ongeveer €83,17 bedraagt.

De netto contante waarde van een
buurtaccu
Tot slot is rekening gehouden met het feit dat
geld minder waard wordt en dat men doorgaans
een rendement wilt over geld dat zij investeren
in een project, in dit geval een buurtaccu. Dit
is gedaan door middel van de netto contante
waarde methode. Gezien de kosten en baten is
het echter niet schokkend dat een investering in
een buurtaccu door een VvE, met als het doel het
opwekken van alle zonne-energie, een negatieve
netto contante waarde heeft.

Het advies
Het advies van het onderzoek luidt dan ook
dat het af te raden is om te investeren in een
buurtaccu als VvE om alle zonne-energie op te
slaan, als men hier ook financieel op vooruit wilt

gaan. De kosten zijn simpelweg hoger dan een
verwachte baten. De baten als gevolge van de
afbouwende salderingsregeling zijn erg laag als
rekening wordt gehouden met de toekomstig
energieprijs en de verwachte terugleversubsidie.
Mogelijk dat zich nog ontwikkelingen doen in de
toekomst waardoor een investering interessant
wordt. Tot slot zou het mogelijk interessant zijn
om een investering te doen om gebruik te maken
van peak shaving en/of het opslaan van een
deel van de opgewekte zonne-energie in plaats
van alle. Voor nu lijkt het in ieder geval geen
investering dat geld oplevert.

Een blog door: Stefan Klaassens,
vierdejaarsstudent Accountancy
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Energy storage for an energy transition
If humanity wants to avoid permanent climatic changes one step
is a radical rethink of the current electrical grid. This is what I
discovered in the research for my internship advisory report on
energy storage options.
Over the century’s humanity has consistently
made use of fuel with an increasing factor of
energy density. Using wood for energy, then
coal, then oil and finally the most energy dense
material available to us, Uranium with nuclear
fission. Utilizing solar and wind power seems
to be a de-evolution of this chain, since wind
and solar energy greatly lack the desired energy
density.
However, since nuclear fusion is still written in
the stars, we today have little other options for
producing our electricity in a way that does not
generate tonnes of greenhouse gases.
One thing that renewable energies do offer us is
abundance. A small patch of solar panels in the
Sahara Desert can generate enough electricity
to fuel the world but it this does not help if the
sun don’t shine.
The abundance of renewable energy does come
with a curse, we cannot control it. There is no
power when its night or when there is no wind.
The conventional approach to this problem was
to either, shut of renewable energy production
should there be a surplus of electrical power, also

known as curtailment. Or if there is a deficit of
energy like at night, expensive and inefficient
gas-powered turbines are started up. So called
Peaker plants then make up the rest of the
electricity needed to meet the demand.
It is very expensive to up or downregulate a coal
power plants electrical energy output. Often
renewable energy is shut off to allow coal plants
to run economically. Previously it was never
needed to store energy as you simply used less
fuel if the demand for electricity was lower.
Rusch, Anita. Energy Storage: Key to Ending Our Dependence on Fossil Fuels and Getting to 100% Renewable Energy. (2019-03-20).

The entire energy grid is based around this
concept and is also the reason why renewable
energy production didn’t bring the relief to our
climate problems as previously thought. Fossil
fuels provide grid security and convenience
which solar and wind cannot offer.
Allow me to introduce energy storage
technology. Storing electrical energy when
renewable electricity generation exceeds the
demand, allows for that energy not to be wasted
but to be used at a later stage.
Energy reservoirs are capable of smoothing out
the difference in production and demand of

http://mitefsd.org/event/2019_march_20-2-2-2/.

electricity and offers the same if not better grid
security as coal and gas.
The problem is not the technology since that
has been readily available. The biggest problem
is economics, even though the global price per
kW/h of solar has fallen below that of coal,
coal is still too cheap to use. The cost to store
electricity is only now starting to become
competitive, one example is the Hornsdale
battery power reserve in Australia that has
beaten both the cost and construction time
of a comparable gas fired Peaker plant. This

was only possible due to the infrastructure and
manufacturing processes provided by the Tesla
company that’s becoming a pioneer in battery
production and energy storage.

make full use of the abundance of renewable
energy, we would not only be saving ourselves,
from the climatic disaster that we created. We
would also be building a gift of cheap abundant
energy for future generations.

There is an enormous infrastructure behind
mining, transporting and burning coal. Millions
of employees and millions of dollars invested into
those systems. Dismantling the coal powered
grid presents huge problems of its own.
However, once electrical energy storage
becomes cheap to implement and humanity can

Een blog door: Daniel Haus,
tweedejaarsstudent Mechanical Engineering
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A dome office building
During these first three and a half months I got the chance to
fulfil my internship; there where many different companies to
choose from. I made the decision to join EnTranCe | Centre of
Expertise Energy; one major reason being that they focus much
on sustainability which is quite important for the environment. My
main task was to try to provide a dome office building for a small
business with energy in an environmentally friendly way.
My internship has been a little unusual due to the
covid-19 pandemic since I had to stay home for
the vast majority of my internship which was a
bit sad since I was working in a small room and
could not directly talk to someone, moreover it
was a little harder to keep in contact with the
experts, such as the company supervisor, since
an email had to be sent to contact them, we also
had a weekly online meeting where questions
could be asked; normally we would just walk to
their office and ask the question but this was
only a minor setback since it was still possible
to come in contact with the company members
it just required some more organisation on
my part. Another setback was that my initial
company supervisor had to be replaced due
to certain circumstances after about a month
into the internship, therefor I had to adapt to
the new company supervisor, however this was
not a problem at all since the new company
supervisor had a big amount of experience in the
engineering field and was always very helpful
in case there was a question or problem. My

assignment was focused on dome buildings
which is a type of building I have not had
the chance to work on before the internship,
this made it a little difficult at the beginning
because I had to find out what the characteristic
of domes are and how they function; to solve
this issue I just researched general information
on domes and looked at some past reports
based on domes. As a result I found out that
domes offer many advantages such as a very
resistant structure, domes are even able to resist
hazards such as earthquakes due to its shape
and structure. domes also have low maintenance
cost as well as a low initial cost.
Despite covid-19 I still go the chance to
experience how working in a company feels like.
The main thing that I learned from it is that
working together is very effective, even though
I wasn’t working on the same assignment as
the people in my group we were still able to
help each other during the online meetings. I
found myself stuck a few times on a specific

We got the chance to have a few meetings in
person with my company supervisor and the
group of students from Hanze that where doing
their internship at EnTranCe, I was very pleased
with that since the corona measure do not allow
many encounters.
To conclude this internship had some ups and
downs; however I tried making the best out of it
and had a good experience. It wasn’t easy, some
parts where challenging but with patience and
determination I managed to get an end product
out of my research.

parts on my report but during the meetings with
the tutor and the group I always managed to
find a solution this taught me that some tasks

require patience and a few tries, it is very hard to
achieve everything on the first try.

Een blog door: Enrico Cicchelli,
tweedejaarsstudent Mechanical Engineering
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Writing a thesis about a subject that is
currently changing more than ever
Doing research about a certain topic and writing a thesis about
this topic is a difficult thing to do. However, writing a thesis about a
topic that is changing every day is making it even more challenging
to do. The COVID-19 crisis is a topic that you cannot ignore.
This crisis has an impact on a lot of everyday things. Similarly,
COVID-19 influences the indoor environment enormously. The
Dutch government has done previous research concerning the
indoor environment in high schools; however, the importance of this
subject was not high enough to continue this research. Due to the
COVID-19 crisis, the importance of the indoor environment in (high)
school classrooms were put back into perspective.
It was proven that a good indoor environment in
high school classrooms has a positive effect on
the academic achievements of the students. The
way in which the indoor environment is being
perceived however, is a matter that differs hugely
between each student. Therefore, it is important
to understand the parameters that influence the
indoor environment as these same parameters
influence the user-experience and therefore the
academic achievements. Factual parameters
like temperature and humidity are relatively easy
to measure. However, due to the fact that the
experience of the users differs highly between
each person, the user-experience is a challenging
subject to measure.

During the period in which research was done
concerning this topic, the knowledge about
the COVID-19 crisis and the effect this crisis
has on the indoor environment was lacking.
Different research methods were used to
gain understanding about the current level of
indoor environment in high school classrooms.
Interviews were done with professionals within
this field. In addition, a questionnaire was
created to measure the general satisfaction
level of high school students. However, the fact
that the questionnaire was filled in during the
COVID-19 crisis forms a threat for the testability
of this research. Nevertheless, the applicability of
this research can be proven since the outcomes
of the research bring new insights into this
subject.

What came to light because of the answers to
the questionnaire, is that students are rather
dissatisfied about the thermal comfort. 54,2%
of respondents mentioned that they often feel
cold in the classrooms. An interviewee also stated
that this might be a result from the COVID-19
virus. Schools are scared of spreading the virus by
means of their ventilation systems, and therefore
try to avoid this by not using any systems at all.
The fact that schools are not familiar with the
current situation in combination with COVID-19
results in a bad indoor environment which has a
negative influence on the learning capabilities of
the students.
Doing research on a topic that is changing a lot
every day is very tricky. Literature that was found
concerning this topic were all conducted before
the COVID-19 crisis and primary research that
was done form a threat when focusing on the
applicability. Nevertheless, the fact that there is
not much information to be found online makes
it very interesting to do research on. In addition,
the fact that this research could be used for
other purposes and could be used as a start
for future research is a factor that motivates
hugely. The challenge that was presented in the
beginning of the research, gives the best feeling
once it was faced.
.

Een blog door: Femke Jousma,
vierdejaarsstudent Facility Management
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EnTranCe experience via the prism of Julija
Ternavskihh
As you may know, in the beginning of 2020 we experienced the
unexpected: global spread of the virus under the name of SARSCOV-2 started, which forced a lot of countries into a lockdown.
Many of these regulations had a good initiative yet lead to the
spread of the virus. One of these bad decisions was to allow people
to be in specific spaces or buildings in which the ventilation was not
appropriate for the virus spread prevention.

the internship had passed and I had to catch
up. The research had begun with finding

Covid-19 has not only put the lives of millions
to danger but caused an economical dip

that most of my internship was done online,
instead of having a more usual internship at a

different types of ventilation and their working
principals. Then I had to calculate how fast
do rooms get ventilated and on this part was
spent a large amount of time. I had to find a
couple of real models for each ventilation type
and sub-type, calculate the averages of power
consumption and airflow. The result turned
out to be as following: the run around coil heat
recovery ventilation is the best anit-spread
ventilation, because it has the highest average
airflow. However, that type of ventilation has a
very high power consumption and if efficiency
is taken into consideration, then supply
ventilation type would be the best suiting one.

due to which I had to work in addition to the
internship. The work was already squeezing out
most of my energy, yet it caused troubles with
attending the meetings, because of which I met
with one of the supervisors only twice. On the
other hand, I managed to meet with the other
supervisor on a weekly basis, what already
helped me a lot.

company.

To sum everything up this internship was an
interesting, weird and novel experience. I met
new people, learned a lot of things and gained
valuable experience. Reality has hit hard on the
expectations taking in account just the fact

Hopefully my research work will be put to use
and will help exterminate COVID-19 from our
lives and possibly help with future outbreaks.

Een blog door: Julija Ternavskihh,
tweedejaarsstudent Mechanical Engineering

The problems mentioned above lead to the topic
of my internship: anti-virus ventilation. At the
beginning of the internship my first supervisor
gave me my topic: creation of a ventilation that
prevents the spread of the virus. A week later
my first supervisor got very ill and incapable
to professionally function. Furthermore, since
everything was new to me, I did not know where
to start and got a bit lost. Two weeks later the
first supervisor got replaced by two other ones.
None of the new supervisors were brought up
to topic and they had to get into the flow as
well, which took some time. Finally being able
to discuss my problems with my supervisor we
came to a conclusion to change the project
by making it a research work which should
have simplified my task and general internship
experience.
Final topic of the research work became the
investigation into the world of ventilation
and figuring out the most suitable one for
preventing the spread of COVID-19. From there
I started working hard since one month of
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Are geodesic domes the future?
For my internship at EnTranCe I researched and wrote an advisory
report about the best self-sufficient energy system to supply a
dome house with its energy demand. This increased my interest in
geodesic domes and how they could help the environment in the
future.
In the 1970’s geodesic domes started to be used
as an alternative to conventional houses. At the
time of writing this only a few small domes and
even less big geodesic domes exist on the planet
meaning, although today’s society would benefit
greatly from these geodesic domes, they have
yet to fully be used for the sustainable qualities
they possess. Is this because people are not
ready for such a drastic change in architecture
whilst energy demand is increasing?

Why are we not using domes?
There could be many reasons that domes have
not been accepted and built into society yet.
The main reason being that people are unclear
of how this structure works. This also includes
things such as how to manage an energy supply
in a dome. People must be educated on things
and solutions like this, so that the environment
is able to be changed, which is drastically
needed. Another reason is the shape of the
building. Having a spherical building rather than
a rectangular building makes interior design
and other ‘simple’ things more difficult. Such as
windows, pipes and chimneys.

Why are geodesic domes sustainable?
There are again many reasons as to why a
geodesic dome could help the environment. I
will discuss a few with you now. Geodesic domes
require the least amount of building materials
per volume compared to any other structure.
This means that less materials can be used
reducing the fossil fuels being burnt to gather
these materials. The structure also makes
building out of eco-friendly materials much
easier than traditional homes.
The domes are formed by the combination of
many triangles. Because of this, they are very
structurally sound withstanding more pressure
than your average rectangular build. This will
reduce the chances of buildings collapsing
during events such as earthquakes and heavy
winds, meaning less energy is needed for the
removing and rebuilding of buildings.
Domes have a very large living area to surface
area ratio due to their spherical shape. This also
makes domes way more efficient, as a lower
area to volume ratio will require less energy
for heating and cooling. This also means they

are cheaper to maintain / manage, as well as
already being cheaper to build than most other
buildings.

The future of geodesic domes in today’s life.
Right now, looking at my research completed
at EnTranCe I believe these domes could have a
great impact of our environment if researched
and investigated thoroughly. Lack of knowledge

is what is holding the integration of domes back.
When researching there did seem to be a rise
in popularity of small geodesic domes, which
I think should be built and used more before
adding big geodesic domes into society. All in all,
the factors discussed above show that geodesic
domes are ideal for people looking to build an
environmentally friendly house, in whatever size
on a budget.

Een blog door: Stijn Brouwer,
tweedejaarsstudent Mechanical Engineering
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What is the best source of renewable energy
for a theoretical dome village?
A self-sufficient village consisting of 150 dome houses and a
supermarket is to be realized in Blauwestad, Groningen. In other
words, the village has to provide its own energy supply which
is renewable and is not connected to the conventional grid. So,
which possible green energy would be the best source to meet the
village’s energy demand throughout the whole year?
The term ‘best’ is used here to summarise
4 different factors, namely Financial costs,
Durability, Reusability, and Environmental
Impacts. Depending on these 4 criteria, a
choice is made to pick the suitable type of
green energy. Here’s a summary of the selection
process.

only man-made structure that actually gets
proportionally stronger as they increase in size.
They are also lighter, more structurally sound
and require fewer materials. When comprised
of bio-ceramic, geodesic domes are also highly
fire-resistant.

Why dome houses?

Why go off-grid and switch to renewable
energy?

Geodesic domes are growing in popularity
among home buyers who want unique
structures that can stand up to harsh weather
conditions and natural disasters and are more
energy-efficient and cost-effective than
traditional square homes. The dome shape is
very efficient at shedding elements such as
wind and snow. In fact, there is some evidence
that these structures can even withstand
hurricane-force wind. Geodesic domes are
two to four times more energy-efficient than
traditional homes because they promote more
efficient air circulation and keep temperatures
even throughout the structure. Finally, from a
pure engineering perspective, geodesic domes
are superior to square homes. They are the

The world is already feeling the harsh effects of
global warming. Everyone has to do their part,
be it large or small, to reach the renewable
energy target set by the EU which is to become
entirely carbon neutral by 2050. Thus, every
new project has to look up to renewables as
its primary power source. The Netherlands
has already committed to this cause by
cutting down greenhouse gas emissions and
encouraging to switch to renewables. Creating
an infrastructure that is off grid is the first step
to creating a functioning self-sufficient green
nation. The Netherlands already has several
kinds of green energy production and usage
throughout the whole country. In 2019, 8.6% of
the country’s total produced energy was from

By MD Tahsinul Islam

renewables (CBS, 2019). However, the country
still lags behind other EU nations in terms of
overall renewable energy production.

What renewable options are there?

those technologies are still being realized and
are in their infancy. It’s too early to select prefer
over the conventional and trusted ones but they
might become the next big thing in the future.

In the Netherlands, the main sources of
renewable energy up to 2018 were from biomass
and wind power. Solar power has increased
rapidly in recent years and is poised to overtake
biomass power pro duction. Furthermore,
geothermal energy and hydrogen fuel cells are
also viable options for such a futuristic project.

Making a final decision

There are a few other sources of green energy
that can be considered such as electromagnetic
radiative energy and tidal kiting energy, but

Solar energy is the cheapest to produce, solar
panels have the longest lifetime compared
to other sources, solar panels have excellent

After a thorough examination of 5 different
types of renewable energy (solar, wind,
geothermal, biomass, hydrogen fuel cells) and
keeping the 4 previously mentioned criteria in
mind, solar energy emerged as the most suitable
one for the dome village.

reusability potentials, and solar energy
production has little to no harmful impact on
the environment. Therefore, it’s quite easy to
understand why solar energy is set to overtake
all other renewable energy sources. With a
source of renewable energy picked, a dome
village in Blauwestad, Groningen can now be
realized.

Een blog door: Tahsin Islam,
tweedejaarsstudent Mechanical Engineering
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Climate change and energy savings
performance
A study that investigates whether the incorporation of a dome has
any effect on the energy savings performance related to heating
and cooling in residential homes
A big contributing factor in carbon emissions
are the houses and buildings that we live and/or
work in. The way we are currently constructing
and using our buildings is not energy efficient
and accounts for 36% of the total global energy
use.
Even when buildings are designed to be
efficient, most do not live up to expectations
and leaves an energy gap between anticipated
energy savings and actual energy expenditure
measurements. This is the energy savings
performance gap.
The energy performance gap is a rather
complex subject due to its variety of variables
affecting it. This research tackles the energy
performance gap related to the building design
and how it affects heating and cooling, as
this is where most of the energy in buildings
is being used. The way this problem has
been approached was to encapsulate the
building or house with a dome. If the dome
helps temperatures stay rather stable or has
a reasonable stable margin of temperature
between the inside and outside environment,
then there won’t be much of a necessity to
heat or cool a living or working space regularly.
Thus, having a positive effect on the energy

savings performance related to heating and
cooling.

Geodesic domes
Dome is currently used for a variety of reasons
such as shelters, greenhouses (biomes),
auditoriums, special events and many more.
A geodesic dome is a hemispherical structure
consisting of a network of triangles that
provide a self-balancing structural framework.
Geometric structures of geodesic domes have
their specific purpose. This internetwork makes
the dome incredibly stable and strong. One of
its biggest benefits is that the bigger the dome
gets the stronger and more energy efficient it
gets as well. Geodesic domes also use minimal
materials and can be made out of almost any
material depending on the size of the dome.
They are also transparent, which is great for
access to natural daylight that provide enough
lighting inside houses and or building and trees.
In the case of heating or cooling, geodesic
domes are said to be very efficient as it is
easier to maintain or change temperatures.
This is due to its circular properties that allow
airflow to better circulate in the dome which in
turn becomes less expensive to heat or cool.

Furthermore, it uses fewer materials and
therefore it can be built in little time. Lastly,
great thing about domes is that they require no
internal columns that can get in the way of the
construction of buildings or homes under the
domes.

Natural ventilation
Natural ventilation is important to let in the
fresh air and drive out warm and dirty air
outside the building and is also responsible
for preventing the build up of fungi and mold
inside your homes. A building/house with good
natural ventilation is more energy efficient
as it does not require a lot of mechanical
ventilation to drive out the warm & humid
air out of the rooms. The best combination

that is recommended and most houses do,
is a combination of cross ventilation and
stack(buoyancy) ventilation. This combination
was important in designing the dome house.

Conclusion
The sublimate inside the dome is very important
to regulate the temperature in the house. After
experiments and evaluations I can conclude
that a dome has a positive effect on energy
savings performance on heating, but not so
much on cooling. More research and testing
need to be done with ventilation in warmer
conditions (with natural sunlight) to come
to a definite answer to whether a dome has
any positive effect on the energy-saving
performance related to cooling only.

The future
With the climate change effects that we
face every year, we need to change the way
we are currently constructing and using our
buildings and homes. A dome can solve many
of those problems not only by its energy
efficient properties but also the way that
they are built helps lower total global energy
use. Additionally, it might be very useful in
protecting homes when the climate on earth
starts to get extreme. Dome houses can have a
future if we choose to.

Een blog door: Randall Dirkz,
vierderjaarsstudent Elektrotechniek
– major Mechatronica
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dat dit gebied het meest geschikt is voor de
realisatie van Domes. Een belangrijke factor van
Het Riet is dat het zogenoemde ‘Special Kavels’
heeft, wat de mogelijkheid biedt om te kunnen
afwijken van de huidige welstandseisen.

Domes in Blauwestad, wat zijn de
mogelijkheden?
Wij zijn Dennis Heuker en Danny Schilthuis, derdejaarsstudenten
Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen. Voor
het semester Vastgoedlab hebben wij onderzoek verricht naar de
mogelijkheden voor de ontwikkeling Domes in Blauwestad. Het
onderzoek hebben wij uitgevoerd binnen de themagroep ‘Sustainable
Buildings’ onder leiding van Ron de Vrieze, wat later overgenomen werd
door Henmar Moesker. De opdracht sprak ons meteen erg aan en vol
goede moed zijn wij gestart met voorbereiden van ons onderzoek voor
IWP EnTranCe. Door de goede hulp van onze begeleider Ron de Vrieze
hebben wij gelijk een goede start kunnen maken met het inwinnen van
informatie over het onderwerp om zo het onderzoek goed te kunnen
beginnen.
Het proces
Aan het begin van het onderzoek gingen
wij allereerst bezig met het analyseren van
de huidige- en gewenste situatie omtrent
vastgoed. Al snel werd de actualiteit van het
onderwerp voor ons duidelijk, waardoor wij de
probleemstelling helder konden beschrijven.
Hierna focusten wij ons op het in kaart brengen
van onze hoofd- en deelvragen en gingen
wij bezig met het opstellen van een heldere
onderzoeksopzet. Nadat helder was wat en hoe
er onderzocht gaat worden, gingen wij bezig
met het onderzoeken van beleidsdocumenten
om op deze manier de juridische haalbaarheid
te toetsen. Vervolgens gingen wij bezig met het
opstellen van een Plan van Eisen (PvE), waarvoor
de gewenste situaties van drie stakeholders,
namelijk: de eindgebruiker, Blauwestad en

Wij hebben ons onderzoek bij
Innovatiewerkplaats EnTranCe als een leuke en
leerzame tijd ervaren. Wij hebben veel geleerd
omtrent Domes en ons kunnen verdiepen in de
mogelijkheden voor de realisatie van Domes in
Blauwestad. Daarnaast hebben we veel geleerd
omtrent het doen van onderzoek en nemen wij
deze ervaring zeker mee voor in de toekomst.

“Het Riet is de plek
voor jou als je al
jouw woonideeën wil
waarmaken”

EnTranCe, in kaart moesten worden gebracht.
Tot slot werd het 3P-model toegepast in ons
onderzoek, wat ons werd aangereikt door
Henmar Moesker.

De Dome
De Dome is een geodetische koepel dat onder
andere gekenmerkt wordt door duurzaamheid,
flexibiliteit en circulariteit. Dit maakt de Dome
een interessante innovatie en geeft invulling op
de vraag naar toekomstbestendig vastgoed. De
Dome is een innovatief gebouw wat een positieve
bijdrage kan leveren aan het toekomstige
vastgoed, we hebben voor ons onderzoek
research gedaan naar de kenmerken van een
Dome, deze zijn namelijk: sterk en licht, flexibel,
weerbestendig, circulair en duurzaam.

Blauwestad
Blauwestad is een nieuw woongebied in de
gemeente Oldambt welke, beschikt over
een prachtige natuur aangrenzend aan het
water. Blauwestad beschikt vijf uiteenlopende
woongebieden namelijk Het Wold, het
Havenkwartier, De Wei, Het park en Het Riet.
Deze vijf woongebieden beschikken elk over
een uniek karakter. Hierdoor vormt Blauwestad
een uniek stukje Nederland aan het prachtige

Oldambt meer. Aangezien Blauwestad nog
volop in ontwikkeling is en duurzaamheid
een belangrijke factor is, biedt Blauwestad
mogelijkheden voor de ontwikkeling van Domes.
Daarnaast biedt Blauwestad veel mogelijkheden
voor de architectuur van de woningen.

Het Riet
Het Riet is een van de woongebieden in
Blauwestad en uit ons onderzoek is gebleken

Een blog door: Dennis Heuker en Danny Schilthuis,
derdejaarsstudenten Vastgoed & Makelaardij Vastgoedlab
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Duurzaam vakantievieren op Klein Vaarwater
Mijn naam is Bas de Groot. Tijdens het afgelopen semester
heb ik onderzoek gedaan voor het afstuderen aan de studie
Facility Management. In samenwerking met Innovatiewerkplaats
EnTranCe binnen het thema Regional Energy Transition heb ik
het onderzoek mogen uitvoeren bij vakantiepark Klein Vaarwater
in Buren, Ameland.
Inzicht in gedrag
Bij het bedrijf was Hans van Houten het eerste
aanspreekpunt. Tijdens het onderzoek is de
focus gelegd op welke wijze Klein Vaarwater
duurzaam gedrag van gasten kan stimuleren.
Als eerste is er gestart met het doen van
deskresearch en literatuuronderzoek om mij te
verdiepen in de onderwerpen die een rol spelen
in het onderzoek. Hierdoor is een goede basis
gelegd om het onderzoek verder te kunnen
uitvoeren. Een belangrijke rol in het onderzoek is
de enquête die is gehouden onder de gasten van
Klein Vaarwater. Hiermee is inzicht verkregen
in het gedrag van de gasten op de elementen
waarbij zij stroom, gas of water verbruiken. Ook
is er gekeken naar het scheiden van afval en het
gebruik van handdoeken. Uiteindelijk zijn op de
enquête 628 reacties gekomen.

Conclusie
De conclusie is dat de gasten niet per definitie
niet duurzaam zijn op vakantie. Ook voldoen
zaken als automatische verlichting en

klimaatcontrole aan de verwachting. Even als
het scheiden van afval. De gasten geven echter
aan dat invloed hebben op elementen erg
belangrijk is.

Keuzevrijheid
Om in kaart te brengen welke zaken andere
partijen uitvoeren om gedrag van gasten
te stimuleren, zijn interviews gehouden.
Vanwege het coronavirus was het echter lastig
om contact te krijgen met bedrijven en de
juiste contactpersoon. Bij het treffen van een
maatregel om duurzaam gedrag te stimuleren
is de keuzevrijheid voor de gasten belangrijk.
Het komt dan ook neer op stimuleren en niet op
beleren. Dan ook liever belonen om een motief te
creëren om aan te zetten tot duurzaam gedrag.
Het afstudeeronderzoek bij EnTranCe heb ik
als een leerzame periode ervaren. Tijdens deze
afstudeerperiode heb ik mij kunnen focussen op
de toerismebranche en de verduurzaming die
nodig is in die sector.
Een blog door: Bas de Groot,
vierdejaarsstudent Facility Management
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Een upgrading in het recreatiegebied de
Vleijen?!
Dat is het onderwerp van mijn scriptie bij de Innovatiewerkplaats
EnTranCe. Een afstudeeronderzoek wat onderzoekt hoe de
kwaliteit van een recreatiegebied verbeterd kan worden. Is dat
noodzakelijk? Ja! De kwaliteit van het recreatiegebied de Vleijen
op Ameland is goed, alleen is er veel potentie om de kwaliteit te
vergroten. De gemeente Ameland had nog geen invulling kunnen
geven aan de upgrading van het recreatiegebied en heeft de
opdracht hierdoor uitbesteed.
Als vierdejaars Facility Management student
begon ik begin september 2020 de uitdaging
om een upgrading van het recreatiegebied
de Vleijen te realiseren. Hiermee was het
afstuderen officieel begonnen. Tijdens een
periode van vijf maanden heb ik de opdracht
van de gemeente Ameland mogen uitvoeren.
Vol enthousiasme reisde ik af naar Ameland
om met de opdrachtgever Marijn Oud het
vraagstuk door te spreken en toe te lichten.
Vanaf dit moment kon ik aan de slag gaan
met het onderzoek. Dat begon met het
literatuuronderzoek, hierbij vond ik een model
om de kwaliteit van een recreatiegebied te
kunnen beoordelen. Daarnaast vond ik enkele
belangrijke trends en ontwikkelingen in de
tegenwoordige tijd, bijvoorbeeld dat mensen
bewuster kiezen voor een actievere levensstijl.
Een trend die hierbij hoort is het plaatsen van
outdoor Fitnessapparaten. Hierdoor worden
mensen in de openbare ruimte aangespoord om

te gaan sporten.
Na het literatuuronderzoek is er contact gelegd
met de bezoekers van het recreatiegebied de
Vleijen. Via een enquête werden de behoeften
van de bezoekers van het recreatiegebied
verduidelijkt. De voornaamste drie behoeftes
van deze bezoekers zijn ontspannen, fietsen
en wandelen. Tijdens het onderzoek zijn er drie
diepte-interviews gehouden: met de general
manager van een ander recreatiegebied, de
eindverantwoordelijke van de buitendienst van
de gemeente Ameland en de directeur van het
bedrijf Part-ner.
De uitkomsten van de enquête en de
interviews nam ik mee naar de volgende
fase van het onderzoek, het beantwoorden
van de deelvragen en hoofdvraag. Naar
aanleiding van de resultaten van het onderzoek
konden er conclusies worden getrokken

over het recreatiegebied de Vleijen. Er viel
te concluderen dat de huidige staat van de
kwaliteit van het recreatiegebied goed is. De
huidige faciliteiten in het recreatiegebied
de Vleijen voldoen aan de behoeftes van de
bezoekers, namelijk ontspannen, fietsen en
wandelen in het recreatiegebied de Vleijen.
Op basis van het onderzoek is er een
advies gegeven voor het recreatiegebied
de Vleijen aan de gemeente Ameland.
Het advies is dat de gemeente Ameland
het kwaliteitsbeheersysteem van Partner in gebruik moet gaan nemen. Het
kwaliteitsbeheersysteem van Part-ner
sluit aan bij de huidige werkwijze van
de gemeente Ameland, daarom kan het
implementatieproces gemakkelijk uitgevoerd
worden. Het kwaliteitsbeheersysteem zal
leiden tot een kwaliteitsverbetering in het
recreatiegebied de Vleijen.
.

Een blog door: Jaimy Pomstra,
vierdejaarsstudent Facility Management
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Een duurzame collectieve warmtevoorziening
op Ameland
De aarde warmt op en daar moet iets aan gedaan worden. De
energietransitie helpt in het stoppen van de opwarming van
de aarde en daarom heeft Ameland samen met de andere
Waddeneilanden de ambitie uitgesproken om voorop te lopen in de
energietransitie. De doelstelling van Ameland is om hierin 15 jaar
verder dan de rest van Nederland te zijn.
Mijn naam is Jan Drenth en ik ben een
afstudeerstudent aan de opleiding Mechanical
Engineering van de Hanzehogeschool
Groningen. Met mijn afstudeeropdracht heb
ik de gemeente Ameland geholpen extra
stappen te maken in de energietransitie. Ik heb
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een
duurzame collectieve warmtevoorziening in
woningcomplex ’t Anker en dorpshuis ’t Wantij.

Methode
Om de mogelijkheden in kaart te kunnen
brengen is begonnen met een uitgebreide
analyse van de huidige situatie van het
complex. Het complex bestaat uit twee
delen: Een woongedeelte met acht ouderen
woningen en een utiliteitsgedeelte met hierin
een dorpshuis en kinderopvang. Hierna is
in de ontwerpfase van dit project bepaald
wat de mogelijkheden zijn van het huidige
afgiftesysteem (radiatoren/vloerverwarming).
Met behulp van verschillende ontwerptools
zijn er twee concepten bedacht. Deze twee
concepten zijn vervolgens verder uitgewerkt

en er is een kosten-batenanalyse gemaakt.
Duurzaam is in dit project gezien als een
vermindering in CO2 uitstoot.

Resultaten
Uit de analyse is gebleken dat het complex
ongeveer 10.000m3 gas per jaar verbruikt en dat
er een gevraagd piekvermogen is van 70kW. Ook
is er een totale gemiddelde warmtapwatervraag
van 540L per dag. De ontwerpfase heeft twee
concepten opgeleverd: een hybride concept en
een all-electric concept. In beide concepten
wordt de warmte via een ringleiding naar
de gebruiker gebracht. Deze ringleiding is
L-vorming doordat deze onder de centrale hal
van het complex komt te liggen. Alle woningen,
het dorpshuis en de kinderopvang zullen op deze
ringleiding worden aangesloten (zie afbeelding).
Het hybride concept bestaat uit drie lucht/
water warmtepompen die ondersteund worden
met een HR-ketel. Een warmtepompboiler
zorgt voor de warm tapwater voorziening. Het
all-electric concept bestaat uit vier brine/water
warmtepompen, deze warmtepompen halen

de warmte uit de bodem. Het warme tapwater
wordt verzorgd door een CO2 warmtepomp, die
tevens als ondersteuning van de brine/water
warmtepompen kan fungeren. Uit de kostenbatenanalyse is gebleken dat het hybride
concept een grote CO2 besparing oplevert tegen
weinig hogere kosten dan het behouden van
de huidige installatie. Het all-electric concept
zal een nog grotere CO2 besparing opleveren,
maar hiervan zullen de kosten aanzienlijk hoger
liggen.

Conclusie
Op basis van de resultaten kan worden
geconcludeerd dat het hybride concept een
goede manier is om ’t Wantij en ’t Anker op een
duurzame manier te voorzien van collectieve
warmte, waarbij de kosten aanzienlijk lager
zullen blijven, dan bij een all-electric oplossing.

afstuderen, namelijk een kijkje in de ‘echte
wereld’ hierdoor wegviel. Desondanks was het
fijn om af en toe van andere studenten te horen
hoe het ging met hun project.
.

Persoonlijke ervaring
Ik heb mijn tijd bij EnTranCe door de corona
pandemie helaas vooral thuis achter de laptop
door gebracht. Dit heb ik als erg jammer
ervaren doordat een groot deel van het

Een blog door: Jan Drenth,
vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde
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Duurzaamheid in de Hotellerie
Het is een veel besproken onderwerp, maar hoe kun je
als hotelondernemer verduurzamen en tegelijkertijd het
energieverbruik verlagen? Hier heb ik in de periode van september
tot en met januari onderzoek naar gedaan. Daarbij is ook
rekening gehouden met externe factoren die een rol spelen bij
verduurzamen.

Het onderzoek heeft zich gericht op het
verduurzamen van Hotel de Klok op Ameland.
Tegelijkertijd is er ook gekeken naar middelen
om het huidige energieverbruik te verlagen.
Hotel de Klok is een familiehotel gelegen in het
dorpje Buren op Ameland. Het hotel fungeerde
vroeger als een school. Naast de school
stond de schoolmeesterwoning. De school
en de schoolmeesterwoning zijn op ten duur
samengevoegd tot één gebouw en is daarna
verdergegaan als hotel.

“Een groenere weg
voor Hotel de Klok”

De eigenaar stond echter voor de vraag wat
er mogelijk is op korte termijn, met zo min
mogelijk kosten, om de meeste winst uit te
halen. Zowel op het vlak van duurzaamheid als
kostenbesparing.

Het hotel is sinds twee jaar in handen van
nieuwe eigenaren binnen de familie. Sinds de
overname zijn er verschillende ontwikkelingen
gaande. Zo heeft de eigenaar recent de
ontbijtzaal gerenoveerd en is de verlichting
vervangen voor energiezuinige verlichting.

Dit komt erop neer dat verduurzamen in de
hotellerie samengaat met andere factoren.
Er wordt niet alleen rekening gehouden
met de wet- en regelgeving of het budget,
maar ook met de wens van de gast. Immers
behoort de gast tot de corebusiness en
speelt een belangrijke rol in de afweging
om te verduurzamen. Een waterbesparende
douchekop om het waterverbruik terug te
dringen is een mogelijkheid om de kosten
te drukken. Maar betekent dit dat er op
zondagochtend koud water uit de kraan komt,
omdat het water niet voldoende opgewarmd
kon worden door gebrek aan zonne-energie,
dan heeft dit grote gevolgen op de beleving van
de gast.
Kortom, het onderzoek heeft verschillende
inzichten gegeven in de mogelijkheden om
te verduurzamen en kosten te reduceren.
Echter zijn er verschillende factoren die hier
een rol in spelen, en het blijft daarom een
afweging tussen verduurzamen of investeren.
Want ondanks het groene imago, betekent
verduurzamen ook investeren.

Een blog door: Marjolein Tiktak,
vierdejaarsstudent Facility Management
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Samen houden we Ameland veilig
Dat is de titel van het ontwerp onderzoek waar ik de afgelopen
maanden hard aan heb gewerkt. Verkeersveiligheid op Ameland –
gedragsverandering is het toverwoord. Dat was de oorspronkelijke
titel van mijn opdracht toen ik bij IWP EnTranCe begon in augustus
2020. Voor mijn studie Communicatie is het de bedoeling dat er
een beroepsproduct wordt opgeleverd. Voor mijn opdracht is er
gekozen om een communicatieplan op te leveren als eindproduct.
EnTranCe heeft veel projecten lopen
op het gebied van de energietransitie.
Deze opdracht was een tikkeltje anders,
namelijk meer gericht op mobiliteit. En om
de verkeersveiligheid te verbeteren, zag
gemeente Ameland kansen in het gebruik van
communicatiemiddelen. Dus… het gedrag
van mensen veranderen met communicatie
door gedragsveranderingstechnieken. Dat
klinkt logisch, maar ik heb geleerd dat het
er veel achter zit. Ik neem jullie mee in mijn
bevindingen, conclusies en ideeën die ik de
afgelopen maanden heb gehad.
In augustus en september, begon ik vol met
veel interesse aan mijn tijd bij EnTranCe. Helaas
waren de corona-maatregelen van toepassing,
en is het met mijn groepje maar één keer
gelukt om af te spreken op EnTranCe. Dus het
onderzoek moest geschreven worden vanuit
mijn studentenkamer in de Schildersbuurt in
Groningen. Er is een onderzoek gestart dat
antwoord gaat geven op de volgende vraag:

’’Welke communicatiemiddelen kan de gemeente
Ameland gebruiken om
ervoor te zorgen dat
het verkeersgedrag van
automobilisten van de
eilandbewoners positief
verandert, zodat zij een
goed voorbeeld zijn voor
bezoekers van Ameland?‘’

Ik begon met het onderzoeken van de opdracht
en opdrachtgever. Ik had contact met Lars
Brouwer van gemeente Ameland. Dit was een
goede en leuke samenwerking. Daarna kwam
het onderzoek naar literatuur, behoefte,
context en best practices. Het was interessant
om technieken te kiezen die ik ging gebruiken
voor in mijn communicatieplan. Daarnaast
was het erg interessant om mij te verdiepen
in de doelgroep: bewoners van Ameland. Mijn
conclusie over Amelanders: interessante,
slimme en hard werkende mensen die trots
zijn op hun prachtige eiland en veel voor elkaar
over hebben. Ik heb gekozen de volgende
succesvolle gedragsveranderingstechnieken in
mijn communicatieplan te laten terugkomen:
herkenning en herhaling, het gebruik van
rolmodellen, inspelen op het onderbewustzijn en
inspelen op gevoelens.
Daarna is er een creatief concept ontworpen,
wat voor de slogan en het logo heeft gezorgd.
‘’Samen houden we Ameland een Veilige plek’’
zorgt voor een duidelijke boodschap met als
doel: samen Ameland een veilige plek houden.
Om de doelgroep te bereiken is er gekozen om
zowel offline en online de boodschap over te
brengen. Dit gaat doormiddel van een 2-jarige
campagne. Door online op Instagram, Facebook
en Twitter de doelgroep op een leuke manier te
benaderen, zorgt offline ervoor dat via stickers,
merchandise en offline media de boodschap
wordt overgedragen. Door op een speelse manier
de verschillende verkeersproblemen op Ameland
aan te pakken, kan de verkeersveiligheid worden
verbeterd.
Mijn tijd bij EnTranCe heb ik als zeer interessant
en leervaardig beleefd. Hopelijk zijn alle
toekomstige projecten op EnTranCe succesvol, en
werken we zo samen aan een betere wereld.

Een blog door: Marthe Voskuijl,
vierdejaarsstudent Communicatie
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Routekaart voor het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed
Zoals we allemaal wel weten verandert het klimaat door de toename
van CO2-uitstoot. Daarom zijn er maatregelen nodig om CO2 te
verminderen. Maar liefst 34% van de CO2 wordt veroorzaakt door
de gebouwde omgeving en daar valt ‘maatschappelijk vastgoed’
van gemeenten ook onder. De gemeenten hebben de opdracht
gekregen om te komen met een gemeentelijke routekaart om
te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Een
routekaart waarin de eigen bijdrage in de verduurzamingsopgave
wordt beschreven. Maar hoe doen gemeenten dat eigenlijk?
Het afgelopen half jaar heb ik als student Facility
Management onderzoek mogen doen naar het
verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en
het schrijven van de gemeentelijke routekaart
voor de gemeente Ameland.
De gemeente Ameland is vooruitstrevend en
heeft de ambitie uitgesproken om voorloper
te willen zijn in de energietransitie. De
gemeente heeft aangegeven de doelen van
het Klimaatakkoord zelfs al in 2035 te willen
realiseren in plaats van 2050. Er zijn dan ook
al mooie projecten gerealiseerd, zoals een
groot zonnepark, duurzame verlichting en
warmtepompen op groen gas. Wat echter
nog ontbreekt is de verduurzaming van de
25 gebouwen van de gemeente die onder het
maatschappelijk vastgoed vallen. Het is voor
de gemeente niet duidelijk hoe het vastgoed
kan bijdragen aan CO2-reductie en welke
maatregelen getroffen moeten worden.

Een mooie uitdaging om hier een antwoord op te
vinden, al helemaal omdat het gehele onderzoek
‘op afstand’ is uitgevoerd. Het vraagstuk is
vertaald naar een centrale onderzoeksvraag:
“Op welke wijze kan de gemeente Ameland de
gemeentelijke routekaart uitwerken om aan
de doelstellingen van het Klimaatakkoord met
betrekking tot het maatschappelijk vastgoed
te voldoen?” De onderzoeksvraag kun je zien als
een puzzel met vier onderwerpen en dus ook vier
vragen: doelstellingen uit het Klimaatakkoord
met betrekking tot maatschappelijk vastgoed,
de gemeentelijke routekaart volgens de theorie,
de huidige situatie van de gemeente Ameland
en tot slot de kritische succesfactoren voor het
opstellen van de routekaart.
Vol enthousiasme heb ik literatuuronderzoek
gedaan, waarin ik voornamelijk heb gekeken
naar het Energieakkoord, het Klimaatakkoord, de
sectorale routekaart van VNG en naar kritische

succesfactoren in de verduurzamingsopgave.
Alle data uit de gevonden literatuur is vervolgens

benaderd om het gesprek aan te gaan over de
gemeentelijke routekaart, uit deze selectie heb

het maatschappelijk vastgoed. De ondervraagde
gemeenten hebben veel informatie opgeleverd

vertaald naar een set vragen voor het houden
van interviews. Ik heb vijftien gemeenten

ik uiteindelijk met vijf gemeenten een interview
afgelegd over de verduurzamingsopgave binnen

dat mij heeft geholpen richting het eindresultaat
van het onderzoek.
Concluderend moet iedere gemeente in
het kader van het Klimaatakkoord een
portefeuilleroutekaart opstellen voor de
verduurzaming van het eigen maatschappelijk
vastgoed. De vereisten hiervoor worden
echter niet nader omschreven in het
Klimaatakkoord, waardoor gemeenten vrij
zijn om te bepalen hoe zij de routekaart
vorm willen geven. Aanbevolen wordt om de
gemeentelijke routekaart te schrijven door de
meerjarenonderhoudsplanning te vertalen naar
een duurzaam meerjarenonderhoudsplanning.
De planning dient ten minste vierjaarlijks in
beeld te brengen welke duurzaamheidsambities
en -strategie de gemeente hanteert, welke
rollen en verantwoordelijkheden er zijn binnen
de organisatie, welke energiebesparende
maatregelen de gemeente wilt treffen en
hoe deze worden gekoppeld aan natuurlijke
investeringsmomenten. Inclusief een concrete
planning waarbij voor de langere termijn richting
2050 kan worden volstaan met een meer globale
beschrijving over de verduurzamingsopgave.
Het onderzoek heeft een berg informatie
opgeleverd welke zijn vertaald naar een concreet
stappenplan voor de gemeente. Een stappenplan
die de gemeente in staat stelt om zelf een
gemeentelijke routekaart te gaan schrijven. Ik
ben er dan ook van overtuigd dat de gemeente
de aankomende jaren mooie stappen gaat
zetten in de verduurzamingsopgave.

Een blog door: Wouter Wiering,
vierdejaarsstudent Facility Management
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Upgrading recreatiegebied de Vleijen
Tijdens de eerste bijeenkomst met de opdrachtgever gemeente
Ameland blijkt dat er niet een hele concrete duurzame
afstudeeropdracht is. Samen met de opdrachtgever is ervoor
gekozen om te focussen op invalshoeken die ik interessant vind.
Vanuit de opleiding Facility Management heb ik ervoor gekozen om
mij te richten op klantbeleving in het recreatiegebied de Vleijen.
Dit onderzoek heb ik ervaren als een uitdaging, want hoe doe je
onderzoek naar klantbeleving in een recreatiegebied als corona de
overhand heeft?
Door de coronacrisis is niets voorspelbaar
en kun je nergens vanuit gaan. Het eerste
contactmoment met de opdrachtgever heeft
fysiek kunnen plaatsvinden, maar door de
tweede corona golf hebben de volgende
contactmomenten digitaal plaatsgevonden.
Klantbeleving in het recreatiegebied de Vleijen
gaat over hoe de bewoners van Ameland en de
bezoekers van het recreatiegebied het gebied
ervaren. Daardoor was er in eerste instantie
gekozen om te gaan enquêteren in het gebied,
zodat de gebruikers van het gebied hun
bevindingen/meningen konden geven. Echter
door het niet noodzakelijk reizen advies, was het
niet mogelijk om af te reizen naar Ameland. Via
social media en contactpersonen op Ameland is
het uiteindelijk gelukt om een 363 respondenten
te behalen voor het onderzoek. Door de enquête
is inzicht verkregen in hoe de bewoners en
bezoekers het recreatiegebied waarderen.

Naast de enquête is er literatuuronderzoek
en deskresearch gedaan. Verder heeft er een
verdiepend interview plaatsgevonden.
Doordat het onderzoek vanuit huis heeft
plaatsgevonden, is alle communicatie digitaal
verlopen. Het contact krijgen met organisaties is
als uitdaging ervaren, want het duurt toch enige
tijd voordat je reactie krijgt.
De afstudeerperiode heb ik ervaren als
een leerzame en uitdagende periode. Door
de obstakels tijdens de uitvoering van het
onderzoek heb ik mijn doorzettings- en
aanpassingsvermogen kunnen toepassen.
Uiteindelijk heb ik een adviesrapport
opgesteld voor de gemeente Ameland om de
klantbeleving in het recreatiegebied de Vleijen te
optimaliseren.

Een blog door: Inge Oldenburger,
vierdejaarsstudent Facility Management
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De energietransitie op kleine schaal
versnellen
Onze opdracht, onder de noemer Wijkkracht Helpman, was om een
aantal huishoudens in de wijk Helpman in Groningen te stimuleren
en te activeren om hun eigen woning te gaan onderzoeken op het
gebied van duurzaamheid.
Tijdens het spannende deel van het proces
hebben wij ondersteuning geboden, door
middel van het leveren van apparatuur, zodat
de bewoners zelfstandig aan de slag konden
met het onderzoeken van de duurzaamheid
van hun woning. Deze apparatuur bestond
uit vier energiemeters en een warmtecamera.
De energiemeters waren bestemd voor het
onderzoeken van het (sluip)verbruik van de
apparatuur, zoals wasmachine, koelkast en de
televisie. De warmtecamera was bedoeld voor
het vinden van gaten in de isolatieschil van de
woning, als er al zoiets aanwezig was.
Bewustwording is belangrijk in het
verduurzamingsproces van individuele
deelnemers. Dit was dan ook hetgeen waar wij
als onderzoekers onze focus op hebben gelegd.
Maar hoe zorg je voor een tweede stijging in
bewustwording als alle deelnemers klaar zijn
met onderzoeken? Door de deelnemers zelf de
resultaten te laten vergelijken. In de stijl van een
onlinefocusgesprek hebben wij de deelnemers
vragen gesteld over hun huidige niveau aan
verduurzaming en hun ontdekkingen uit het
onderzoek. Het was niet een interview in de
manier van vraag en antwoord, maar elke

vraag wakkerde een gesprek over een specifiek
onderwerp binnen verduurzaming aan.
Tijdens deze gesprekken raakten veel van de
deelnemende bewoners gemotiveerd om te
delen, maar ook om terug en door te vragen.
Voor ons onderzoek een nuttige informatiebron,
maar op hetzelfde moment hebben de
deelnemers veel van elkaar kunnen leren. Hier
hield het ook niet op. Meerdere groepjes buren
hebben meer avonden met elkaar afgesproken
om te bespreken wat voor verschillen er zitten
in hun manier van verduurzaming en waarom.
Sommige bewoners van Helpman zullen hiervan
gemotiveerd raken en vervolgstappen inplannen,
waar misschien eerst nog voor gespaard moet
worden.
Het is gebleken dat kennis, of eigenlijk
gebrek aan, de grootste barrière is voor
woningeigenaren om niet te investeren
in verduurzaming. Men weet niet welke
zonnecollectoren het beste zullen werken bij
hun dak en ligging, en weten nog minder over
welke subsidies ze daarvoor kunnen aanvragen.
Om nog maar te zwijgen over de vele malen
complexere onderwerpen als warmtepompen en

Marc den Oudsten (links) en Ardin Bergh (rechts) tijdens de inspiratieavond, georganiseerd om deelnemers te werven, op het Maartenscollege, te Haren.

hun financiële ‘’darkside’’, verschillende soorten
isolatie en welke nou precies het beste werkt en
wat voor kleine dingen woningeigenaren kunnen
ondernemen om toch een verschil te kunnen
maken voor milieu en hun energierekening. Door
de onduidelijkheid rondom deze onderwerpen
houden veel woningeigenaren de verduurzaming
vooralsnog af.
We hebben het traject afgesloten met
een informatieavond. Deelnemers konden
onderwerpen, waarvan zij vonden dat er veel

onduidelijkheid over bestond, aanvragen en
professionals uit die werkgebieden werden
uitgenodigd om die onduidelijkheid weg te
halen. Naast professionals waren er ook
mensen uitgenodigd die een bijzondere
manier van verduurzaming hadden toegepast
op hun woning, zoals iemand die direct van
gaskachels was overgestapt op een elektrische
warmtepomp. Hiermee worden ongeveer drie
stappen overgeslagen en er werd verwacht
dat dit een onmogelijke klus zou zijn. Dit soort
uitzonderlijke first adopters kregen op deze

avond een podium om hun verhaal te doen en
hun buren en buurtgenoten te inspireren om in
hun milieuvriendelijke/groene voetstappen te
treden.

Een blog door: Ardin Bergh, Irene de Boer,
Laumé Buitenwerf, Marieke Venema,
Shtefanie Krasniqi, Marc den Oudsten,
derdejaarsstudenten Vastgoed & Makelaardij Vastgoedlab
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Individuele opdracht

Kansen voor de waterstofketel
Binnen Nederland zijn we ontzettend druk bezig met de
energietransitie. Met als hoofdlijn het verminderen van emissies
om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, wordt er
grootschalig ingezet op het verduurzamen van het gehele land.
Velen van jullie zullen op het moment al genoeg over hebben
meegekregen, elektrische auto’s, warmtepompen, windmolens
en zonnepanelen. En wat is overkoepelend in deze genoemde
producten? Juist, ze werken op of met elektriciteit. Langzaam maar
zeker komt er nu toch een ander alternatief om de hoek kijken,
waterstof.
Waterstof in de energietransitie
Waterstof op zich is niks nieuws, en het
gebruik er van ook niet bepaald. Alleen is het
tot nu toe nog nooit echt groots ingezet als
optie om woningen mee te verwarmen. Op
het moment hebben wij in ons kleine landje
zo’n 7,9 miljoen woningen staan die allemaal
verwarmd moeten worden. Dit verwarmen
gebeurt nu voor het overgrote gedeelte door
het verbranden van aardgas in, je raadt het al,
CV ketels. Gezamenlijk zijn al deze CV ketels
goed voor een jaarlijkse CO2 uitstoot van 16,4
Megaton. En mocht dit je niet zoveel zeggen
(zou ik wel snappen), één Megaton staat gelijk
aan één miljard kilogram. Jaarlijks stoten wij
als Nederlanders dus zo’n 16,4 miljard kilogram
aan CO2 uit, alleen maar om onze woningen en
douchewater mee te verwarmen!

En wat heeft waterstof hiermee te maken?
Met die CO2 uitstoot niet zoveel in ieder geval,
want bij het verbranden van waterstof komt er
namelijk 0 kilogram CO2 vrij. En mocht het nou
net zo zijn dat het ondertussen mogelijk wordt
om met de verbranding van waterstof woningen
te gaan verwarmen.

De waterstofketel
Er zijn namelijk door verschillende bedrijven
waterstofketels geproduceerd, waar nu uitvoerig
mee wordt getest. Dit is al zo ver dat er complete
wijken in ontwikkeling zijn die gebruik gaan
maken van waterstofketels. In de basis is het
idee erg simpel, waterstofgas bevat net zoals
aardgas energie. Door het te verbranden komt
deze energie vrij en kan een woning verwarmd
worden. Door met dit principe een ketel te

Nadelen waterstofketel
Er zijn namelijk nog wat punten waar aan
gewerkt moet worden. Op het moment is er
nog te weinig groene waterstofproductie om
aan de potentiële vraag te kunnen voldoen. En
de groene waterstof die geproduceerd wordt is
duurder dan aardgas. Ook kan niet één woning
switchen naar waterstof, maar zou meteen
een hele wijk dit moeten doen, omdat in een
rendabele situatie voor vervoer het huidige
aardgasnetwerk gebruikt zou moeten worden.
Het is dus niet allemaal pluspunten, maar..

Wat te doen?

maken krijg je dan een waterstofketel in plaats
van een aardgasketel.
Nu hoor ik jullie denken: Zo simpel kan het toch
niet zijn? En nee, zo simpel is het in de praktijk
natuurlijk niet, maar in de basis komt het idee er
wel op neer, plus, het verbranden van waterstof
in plaats van aardgas voor dit doeleind levert ook
nog eens een aantal mooie voordelen op.

Voordelen waterstofketel
Het allergrootste voordeel van de waterstofketel
is dat deze in zijn gebruik geen enkele gram CO2
uitstoot. Na wat rekenwerk ben ik er achter
gekomen dat dat ongeveer 16,4 miljard kilogram
minder is dan wat er op dit moment door
aardgasketels uitgestoten wordt.

Nu zijn er al een aantal alternatieven voor
aardgasketels op de markt, waarvan de
bekendste twee de warmtepomp en het
warmtenet zijn. Beide zijn mooie alternatieven
en kunnen ook zeer goed werken, alleen een
voorwaarde hiervoor is wel dat de woning
ontzettend goed geïsoleerd is. Lang niet alle
bestaande woningen in Nederland zijn hier
op dit moment voor geschikt en het dusdanig
isoleren om dit voor elkaar te krijgen kan tot in
de tienduizenden euro’s lopen.
Voor een waterstofketel is dit gelukkig geen
enkel probleem, aangezien deze prima geschikt
is om minder goed geïsoleerde woningen te
verwarmen. Helaas is het, net zoals met andere
alternatieven voor fossiele brandstoffen, niet
alleen maar positief.

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn er
gewoon alternatieven op aardgas nodig. Een
van die alternatieven is waterstof. Overal zitten
haken en ogen aan, maar waterstof lijkt in
potentie een perfecte vervanger voor aardgas
om woningen mee te gaan verwarmen.

Een blog door: Joeri Ley,
vierdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde
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