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Titel opdracht Energietransitie Ameland 

 

 
Opdrachtgever Gemeente Ameland 

 

 

 
Probleemstelling 

Ameland wil koploper in de energietransitie zijn. Concreet betekent dit dat wij de landelijke 
afspraken uit het Klimaatakkoord (in 2050 klimaatneutraal zijn), in 2035 gerealiseerd hebben.  
Om dat te bereiken is een programma op hoofdlijnen ontwikkeld zodat duidelijk wordt welke 
stappen er gezet moeten worden. Twee sporen zijn hierbij van belang. Enerzijds het 
technisch-economische spoor: welke concrete projecten en plannen zijn ontwikkeld en wat is 
er nog meer nodig? Anderzijds het sociaal-maatschappelijke spoor: hoe worden de 
Amelanders maximaal betrokken bij alle activiteiten? 
Dat betekent snelheid maken. Als je koploper wilt zijn, moet je veel zelf uitvinden, ontdekken 
en doen. Daar is onderzoek heel belangrijk in. 

Voor het technisch spoor is o.a. een energierotonde in de Ballumerbocht ontwikkeld. Daar 
komen verschillende energiestromen samen en worden tot andere energiestromen gemaakt. 
Bijgevoegd is de beschrijving van de Energierotonde Ballumerbocht. 

 

 

Opdrachtomschrijving  

Technisch spoor 
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- Om over te gaan naar waterstof, moeten ook de voertuigen hiervoor geschikt zijn. De 
gemeente heeft zo’n 25 voertuigen (van jeep tot shovel) in gebruik die op dit moment 
nog vrijwel allemaal op diesel draaien. Als we naar waterstof overgaan, is het 
wenselijk te weten wat het kost om ze aan te schaffen, onderhouden etc. Ook is 
belangrijk hoeveel waterstof nodig is. 
Dus een onderzoek naar gebruik van waterstof voor de voertuigen van de 
buitendienst is voor ons wenselijk. 

 
 
Participatie spoor 

- Onze inwoners moeten van de cv ketel af en wellicht naar een (hybride) 
warmtepomp. De installateurs zijn de onmisbare schakel bij de mensen thuis om naar 
de warmtepomp over te stappen. Zij moeten het verhaal vertellen. Daarvoor zijn 
folders ,maar ook inzet van andere digitale media wellicht ook, nodig om dit proces in 
gang te zetten. De gebruiker moet het snappen en de installateur moet het kunnen 
achterlaten zodat de klant het nog eens kan nalezen. 
Dus het ontwikkelen van een proces met bijbehorende communicatie uitingen 
van CV ketel naar (hybride) warmtepompen en wellicht nog andere opties. 

- Elektrificatiespoor is één van de opties om volledig te verduurzamen. Dit moet 
uitgewerkt worden in 6 tot 8 huistypes op Ameland en op geld gezet worden. De vorm 
staat nog niet vast. Met name het kostenaspect is belangrijk maar ook belangrijk is 
om dit er zo in te brengen dat dit in de loop van de tijd aangepast kan worden. 
Dus een diepgaand onderzoek bij 6-8 types Amelander woningen over de 
kosten van verduurzaming. 

 

 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  

SIEN, SCMI 

 

 
Soort opdracht  

Bachelor – afstudeeropdracht 

 

Periode  

Semester 2, 2022-2023 

 

 

Wat zijn we en waar vind je ons? 
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De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt 
aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 
Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
− Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders 

of experts. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
T: (050) 595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 


