
  

Verslag: ‘Kruip in de huid van de bewoner’ – verduurzamen in Emmerhout  

Op 30 juni 2021 vond een spetterende 
afsluitende activiteit plaats in Emmerhout in 
het kader van de ‘Maand van de Regio’. 
Beleidsmakers, mensen uit de bouwwereld 
en andere geïnteresseerden werden 
uitgedaagd om in de huid van de bewoners te 
kruipen. Ze maakten een wandeling door de 
wijk op zoek naar de ervaringen en dilemma’s 
waar bewoners in Emmerhout tegenaan 
lopen bij het verduurzamen van hun woning. 
De wandeling startte bij de Nul Op De Meter 
woningen waar de bewonersparticipant van 
Lefier vertelde over de renovatie van de 

woningen en de ervaringen met het proces. De woningen hebben een nieuwe gevel gekregen, 
nieuwe kozijnen met triple glas en isolatie op het dak en de vloer. Daarnaast zijn de woningen 
voorzien van een duurzaam ventilatiesysteem, een warmtepomp, een warmte terugwininstallatie 
en zonnepanelen op de daken. De bewonersparticipant geeft aan dat de meerderheid van de 
bewoners tevreden is met het resultaat. De renovatie levert veel comfort en een energiebesparing 
op. Bewoners kunnen inloggen op een website om hun energieverbruik te zien. Positief is ook dat 
bewoners die in eerste instantie niet mee wilden doen bij de tweede ronde overstag gingen. 
“Voorbeeld doet volgen en zien doet geloven”. Ze noemt echter ook een aantal verbeterpunten. De 
bewoners hebben veel overlast ervaren tijdens de renovatie, omdat er in verschillende blokken op 
hetzelfde tijdstip renovaties plaatsvonden. Dit was wel aangekondigd, maar er had nog meer 
nadruk op gelegd moeten worden. Ook geven een aantal bewoners aan te veel warmte in de 
woning te hebben doordat er luchtdicht is gebouwd. Bewoners moeten meer instructies krijgen 
over het gebruik van hun gerenoveerde woning. Er is nog te weinig energiebewustzijn bij een aantal 
bewoners. Verder zorgt de plaatsing van de flora en fauna kasten bij de voordeur voor veel 
vogelpoep. Achteraf gezien had een andere plek misschien minder overlast gegeven. In de 
renovatie zijn één blok huizen en garageboxen niet meegenomen. Dit draagt niet bij aan het 
straatbeeld. Dit zijn leerpunten die in het vervolgproject van Lefier zijn aangepakt.  

Na dit verhaal werd de groep opgesplitst 
en liepen de deelnemers onder 
begeleiding van twee actieve 
wijkbewoners langs de Wijkwijzer en het 
Kindcentrum en brachten ze een bezoek 
aan twee bewoners in de wijk. Het 
eerste bezoek werd gebracht aan een 
bewoner die op de meest inventieve 
manieren zijn huis heeft verduurzaamd. 
Zijn boodschap is dat het niet 
ingewikkeld hoeft te zijn om te 
verduurzamen. Het kan in kleine stapjes 
door steeds een beetje geld te sparen en 
gebruik te maken van contacten c.q. het 
sluiten van een goede deal.  



  

 

De beleidsmakers, mensen uit de bouwwereld en andere geïnteresseerden waren zichtbaar onder 
de indruk van al deze kleine, keurig afgewerkte oplossingen. Met name van de omgekeerde ramen 
waarbij hij rekening heeft gehouden met de regeninval en het plateau om bij de Hr-ketel te kunnen 
komen in het trapgat. De tip van deze bewoner is dan ook om te kijken naar directe ruimtewinning, 
minder leidingwerk en dus minder warmteverlies en energiebesparing. De bouwers reageerden 
hierop dat er veel verbeterpotentieel benut kan worden door vooraf slimmer te ontwerpen. Waar 
hij nu tegen aanloopt is het verkrijgen van een nieuw energielabel voor zijn woning. Het is voor 
hem onduidelijk hoe dit werkt, aangezien hij voor de uitvoering van veel maatregelen geen bedrijf 
heeft ingeschakeld.  

 

Er zijn veel foto’s gemaakt en de reis werd vervolgd naar de volgende bewoonster waar we de 
andere kant van verduurzaming zagen. Ze vertelde dat ze graag wil verduurzamen, maar niet in 
staat wordt gesteld (op een paar kleine maatregelen na) door de overheid om dit te doen. Ten 
eerste ziet ze door de bomen het bos niet meer door de veelheid aan informatie. Verder is ze 
afgewezen voor verschillende duurzaamheidsleningen op basis van aannames over financiële 
zekerheid, die volgens haar niet altijd terecht zijn. Daardoor was ze genoodzaakt om een eigen 
constructie te bedenken. Binnen haar familie kwam een oplossing. De projectleider van de 
provincie Drenthe voelde zich aangesproken: “Ik heb deze afgewezen aanvraag voorbij zien komen. 
Wij waren juist blij dat er zoveel aanvragen zijn toegewezen. Genuanceerd blij, blijkt nu”. De 
menselijke maat ontbreekt. Er moet meer aandacht worden besteed aan de motivatie onder de 
afgewezen aanvragen. Sterker nog, het doel moet zijn om geen enkele aanvraag af te wijzen en dat 
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te verduurzamen. Ook vertelt de bewoonster dat het 
niet helpt om eisen te stellen aan het aantal te nemen maatregelen, omdat iedere bewoner andere 
behoeften heeft. Naast financiering kan een stap-voor-stap plan - in een samenwerking tussen de 
bewoner en een onafhankelijk deskundig adviseur - haar ook helpen.  

Deze inzichten deden veel stof opwaaien bij terugkomst. Tot ver na de officiële afsluiting van de 
activiteit bleven beleidsmakers, mensen uit de bouwwereld én bewoners napraten over wat 
iedereen had gehoord en meeneemt naar zijn of haar werk/huis.  

 



  

Een aantal bevindingen zijn:   

1. Er is een discrepantie tussen het perspectief van bewoners op verduurzaming en het 
perspectief van (bouw)bedrijven. Enerzijds zien bewoners door de bomen het bos niet 
meer door de hoeveelheid aan informatie en initiatieven. Ook weten ze niet (meer) wie ze 
écht kunnen vertrouwen. Anderzijds geven bouwbedrijven aan de verantwoordelijkheid te 
willen nemen voor de kwaliteit en garanties te willen bieden. Zij vragen om het vertrouwen 
van de bewoners. Er moet de komende tijd gewerkt worden aan het herstellen van het 
vertrouwen van de bewoners.  

2. Ook moeten bewoners ontzorgt worden in het kiezen van aanbieders. Doe dit echter wel 
onderbouwd! Je moet kunnen uitleggen waarom aanbieder x, y of z het beste is voor een 
bepaalde wijk en een bepaald type woning.  

3. Het inzetten op de mensen die bewust zijn en graag stappen willen zetten, kan een 
effectieve strategie zijn.  

4. Ook is het vergroten van collectieve bereidheid kansrijk. Bijvoorbeeld door 
collectiviteitskorting in te zetten bij het vergroten van het animo (schaal) en seriematige 
uitvoering, met kostenverlaging tot gevolg. 

5. Verder moeten de bewoners die willen verduurzamen, in staat worden gesteld om dit te 
kunnen doen. Het verhaal van de bewoonster is een goed voorbeeld van hoe het beter 
kan.  

6. Het uitgangspunt moet niet het systeem zijn, maar de bewoner.  
7. Tot slot, verduurzamen bij particulieren gaat het beste in stappen en hoeft niet ingewikkeld 

te zijn. De projectleider van de gemeente Emmen sprak over een ‘Ikea bouwpakket’ 
waarmee particulieren kunnen starten. Vanuit deze beweging kunnen we opschalen naar 
collectiviteit.  

Kortom, een ochtend waarbij we echt in de huid zijn gekropen van de bewoners in Emmerhout en 
in de praktijk hebben ervaren hoe het is om te verduurzamen als particulier. Komende tijd gaan 
we samen (en ieder voor zich) met de inzichten aan de slag en wordt de modelwoning in gebruik 
genomen die bewoners helpt in hun zoektocht naar informatie, adviezen en maatregelen. De 
modelwoning in Emmerhout aan de Laan van de Marel 343 gaat antwoorden geven op de vragen 
‘wat gaat het mij kosten’ en ‘wat levert het mij op’. In de modelwoning komt de belangstelling van 
de bewoners samen met het aanbod van de bouwers. 

 


