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Energiek Nagele zoekt:

• Experimentele, inspirerende, betekenisvolle oplossingen

• Duurzame energie

• Cultuurhistorische context

• Leefbaarheid in Nagele in de toekomst

• Energietransitie



Opgave:

• Eigen casus

of bijvoorbeeld:

• Museum Nagele

• Karwijhof

• Noorderwinkels

• Zuiderwinkels

• Kavel Mierenhoop

• Fiets-voet verbinding Nagele - Schokland







Thema’s:

•Duurzaamheid en circulariteit

•Erfgoed en energie

•Samenleving en proces

•Profilering, (zichtbaar en aantrekkelijk)



Veel verschillende thema’s

Door alle schalen heen:

•van 10 cm bouwfysisch in de Claustra wand

•Tot 10 km voor de verbinding met Schokland 



Prioriteitstelling

▪ Duurzaamheid, wat is het?

▪ Hoe kan je verbanden zien?

▪ Prioriteiten, wat vinden we belangrijk?



April 1964 Marsdiep Den Helder, B2 sloepen zeilwedstrijd Adelborsten - AROMarns







Dinsdag 16 september 2008



Dinsdag 30 september 2008



Economische groei??

▪ Kwantiteit 
▪ Of

▪ Kwaliteit





1350 gram1450 gram1750 gram

Groei 1 – 1,5 % per dag





2480 gram



Ecologisch bouwen

▪ Biologisch bouwen

▪ Ecologisch bouwen

▪ Bio- ecologisch bouwen

▪ Milieubewust bouwen

▪ Milieuvriendelijk bouwen

▪ Energiebewust bouwen

▪ Organisch bouwen
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Van ecologisch naar duurzaam

▪ Biologisch bouwen

▪ Ecologisch bouwen

▪ Bio- ecologisch bouwen

▪ Milieubewust bouwen

▪ Milieuvriendelijk bouwen

▪ Energiebewust bouwen

▪ Organisch bouwen

▪ Geitenharen sokken??

▪ Piggelmee architectuur??

Nationaal Milieubeleidsplan

VROM: Duurzaam bouwen !!



Duurzaam = Sustainable

▪ Duurzaam 

is afgeleid van het begrip:

Duurzame ontwikkeling / Sustainable 

Development (Brundtland)
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Voor sommigen 

is het wel even wennen aan 

transparantie

Van buiten



Van binnenVan buiten



Duurzaam Sustainable Durable

In Zuid Afrikaans: Volhoudbaar

Toekomstbestendig?

Duurzaam



Trouw, 6 september 2017



people

Profit

planet

project
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Duurzaamheid

▪ Inzicht, wat is het?

▪ Prioriteiten, wat vinden wij belangrijk?



Nagele







hergebruik ethiek

water

imago



= belangrijk, ik zet mij hier voor in

= belangrijk, maar laat dit aan de anderen over

= ik stel dit thema ter discussie

= ik vind dat we ons niet met dit thema 

moeten bezig houden 



Maak aantekeningen tijdens de rest van de lezing,

Dat maakt het stickeren eenvoudiger 

Inwoners van Nagele, rechthoekige stickers

Externen, ronde stickers



LK graag initialen op de stickers 







Fred Teeven





People Sociale Kwaliteit

1 gezondheid
luchtkwaliteit / geluidhinder / daglicht / relatie met 

woonomgeving

2 veiligheid
sociale - / verkeers - / externe -, veiligheid in en om 

het huis

3 participatie
Initiatief / verantwoordelijkheid / voorlichting /             



People Sociale Kwaliteit

4 levensloopbestendigheid

toegankelijkheid / geboden toegang / aanpasbarheid

5 comfort

temperatuur / windhinder en tocht voorkomen / 

acoustisch / lichtcomfort / bewegingscomfort



People Sociale Kwaliteit

6 sociale samenhang
tussen  culturen en nationaliteiten 

tussen oud en jong / 

tussen arm en rijk 

7 ethiek
normen & waarden / hoffelijkheid / 

respect / tolerantie



Planet milieukwaliteit

1 energie
verminder vraag 

isoleren / kierdichten / lagere temp. / compartimenteren / zoneren

eindeloze bronnen
zonnecellen / warmwatercollectoren / groene stroom / groen gas

efficient gebruik van fossiele bronnen
LED- en spaarlampen / HR cv ketels/warmtepompen, 
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gemeenschappelijke diepvriescel





Planet milieukwaliteit

2 water
zuinig met drinkwater / gebruik regenwater / ruim met 

oppervlakte water 

3 materiaal
zuinig met - / hergroeibaar - / - minste milieulast



Planet milieukwaliteit

4 mobiliteit

voorkom onnodige - / spierkracht / efficiente –

5 afval en hergebruik

voorkom - / hergebruik / verwerk verstandig



Planet milieukwaliteit

6 Groen, natuur en landschap
groene daken

ecologische aanleg en beheer

rekening houden met bestaande groen, 

ligging in de NOP

7 Voedsel
biologisch / vegetarisch / duurzaam / gezond / moestuin



Profit  economische kwaliteit

1 welvaart / winst
voor Nagele/ voor de NOP/ voor Nl 

2 betaalbaarheid
van basisbehoeftes 

van extra’s

3 transparantie
- van de prijsvraag

economische -

veranderingsproces -



Profit economische kwaliteit

4 werkgelegenheid
arbeidsplaatsen / werk aan huis

5 bereikbaarheid
fiets / ov / auto

6 beheerbaarheid
onderhoud / betrokkenheid

7 beheersing economische crisis
verduurzaming economie / circulaire economie / lokale economie



Project Ruimtelijke kwaliteit

1 degelijkheid

stevigheid / levensduur / repareerbaarheid

2 relatie met omgeving

fysiek / functioneel 



Project Ruimtelijke kwaliteit

3 imago
indentiteitsbeleving:  

”je boft als je daar woont”

4 visuele kwaliteit
van de woningen en de gebouwen/

van de woonomgeving

van Nagele



Project Ruimtelijke kwaliteit

5 flexibiliteit
doelgroepen varieteit / functieverandering / 

6 ruimtelijke opbouw
besloten vs open / herkenbaarheid / oriëntatie

7 hergebruik en herontwikkeling
van de cultuurhistorische waarde van Nagele

van woningen en gebouwen 

van de straten en pleinen

van het groen
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Volhoudbaar Nagele

Denk mondiaal, handel lokaal



People

Prosperity

Project

Planet



= belangrijk, ik zet mij hier voor in

= belangrijk, maar laat dit aan de anderen over

= ik stel dit thema ter discussie

= ik vind dit thema voor Nagele niet belangrijk



Resultaten van de prioriteiten workshop op zaterdag 9 september
bewoners externen bewoners Nagele externen

*) *) *) **) **) *)
2 13 gezondheid energie 9 16,4% 13,2% 20 energie

bewoners 0 0 veiligheid sociale samenhang 6 10,9% 9,2% 14 betaalbaarheid
14 4 10 participatie natuur & landschap 5 9,1% 8,6% 13 gezondheid

People 1 3 levensloopbestendigheid participatie 4 7,3% 7,9% 12 sociale samenhang
61 0 7 comfort water 4 7,3% 6,6% 10 participatie

externen 6 12 sociale samenhang imago 4 7,3% 5,9% 9 flexibiliteit
47 1 2 ethiek beheerbaarheid 3 5,5% 4,6% 7 comfort

9 20 energie gezondheid 2 3,6% 4,6% 7 materiaal
bewoners 4 4 water materiaal 2 3,6% 3,9% 6 relatie met omgeving

26 2 7 materiaal mobiliteit 2 3,6% 3,9% 6 herontwikkeling gebouwen en gebieden
Planet 2 4 mobiliteit afval/hergebruik 2 3,6% 3,3% 5 beheerbaarheid
72 2 4 afval/hergebruik voedsel 2 3,6% 2,6% 4 water

externen 5 4 natuur & landschap bereikbaarheid 2 3,6% 2,6% 4 mobiliteit
46 2 3 voedsel flexibiliteit 2 3,6% 2,6% 4 afval/hergebruik

0 -1 welvaart/winst herontwikkeling gebouwen en gebieden 2 3,6% 2,6% 4 natuur & landschap
bewoners 0 14 betaalbaarheid levensloopbestendigheid 1 1,8% 2,6% 4 werkgelegenheid

5 0 2 transparantie ethiek 1 1,8% 2,6% 4 bereikbaarheid
Profit 0 4 werkgelegenheid degelijkheid 1 1,8% 2,6% 4 imago
36 2 4 bereikbaarheid visuele kwaliteit 1 1,8% 2,6% 4 visuele kwaliteit

externen 3 5 beheerbaarheid veiligheid 0 0,0% 2,0% 3 levensloopbestendigheid
31 0 3 beheersing economische crisis comfort 0 0,0% 2,0% 3 voedsel

1 -1 degelijkheid welvaart/winst 0 0,0% 2,0% 3 beheersing economische crisis
bewoners 0 6 relatie met omgeving betaalbaarheid 0 0,0% 1,3% 2 ethiek

10 4 4 imago transparantie 0 0,0% 1,3% 2 transparantie
Project 1 4 visuele kwaliteit werkgelegenheid 0 0,0% 0,0% 0 veiligheid
38 2 9 flexibiliteit beheersing economische crisis 0 0,0% 0,0% 0 ruimtelijke opbouw

externen 0 0 ruimtelijke opbouw relatie met omgeving 0 0,0% -0,7% -1 welvaart/winst
28 2 6 herontwikkeling gebouwen en gebieden ruimtelijke opbouw 0 0,0% -0,7% -1 degelijkheid

resultaten Nagele/excel/CD/070917/MacBook II  55 152

bewoners *) **) externen *) **) samen
Planet 26 47,3% people 47 30,9% Planet 72
people 14 25,5% planet 46 30,3% people 61
Project 10 18,2% Profit 31 20,4% Project 38

Profit 5 9,1% Project 28 18,4% Profit 36
55 152 207

Resultaten van de prioriteiten workshop in Nagele op 9 september 2017 
*) = aantal punten. **) = uit puntenaantallen afgeleide % van de aandacht 
punten toekenning: groen = 2 punten, blauw =1 punt geel = 0 en rood = -1 punt 
 
de pijlen geven de verschillen groter dan een  factor 3 aan, door het kleine aantal  
deelnemende Nagelezen zijn die verschillen echter slechts indicatief. 


