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Menukaart met energiemaatregelen voor monumenten
In het centrum van Amsterdam staan zo’n 8.000 monumenten.
Om deze panden ook voor de komende 400 jaar te behouden,
is verduurzaming noodzakelijk. Dit is een flinke uitdaging voor
‘panden op leeftijd’ die aan allerlei restricties voor cultuurhistorisch
erfgoed gebonden zijn. Met de Green Deal wil stichting De Groene
Grachten, in 2012 opgericht door Wubbo Ockels, gebouweigenaren
en bewoners helpen hun panden te verduurzamen. Door kennis te
ontwikkelen en verspreiden via een ‘menukaart’ met maatregelen
voor energiebesparing en opwekking in monumenten.
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Wie? Stichting De Groene Grachten en
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
Wat? Doel van Green Deal De
Groene Grachten is een doorbraak
realiseren in het verduurzamen van
historische panden door energiebesparing en opwekking van
duurzame energie. De deal helpt bij
het opschalen van de aanpak en het
ontwikkelen en verspreiden van de
kennis die hiervoor nodig is.

Successen
De Groene Menukaart is in maart 2014 gelanceerd; een visuele website met informatie en tips
over maatregelen voor isolatie, water, stroom, warmte en energiebesparing. In samenwerking
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt stichting De Groene Grachten plannen
om het concept op te schalen naar onder andere Maastricht, Wassenaar, Voorschoten en
Leiden. In alle activiteiten van de Green Deal stond het betrekken, bekwamen en inspireren van
jongeren op het gebied van duurzaamheid centraal. Oorspronkelijk met het plan om een Green
Academy oprichten, maar uiteindelijk sloeg juist een projectmatige aanpak goed aan. Van een
strijd om het ‘groenste studentenhuis’ van Groningen tot een Solar Boat Race tijdens SAIL en cocreaties van studenten en experts om Conscious Hotels en het Tropeninstituut te verduurzamen.

			
“De Green Deal heeft ons door de eerste
lastige fase geholpen. Inmiddels staat ons initiatief als een huis
en gaan we ook na de looptijd verder met het vergroenen van
monumenten en het betrekken van jongeren bij duurzaamheid.
Maak duurzaamheid leuk, dan bereik je het meest.”
– Jelle Rademaker, mede-oprichter De Groene Grachten

Lessen
• Betrek jongeren met frisse en creatieve ideeën bij het project.
• Denk goed na over organisatievorm; voor educatie bleken projecten geschikter dan
een academie.
• Ga niet uit van automatische betrokkenheid van de overheid.
Betrek partijen actief en in het beginstadium.
• Gratis diensten creëren weinig commitment bij bewoners. Het werkt beter om een
kleine bijdrage voor een quickscan te vragen en die bijvoorbeeld later terug te geven.
• Maak kennis aantrekkelijk, zoals een visuele menukaart: eerst verleiden, dan
informeren.
• Breng kennis tot leven: ontwikkel tools en betrek de omgeving in competities,
masterclasses of evenementen.
• Gebruik evenementen als ‘haakje’ om het verhaal (bij de pers) over de bühne te
krijgen.
• Zoek per project (nieuwe) samenwerkingspartners; zo ontstaan meer nieuwe
inzichten.

Meer lezen?
www.degroenegrachten.nl
www.degroenemenukaart.nl
www.solarboatrace.nl
www.amsterdamrooftopsolutions.com
www.greendeals.nl/gd151-de-groene-grachten

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

