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Even voorstellen:

2015 Nieuwe bewoner

Mariahoeve

2017 - nu

Vlinderpad

2018 & 2019 

Duurzaamheidsfestival

& Bruisend Hart 

2020 Oprichten

Gebiedscoöperatie

Mariahoeve



Mariahoeve, Den Haag:
Na-oorlogse
wederopbouwwijk, 
Focuswijk Energietransitie



Snelle én rechtvaardige energietransitie?
Kán, via de band van de Bewoners.



Kaders Inclusief & 
Integraal

https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/politiek/rattenoffensief-moerwijk-mariahoeve/, gezien 12-01-2020

Vlinderpad

Groen

Sociaal

Schoon & 
Gezond

Veilig

Rechtvaardig

https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/politiek/rattenoffensief-moerwijk-mariahoeve/


Challenge “Energie uit de 
wijk”
• Nieuwe buurt voorbeeld Energietransitie? Snel?

én / óf: 

• Nieuwbouwbuurt in relatie tot de wijk:

Rechtvaardige energietransitie Mariahoeve?

Voorstel: 

Een Gasvrij Biancaland in een Gas(t)vrij MH

Paste niet in de Challenge “Energie uit de wijk”



SDG 11: Inclusieve, duurzame stad

Doel 11.3: 

Capaciteit voor participatieve, geïntegreerde, duurzame planning

en beheer van de stad

Dus:

Rechtvaardige energietransitie

in samenhang met andere uitdagingen in de wijk

En de bewoners praten mee.

Hoe dan? Welke rol voor de bewoners? 



Krijgt u het al warm bij de 
energietransitie? 

Er staat bij SDG 11, doel 11.3

Capaciteit voor participatieve, geïntegreerde, duurzame planning

en beheer van de stad

Wiens capaciteit? 

Capaciteit van bewoners: prioriteiten in balans + aan tafel

Capaciteit van de gemeente/provicie/rijk: kaders + faciliteren

Capaciteit van financiers & investeerders om hier op in te spelen



Rol van de bewoners

• Bepaal gezamenlijk prioriteiten voor een gebied

• Organiseer je:

Initiatief Vlinderpad én

Sociale Energietransitie: bv.Gebiedscoöperatie

• Bereid je voor: wat moet je weten en kunnen?

• Aan tafel met de gemeente en financiële partijen



Omgevingswet per 1 januari 2021 
(planning):
Uitnodiging om vóóraf om tafel te gaan

© DCS/TSG

Coöperatieve 

gebiedsontwikkeling 

op een nieuw speelveld

Overleg vóóraf



Energietransitie Inclusieve & Duurzame
Stad:
Rol Bewoners: Oriënteer, Organiseer, Overleg
vóóraf



Conclusie

Bewoners kunnen een leiderschapsrol vervullen

in de energietransitie:

Pak de Energietransitie op als aanleiding voor

inclusieve & integrale ontwikkeling van een gebied

SDG 11, doel 11.3



Alleen ga je sneller – Samen kom je 
verder

Elly Rijnierse

Stadsmaker / City maker

De Natuurlijke Stad / The Natural City / La Ville Naturelle 

https://denatuurlijkestad.nl/

elly@denatuurlijkestad.nl

Asterope Consultancy

http://www.asteropeconsultancy.com/

info@asteropeconsultancy.com

+31-629481072

https://www.lsabewoners.nl/omgevingswet-en-energietransitie-alleen-ga-je-sneller-samen-kom-je-verder/
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https://www.lsabewoners.nl/omgevingswet-en-energietransitie-alleen-ga-je-sneller-samen-kom-je-verder/

