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Hans Hoes

Verduurzaming van Bussumse monumenten
Tweedeklassers van het Willem maken plannen

Uiteindelijk won het plan voor de 
kerk. De groep Wilhelminakerk had 
gekozen voor oplossingen buiten de 
kerk om energie die nodig is ín de 
kerk, op te wekken of te besparen. Zo 
werden waterdoorlatende tegels die 
ook zonne-energie opwekken voorgesteld, 
marktkramen met zonnepanelen en energie-
opwekkende folie op de glas-in-loodramen. 
Op die manier wordt het aanzicht van het 
monument niet aangetast. De meeste oplos-
singen van de 24 teams voor de zes bezochte 
locaties bestonden vooral uit zonnepanelen, 
energiefolie, vergroening van daken of be-
strating, afkoppeling van regenwater en her-
gebruik ervan.

Veel middelbare scholen organiseren in 
april/mei themaweken. De hogere klassen 
gaan naar het buitenland, de andere behan-
delen een thema in de buurt.

Voor Kees Hasenaar, die de themaweek voor 
de vier tweede klassen van het Willem de Zwij-
ger College organiseerde, was de keuze niet 
moeilijk. Als Unesco school heb ik één van de 
kernthema’s ervan gekozen: duurzaamheid. 
Aangezien dat ook één van de hoofdthema’s 
van de Stichting Omgevingseducatie is, zocht 
ik contact met Maya Heinsbroek, die haar net-
werk en de onderwijswerkgroep van Samen Snel-
ler Duurzaam Gooise Meren inzette. Dat leidde 
tot een boeiend, gevarieerd programma voor de 
leerlingen. De lokale Energiecoöperatie Wattnu 
deed mee, forteiland Pampus, Historische Kring 
Bussum en de gemeente.

De prijsuitreiking op de Open Monumentendag 2022 aan het team met het beste plan was de 
afsluiting van het project ‘Gooise Meren klaar voor de toekomst’. De tweede klassen van het 
Willem de Zwijger College uit Bussum hadden dat als thema voor hun activiteitenweek van 
19 tot 23 april 2022. Verduurzamingsplannen voor Filmhuis Bussum, het gemeentehuis en de 
Wilhelminakerk waren door de jury genomineerd. 

Prijsuitreiking door  
burgemeester Han ter Heegde  
(foto Maaike Uitenbroek).
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Gevarieerd programma 

‘Gooise Meren klaar voor de toekomst’ was 
het motto van de werkweek. Wethouder duur-
zaamheid Barbara Boudewijnse gaf de aftrap. 
De leerlingen kregen van de gemeente en de 
Energiecoöperatie Wattnu de opdracht een 
zestal gemeentelijke monumenten klaar te 
maken voor de toekomst. Hoe is het moge-
lijk energie te besparen en toch rekening te 
houden met de bijzondere kenmerken en het 
unieke karakter van het gebouw? In de klas-
sen werden groepjes gevormd die elk een 
monument zouden onderzoeken. Via een ge-
varieerd programma werd gewerkt aan een 
verslag met aanbevelingen, vlogs, foto’s en 
filmpjes, alsmede een creatieve maquette 
waarin de aanbevelingen zichtbaar werden. 

De leerlingen kregen een werkboek met advie-
zen mee over onder andere zelfstandig wer-
ken, informatie zoeken over het monument 
en het voorbereiden van de presentatie.

Tijdens de laatste dag werden de resultaten 
aan een panel gepresenteerd. Dit panel bestond 
uit leden van de historische kring en  Wattnu. 
Enthousiast vertelden de leerlingen over de ge-
vonden oplossingen. Het filmverslag is terug te 
zien op https://youtu.be/-ew-blMDDrI

De opdracht vroeg veel zelfwerkzaamheid 
van de kleine groepjes leerlingen. Ze moes-
ten onderzoek doen, verslagen maken, monu-

menten bezoeken en daar informatie opdoen. 
Per klas werd het forteiland Pampus bezocht. 
Daar konden de leerlingen zien wat er op het 
eiland allemaal gedaan is en wordt om zelf-
voorzienend te zijn. Ook werd een workshop 
techniek aangeboden onder begeleiding van 
energiecoaches en een creatieve workshop 
door Uiten Creatieve Educatie. 

Workshops

In de workshop techniek werd in groepjes het 
digitale energiespel gedaan. Leerlingen volg-
den de belevenissen van een familie thuis en 
kregen vragen over de mogelijkheden in en 
om huis zuiniger om te gaan met energie. 
Daarnaast werden ook proeven gedaan zo-
als het verschil meten in het stroomverbruik 

van een gloeilamp en ledlamp. Ook werd een 
watersproeier aangelegd, werkend op zonne-
panelen. In de creatieve workshop werd door 
de leerlingen een aantal besparingsmogelijk-
heden voor hun gebouw voorgesteld en crea-
tief uitgewerkt, zodat ze die zichtbaar konden 
presenteren. 

Bezoek aan de monumenten

Met de kennis en ervaring opgedaan op het 
eiland Pampus en de workshops gingen de 
leerlingen aan de slag met ‘hun’ monument. 

Workshop Techniek  
(foto Hans Hoes).
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Allereerst werd op internet gezocht naar de we-
tenswaardigheden van het gemeentehuis, de 
Tindalvilla, de Spieghelkerk, Filmhuis Bussum, 
de Wilhelminakerk en kinderdagverblijf Bom-
melburcht. Vanuit school hadden de leerlingen 
een vragenlijst met suggesties meegekregen, 
maar zelf zien en de betrokken medewerkers 
van het monument uitvragen is toch het beste. 
Wat mij (als 72-jarige ex-leerling) opviel, is dat 
tegenwoordig de telefoon en laptop in de klas 
gebruikt worden in plaats van pen en papier. 
De telefoon wordt ingesproken, interviews 
worden opgenomen, foto’s en filmpjes ge-
maakt en het internet wordt afgespeurd.

Duidelijk werd dat monumenten van zich-
zelf al duurzaam zijn. Ze gaan heel lang mee 
en kunnen veranderen met de tijd.

Zo is het huidige filmhuis aan de Bredius-
weg te Bussum in 1926 gebouwd en eerst ge-
bruikt als delicatessenzaak, in de jaren tachtig 
omgevormd tot jongerencentrum en sinds 
2008 filmhuis.  Wel is het erg moeilijk van-
wege de monumentenstatus het gebouw aan 
te passen. Ook speelt hierbij dat de gemeente 
Gooise Meren de eigenaar is, die feitelijk de 
kosten van de maatregelen zou moeten dra-
gen, en het filmhuis de huurder, die profijt 
heeft van de energiebesparing.

Projectpresentatie

Vrijdagochtend, na een week hard werken pre-
senteerden de verschillende groepjes per klas 
hun resultaat aan de klas en de jury. Iedere 
groep had een verslag gemaakt over de ex-

cursie naar Pampus, de ervaringen opgedaan 
in de workshop techniek en de workshop cre-
atief. Daarnaast waren er filmpjes en vlogs 
per groepje en uiteraard de maquette waarin 
de energiebesparende maatregelen verwerkt 
waren. Aan de jury de zware taak om per 
klas alle ontwerpen te beoordelen, kritische 
vragen te stellen en een winnaar te bepalen. 
Uit de verslagen, maar ook uit de filmpjes en 
vlogs bleek dat de leerlingen een fantastische 
week hadden gehad, veel geleerd hadden over 
energiebesparing en enkele Bussumse histo-
rische panden. Pampus was een schot in de 
roos, met veel goede besparingsvoorbeelden 
en nog een lekkere fietstocht en leuke vaar-
tocht ook! Of zoals in een van de verslagen 
vermeld staat: ‘Kortom het was een geslaagd 
weekje, alleen kwamen we wat tijd tekort’. 
Vrijdagmiddag was het – na zo’n intensieve 
week – voor de meeste leerlingen ‘voor Pam-
pus liggen, ofwel uitgeteld zijn’ zoals een van 
de verslagen vermeldde.

Evaluatie

In een betrekkelijk kort bestek is het gelukt 
voor alle leerlingen 2VWO van het Willem de 
Zwijger College een boeiend programma te 
maken. Daarbij werd de verbinding gelegd 
tussen cultuurhistorie en energiebesparing/
duurzaamheid. Het succes daarvan is mijns 
inziens het bijeenbrengen van een aantal spe-
cialisten die hun expertise inbrachten. Zoals 
Wattnu, de energiecoöperatie van Gooise Me-
ren, die veel doet aan energiebesparing, maar 

De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en 
Eemstreek (OGVE) zet zich in om scholen, kinderen 
en jongeren te betrekken bij de thema’s en de toe-

komst van hun eigen leefomgeving. De focus ligt hierbij op kennis, betrokkenheid, beleving 
en de rol die kinderen en jongeren zelf kunnen spelen. OGVE werkt aan deze missie door 
middel van educatieve onderwijsprojecten vanuit de drie pijlers: natuur, duurzaamheid en 
cultureel erfgoed.
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ook een uitgebreid educatief programma 
kent, en de Historische Kring Bussum, die 
bereid was mee te doen aan de jurering en 
veel kennis heeft van de historische panden 
die de leerlingen bezochten. En dan de orga-
nisatie Uiten Creatieve Educatie, die een heel 
creatieve verbinding wist te maken tussen ef-
fectieve energiebesparing en dat via knippen 
en plakken zichtbaar maken. Omgevingsedu-
catie wist deze organisaties enthousiast te 
maken en zo werd het een succesvol project. 
Een activiteit die zeker in Wijde Meren of el-
ders in de regio navolging verdient.

Wat vonden de partners ervan?

Cees Bouman, voorzitter van de Historische 
Kring Bussum, reageerde als volgt: Toen de 
vraag kwam om de oplossingen van leerlingen 
van het Willem de Zwijger College voor de ver-
duurzaming van monumenten in Gooise Meren 
te beoordelen, was ik onmiddellijk enthousi-
ast. Bij de Historische Kring Bussum sloot dit 
prachtig aan bij het thema van de Open Mo-
numenten Dag 2022, namelijk Duurzaamheid.  
Groepjes van drie of vier leerlingen bedachten 
oplossingen voor één van de monumenten die 
zij klassikaal presenteerden, geïllustreerd met 
zelfgemaakte maquettes, de één met bravoure, 
een ander weer verlegen. De link met cultuur, 
historie en duurzaamheid en de bewustwording 
hiervan bij deze jongeren vond ik zeer geslaagd.

Miel Janssen, voorzitter van de Energieco-
operatie Wattnu, gaf ook een reactie: Onze 
onderwijsprojecten, samen met Omgevingsedu-
catie, zijn heel succesvol. We hebben zowel een 
lesprogramma voor het basisonderwijs als voor 
het voortgezet onderwijs. Wij vinden het erg be-
langrijk om in alle leeftijdsgroepen het bewust-
zijn met betrekking tot de energietransitie te 
vergroten. De energietransitie slaagt alleen als 
we allemaal meedoen. De jeugd is daarbij de 
basis en de toekomst. Door onze scholenpro-
gramma’s bereiken we ook de ouders en ont-
staan er mooie gesprekken aan de keukentafel 
tussen leerlingen en hun ouders. Alleen al door 
het veel bewuster omgaan met energie kunnen 
we veel besparen. En dat kost niets! Als jurylid 
was ik onder de indruk van de creativiteit van de 
leerlingen. Originele ideeën 
en mooie verbeeldingen. 
Ook de motivatie en de 
vlogs waren erg leuk. Voor 
alle panden zijn er mooie oplossingen bedacht. 
Leerlingen zijn vaak creatiever dan volwassenen 
en denken echt out-of-the-box.
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