Qualitative Interviews 50 Shades of Green
Summary of the interviews
Maarten Epema
Wie ben je en wat houd je bezig in het dagelijkse leven?
Ik ben Maarten Epema, ik ben nu 47 jaar en ik woon samen met mijn vrouw en drie zonen in Assendorp. De
afgelopen tien jaar heb ik voor een advies management bureau gewerkt als duurzaamheidsadviseur en
projectleider in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Sinds twee jaar werk ik nu voor de gemeente Zwolle aan een
energie transitie programma, waarmee ik me bezig hou met vraagstukken over bijvoorbeeld de stad van het
aardgas af te krijgen.
Hoe ben je in aanraking met 50 tinten groen gekomen? En met welke projecten hou je je voornamelijk bezig?
Ik ben 20 jaar geleden al begonnen met het verduurzamen van mijn eigen woning, zo had ik in 2003 al
zonnepanelen op mijn huis en ging ik bezig met isolatie. Dit paste natuurlijk ook al bij mijn belangstelling voor
duurzaamheid.
Daarna ben ik eigenlijk gaan nadenken hoe ik anderen in de buurt daarmee zou kunnen helpen. Dus toen ben ik
met wat buurgenoten zoals Kirsten en Adriaan daarover gaan praten. Ik hou me vooral bezig met het
verduurzamen van huizen maar doordat Adriaan actief bezig was met het vergroenen van de wijk, merkte ik
dat mensen daarvoor eerder in actie komen dan wanneer je meteen met energie begint. Dus toen hebben we
bedacht dat we de twee initiatieven ook aan elkaar kunnen knopen.
Ook ben ik kaartrekker geweest van de zonnepanelen actie van afgelopen jaar en heb ik me een beetje
betrokken geweest bij de isolatie actie. Ook ben ik bezig geweest met de geveltuintjes dag
Hoe was het om samen met je buren aan deze projecten te werken?
Het is leuk om met mensen uit de buurt je op zo’n praktische manier met elkaar te verbinden. Je kan met iets
kleins als snel samen een verschil maken en dat vind ik heel erg ook. Zo waren er bijvoorbeeld mensen tijdens
de geveltuintjes dag die geen tuintje wilden, maar dan voor de catering zorgden. Dus we zijn de hele dag met
elkaar aan het werk geweest. Achteraf kijk je daar dan op terug en merk je dat de buurt een stukje mooier is
geworden en zo’n evenement ook echt mensen met elkaar verbind.
Wat was het beste aan betrokken zijn met dit project?
Je maakt meer verbinding met je buurtgenoten en het feit dat je een soort olievlek creëert, dus dat je niet
alleen je eigen huis verduurzaamd maar ook anderen inspireert om het ook te gaan doen
Wat is de impact van het werken aan deze projecten op je leven?/ wat voor waarde heeft dit project in je
leven gebracht?
Ik vind het belangrijk om buiten je betaalde werk je met andere dingen bezig te houden. Bovendien vind ik het
erg waardevol dat je een connectie legt met mensen waarmee je dat normaal gesproken niet zo snel zou
hebben. Zo is er bijvoorbeeld een man in onze buurt die niet zo sociaal is van zichzelf en door middel van zo’n
project raak je toch met elkaar aan de praat. Dat zijn voor mijn wel dingen waar ik waarde aan hecht en dat
geeft een heel voldaan gevoel.
Welke invloed hebben de projecten op de buurt?
Mensen die een eerste stap zetten zoals het isoleren van hun huis, houden meestal niet op. Zodra je bezig gaat
met duurzaamheid ga je erop letten en dat heeft uiteindelijk ook impact op lange termijn. Dus een stukje meer
bewustwording. Daarnaast ontstaat er in de wijk meer samenhang, waardoor mensen minder langs elkaar
heen leven en dit soort projecten dus ook bijdragen aan meer verbinding.

Ulrike Mulders
Wie ben je en wat houd je bezig in het dagelijkse leven?
Ik ben Ulrike mullers, ik ben geboren in duitsland in Kleef. Ik ben nu docent Duits aan het ROC van Landstede. Ik
heb daarvoor heel veel andere dingen gedaan en op verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Waarvan
een lange tijd in Nijmegen.
Hoe ben je in aanraking met 50 tinten groen gekomen? En met welke projecten hou je je voornamelijk bezig?
Ik woon nu sinds vijf jaar in Zwolle en afgelopen jaar ben ik bezig gegaan om mijn huis te verduurzamen.
Ben door toeval met 50 tinten groen in aanraking gekomen en merk dat ik daar nu steeds meer bij betrokken
raak. We hadden eerst alleen nog enkel glas, we hebben ons dak laten isoleren. Daarbij was ik ook aan het
onderzoeken of het dak ook geschikt zou zijn voor dak begroening en ik had ergens gelezen over 50 Tinten
Groen. Dus ik heb toen contact opgezocht en binnen drie dagen stond Adriaan in mijn tuin. Na een heel leuk
gesprek ben ik gevraagd om staatambassadeur te worden en vanaf dat moment ben ik dus meer betrokken
geworden bij de 50 Tinten Groen.
Ik ben dus pas sinds september straatambassadeur, maar we hebben met onze straat een app waarmee we
elkaar op de hoogte houden en daarin werd er echt enthousiast over gereageerd. Wel heb ik afgelopen dinsdag
een sessie gehad in de stadskamer over de deelauto’s en het duurzaamheidsfestival. Maar ik sta nog wel echt
in de kinderschoenen
Hoe was het om samen met je buren aan deze projecten te werken?
Ik vind het leuk om voor de community bezig te zijn en als mensen uit de buurt daar enthousiast op reageren is
dat heel leuk. Een ander voordeel is dat je veel mensen leert kennen, dat is voor mij prettig want ik woon nog
niet zo heel erg lang in Zwolle. Ook leer je je buren nog beter kennen.
Wat was het beste aan betrokken zijn met dit project?
Toen ik bij Olaf was en hij vertelde over dat hij het eerste gasloze huis van Assendorp heeft terwijl iedereen zei
dat het onmogelijk was. Vooral het enthousiasme waarmee hij dat vertelde. Maar ook dat ik een grote groep
mensen heb ontmoet, die nadenken over dingen die voor mij ook belangrijk zijn. Je deelt toch een bepaalde
nieuwsgierigheid naar het anders aanpakken van dingen.
Wat is de impact van het werken aan deze projecten op je leven?/ wat voor waarde heeft dit project in je
leven gebracht?
Ik woon nog niet zo heel lang in Zwolle en als je fulltime werkt ontmoet je niet heel veel mensen. Daarom vind
ik het leuk om mensen te ontmoeten waarmee je bepaalde dingen deelt. Dus ik vind het sociale contact heel
erg prettig en fijn. Ik hou van dwarsdenkers en die zitten er bij 50 Tinten Groen genoeg. Ook het feit dat we
niet alleen maar samen nadenken over dingen, maar ook echt dingen samendoen.
Welke invloed hebben de projecten op de buurt?
Het is niet direct op mijn buurt, maar ik heb mensen uit mijn vriendenkring geïnspireerd en die zijn nu ook
enthousiast geworden over het verduurzamen. Maar ik geloof in de olievlek theorie, dus als iets kleins begint
dat kan leiden tot iets veel groters.

Jeroen Visser
Wie ben je en wat houd je bezig in het dagelijkse leven?
Ik ben Jeroen, ik ben 49 en ik woon eigenlijk mijn hele leven hier in Zwolle. Ik werk in Arnhem voor het
energiebedrijf Alliander en daar ben ik netwerkbeheerder. Dus kortgezegd help ik bedrijven verduurzamen.
Hoe ben je in aanraking met 50 tinten groen gekomen? En met welke projecten hou je je voornamelijk bezig?
Ik zag ooit een stukje van buurtkracht in de media voor bij komen, voor een soort kennisdiner om ervaringen
uit te wisselen en toen dacht ik misschien kan ik daar wel een keer bij aansluiten. Daarna werd ik aan een
WhatsApp groep toegevoegd en dat was eigenlijk de voorloper van 50 Tinten Groen, dus toen het nog geen
officiële vorm had. Door die groep ben ik in contact gekomen met Kirsten en eigenlijk vanaf dat moment is de
groep actief geworden.
Ik heb zelf aan twee projecten meegewerkt. Vorig jaar november zijn we begonnen met de zonnepanelen actie
en samen met Kirsten heb ik een aantal huiskamergesprekken georganiseerd. Uit die gesprekken bleek eigenlijk
dat er veel behoefte was aan vloerisolatie, dus daar heb ik ook aan meegewerkt.
Hoe was het om samen met je buren aan deze projecten te werken?
Wat ik zelf heel leuk vind is om samen met een groep mensen ergens aan te werken. Ik vind het fijn om met
een klein team zeg maar tot he point te werken, want ik merk dat in een grote groep er vaak minder efficiënt
gewerkt word. Het is gewoon heel leuk en gezellig om samen ergens aan te werken
Wat was het beste aan betrokken zijn met deze projecten?
Ik vind het heel leuk om samen met een paar man echt ergens gericht mee bezig te zijn. Het proces wat je
doorloopt en uiteindelijk het resultaat wat je dan behaalt vind ik heel erg leuk om te zien. Dus dat de ene
persoon werkt met de leveranciers en de ander iets anders. Uiteindelijk presenteer je het resultaat dan aan
een grote groep mensen en iedereen is dan eigenlijk enthousiast en betrokken. Dus dat maakt het gewoon heel
leuk.
Wat voor waarde heeft dit project aan je leven toegevoegd?
Ik ben niet zo iemand van de huiskamergesprekken, maar ik vind het wel heel leuk om met mensen samen te
werken en kennis met elkaar te delen en dus echt samen bezig te zijn. Dat vind ik echt heel leuk en uiteindelijk
het resultaat wat je dus behaalt. Aan de ene kant dus sociaal contact met mensen en aan de andere kant
kennis met elkaar delen en vanuit daar iets neer te zetten.
Welke invloed hebben de projecten op de buurt?
Je merkt toch dat mensen sociale wezens zijn en de samenwerking en nieuwe mensen leren kennen gewoon
goed werkt in de buurt.
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