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Voorwoord d 

Belangrijkee beslissingen neem ik in de kerstvakantie, blijkt telkens weer. In de winter van 
1992/19933 gaf Chris Westraa me in overweging of ik bij (toen nog de vakgroep) IVAM onder-
zoekk wilde doen naar een nieuw soort zonne-energie. Met PV kon op woningen en andere 
gebouwenn elektriciteit worden opgewekt. Hoewel het toen nog nauwelijks werd toegepast, 
wass hij er met zijn ervaring met windenergie van overtuigd dat je zo vroeg mogelijk aandacht 
moestt besteden aan niet-technische knelpunten bij de marktintroductie. Chris, met je gedre-
venheid,, creativiteit en analytischh vermogen stond je aan de wieg van dit proefschrift. Ik hoop 
datt je tevreden bent over het eindresultaat. 

Inn januari 1993 startten we een diepgravend onderzoek naar het eerste pilotproject in 
Heerhugowaard.. Al snel rijpte het idee dat er veel meer geleerd kan worden van zo'n project 
dann de formele projectdoelen doen vermoeden. Door Lucas Reijnders ontstond het idee om 
hier,, ooit, op te promoveren, naast of na alle andere plannen die ik had. Evaluaties van 
nieuwee pilotprojecten volgden, nu met subsidie van vooral Novem. Steeds duidelijker werd 
datt pilotprojecten niet alleen belangrijk zijn als 'proef om verwachtingen te testen, maar ook 
opp kleine schaal tot maatschappelijke veranderingen kunnen leiden. Aan deze gedachte 
danktt dit proefschrift zijn naam. 

Emill  ter Horst, verantwoordelijk voor het nationale leerprogramma 'PV in de gebouwde 
omgeving',, was steeds bereid mijn vele vragen te beantwoorden. Emil, bedankt voor je veel-
zijdigee bijdrage aan al het onderzoek, je openhartigheid tijdens interviews, de inspirerende 
gesprekken,, je vermogen tot reflectie en je kritische houding. Ook anderen bleken steeds 
bereidd om informatie te verstrekken en hun mening te verkondigen ten behoeve van het 
onderzoek.. De medewerking van Johan Bergsma, Jadranka Cace, Jos Schlangen, Frans Vlek 
enn verder alle andere projectleiders, deelnemers en bewoners van de onderzochte projecten 
wass essentieel voor de uiteindelijke resultaten. Het vele werk voor wat in dit boek één onder-
zoekk is, werd samen met mijn (ex-)collega's verzet. Erica Derijcke, Coen Geuzendam, Arjan 
Klopstra,, Bianca Oudshoff, Annemieke van Roekei en Jan Uitzïnger hebben mij bijgestaan 
enn vervangen wanneer maar nodig was. 

InIn de winter van 2000/2001, wederom in de kerstvakantie, viel eindelijk het definitieve 
besluitt om al het onderzoek om te werken tot een proefschrift. Jacqueline Cramer, zonder jou 
wass er van het vele uitstel wellicht afstel gekomen. Je was een geweldige promotor: enthou-
siast,, doelgericht en met een brede blik op het materiaal. Ik ben blij dat ook mijn collega's bij 
IVAMM - inmiddels al jaren een bloeiend bedrijf- het besluit steunden, al paste het niet bij de 
'coree business'. Jaap Kortman, bedankt voor je commentaar op eerdere versies. Jan Kramer, 
bedanktt voor de niet aflatende stimulans om fondsen te werven. Ellen Everts en Ria de 



Hondt,, bedankt voor het delen van de stress bij het opmaken van de tekst. En Dick Klaren-
beek,, voor je prachtige plaatjes. 

Johnn Grin en Johan Schot, de paar gesprekken met julli e waren enerverende momenten 
tijdenss het verder gestage analyse- en schrijfwerk. Ik was blij om na jaren van zoeken te ont-
dekkenn dat er theoretisch gezien een goede voedingsbodem was ontstaan. Voorts ben ik veel 
dankk verschuldigd aan Wim Sinke die zijn brede kennis over PV met mij heeft willen delen. 

Ookk het thuisfront heeft krachtig meegewerkt. Jannie, Jan - mijn ouders - en Corrie, 
geweldigee grootouders die met veel plezier voor de kinderen hebben gezorgd als er weer een 
deadlinee in zicht kwam. Mij n buurvriendin Helga, die avond aan avond de concept hoofd-
stukkenn doornam en Gijs, door wiens kritische vragen essentiële wijzigingen in de plannen 
zijnn aangebracht. En natuurlijk Carla, die haar journalistieke talenten heeft ingebracht. 

Enn dan, mijn drie mannen. Jos, van jou leer ik om niet alles tegelijk te willen en me toe te 
leggenn op dat waarvoor ik gekozen heb. Zonder jouw vertrouwen in de goede afloop, je steun 
enn je doorzettingsvermogen was ik dit avontuur niet begonnen. Lars en Joris, julli e zijn de 
liefstee kinderen van de hele wereld. Jullie vroegen veel aandacht, maar gaven veel liefde en 
zorgdenn voor de nodige afleiding. Ik ben heel blij dat dit boek klaar is én dat ik na j aren stude-
renn en werken aan de Universiteit van Amsterdam het hoogtepunt van mijn promotie in de 
Aulaa mag beleven. 

22 oktober 2002, 
Barbaraa van Mierlo 


