


doel: 

Eindproduct wijkaanpak: een buurtplan/wijkplan
à dat geschreven is door het buurtteam 

à en dat gedragen wordt door de buurt (van, voor, door).

In dit plan beschrijven bewoners:

à hoe zij zien dat hun buurt op termijn aardgasvrij kan worden, 

à welke stappen daarvoor genomen moeten worden 

à en wat hiervoor nog nodig is.



hoe?: 

Alle bewoners die dat willen, kunnen meedenken:
Buurtteam – buurtpanel - bewonersavonden/updatekaarten

à buren vertrouwen buren

à aansluiten bij wat jullie als bewoners zelf willen

à succes hangt grotendeels af van de samenstelling                            
en de kracht van het buurtteam/initiatief                           
(rollen: verbinder, techneut, ondernemer)



 Gemeente leidt en kiest partners op het gebied van techniek en financiën.  
Buurkracht kan ondersteunen in de keuze hiervan.

 Buurkracht organisatie levert / leidt. De werkzaamheden bestaan uit 
projectmanagement, buurtbegeleiding, communicatie en het voeren van campagnes.

 We werken hierin samen met HIER, Energieloketten, Energiecoöperaties en NMF’s.
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2. Introduceren in de buurt -
bewonersenquête

Enquête Aalderinkshoek                           koopwoningen

Leeftijd  
 18-35              36-50              51-65  65+

In welk deel van de wijk woont u? 
Als je het antwoord echt niet weet, sla deze vraag dan over. 

 Noordwest - o. a. Paganinstraat, Chopinstraat, Sibeliusstraat, Verdilaan
 Noordoost - o. a. César-Franckstraat, Catharina van Renneslaan, Valeriusstraat, Sweelincklaan 
 Zuidwest  - o. a. Haydnlaan, Mozartstraat, Strauszstraat, Beethovenlaan
 Zuidoost - o. a. Mendelssohnstraat, Bachlaan, Aalderinkshof

Welke energiebesparende maatregelen heeft u genomen in uw woning?
Waterbesparende douchekop of kraan   ...................................................................................................................    Ja  Nee
Spaarlampen   ................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Radiatorfolie   ................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Tochtstrips   ......................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Vergroenen van de tuin (bijvoorbeeld tegel eruit, plantje erin)   ............................................    Ja  Nee
HR(++) beglazing .....................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Dakisolatie    ....................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Spouwmuurisolatie    ..........................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Vloerisolatie    ...............................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Groen dak    ......................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Zonnepanelen    ..........................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Warmtepomp    ...........................................................................................................................................................................................    Ja  Nee

Anders, namelijk:   ..........................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    
 
Heeft u plannen voor verduurzaming van uw woning voor het komende jaar?
Waterbesparende douchekop of kraan   ...................................................................................................................    Ja  Nee
Spaarlampen   ................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Radiatorfolie   ................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Tochtstrips   ......................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Vergroenen van de tuin (bijvoorbeeld tegel eruit, plantje erin)   ............................................    Ja  Nee
HR(++) beglazing   .................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Dakisolatie van dak   ............................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Spouwmuurisolatie   ............................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Vloerisolatie   .................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Groen dak   ........................................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Zonnepanelen   ............................................................................................................................................................................................    Ja  Nee
Warmtepomp   .............................................................................................................................................................................................    Ja  Nee

Anders, namelijk:   ..........................................................................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   





 Gemeente leidt en kiest partners op het gebied van techniek en financiën.  
Buurkracht kan ondersteunen in de keuze hiervan.

 Buurkracht organisatie levert / leidt. De werkzaamheden bestaan uit 
projectmanagement, buurtbegeleiding, communicatie en het voeren van campagnes.

 We werken hierin samen met HIER, Energieloketten, Energiecoöperaties en NMF’s.

 Doelstelling & rolverdeling

 Partnerselectie

 Afstemmen van  
communicatie-uitingen

 Lokale campagne

 Vormen buurtteam

 Kaders introduceren

 Buurtonderzoek: 
Inventariseren kansen & 
uitdagingen

 Technische 
mogelijkheden

 Financiële 
mogelijkheden

 Archetype woningen 
creëren

 Lokale campagne

 Verduurzamingsadvies 
per woning

 Interesse in maatregelen 
peilen

 Buurtplan finaliseren

 Selectie van leveranciers

 Praktische uitvoering

 Issuemanagement / 
buurtbegeleiding

 Nazorg & evaluatie     

1. opstartfase 2. introduceren in de buurt 3. meedenken met de buurt 4. activeren van de buurt 5. eerste maatregelen nemen

Planning Bewuste buurt Geïnformeerde buurt Buurtplan van de buurt Realisatie aardgasvrije
maatregelen

basis modules aanvullende module



3. meedenken met de buurt

buurtteam in werkgroepen
à Techniek (welke technische oplossingen: warmte 
voor de buurt en per type huis)
à Communicatie (incl. redactie buurt/wijkplan)
à Financiën (hoe betaal ik het?)

à Organisatie

buurtpanel actief betrekken



3. meedenken met de buurt

technisch adviesbureau
àSelectieproces van buurtteam en gemeente (BK begeleidt)

àGemeente is opdrachtgever

Uitvraag:
à 1. wat is het beste warmte-alternatief voor deze buurt?
à 2. stappenplan richting aardgasvrij per archetype woning, incl. betaalbaarheid

Uitkomst uitvraag 4 bureau’s: Onderzoek door Merosch



3. meedenken met de buurt

2de Bewonersavond (april)
à O.a. presentatie technisch adviesbureau over de beste 

alternatieve warmte-oplossing voor de buurt
à Eerste contouren van buurtplan
à Evt introductie actie warmtecamera’s/energieverbruiksmeters

(voor reuring en zichtbaarheid)
à Reflectie/meedenken bewoners
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4. activeren van de buurt 

Naar buurt/wijkplan en 3de bewonersavond
àNaar samenstelling en oplevering buurtplan
àBuurkracht levert opzet opbouw buurtplan 
àWerkgroepen leveren kopij aan redactie
àInput buurtpanel!
àFactsheets per archetype woning – stappenplan naar aardgasvrij



september 2020

Zonder zonnepanelen Met zonnepanelen

Factsheet
Barsbeek aardgasvrij

Woningtype 1

Kosten

Subsidie en financiering

Rekenvoorbeeld energieneutrale woning

Maatregelen Aardgasvrij

Subsidiemogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

Energiekosten

Maatregelen Energieneutraal

Totaal

Investering na aftrek subsidie

Woonlasten lening + energie

Indicatieve kosten incl. BTW

Indicatieve bedragen

Maximaal te lenen bedrag

Kosten per jaar

Indicatieve kosten incl. BTW

Kenmerken    Bouwjaar 2013 - 2016
   Westeinde
   Rijwoningen / Geschakelde woningen
   Radiatoren / Vloerverwaming
   Mechanische ventilatie met ventilatiewarmtepomp

   Gasverbruik gemiddeld afgelopen 3 jaar:  1.180 m3 
   Elektraverbruik gemiddeld afgelopen 3 jaar: 3.990 kWh
   Jaarlijkse energierekening gemiddeld: € 1.900

Ventilatiewarmtepomp vervangen door lucht-water-warmtepomp
Radiatoren vervangen door LT-convectoren
Gasfornuis vervangen door inductiekookplaat en post onvoorzien
Mechanische ventilatie vervangen door balansventilatie met warmteterugwinning
Afsluiten gasaansluiting

BTW terugvragen na aanschaf zonnepanelen
ISDE subsidie warmtepomp

Energiebespaarlening, Looptijd: 10, 15 of 20 jaar

Leenbedrag
Looptijd
Jaarlasten aflossing lening + rente
Energierekening

Energiekosten 2020 circa* z.o.z.

Energierekening na bovenstaande maatregelen excl. zonnepanelen
Energierekening na bovenstaande maatregelen incl. zonnepanelen

Zonnepanelen plaatsen (20 panelen á 320 Wp)

€ 9.000 
€ 3.500 
€ 700 
€ 5.000 
€ 400

€ 1.800
€ 1.750

€ 25.000

€ 15.750
15 jaar
€ 1.216
€ 1.180

€ 22.750
15 jaar
€ 1.757
€ 80

€ 1.750
€ 1.180
€ 80

€ 8.800

€ 18.600

€ 16.850 € 23.850

€ 2.396 € 1.837

Lucht-water-warmtepomp op plek 
huidige cv ketel, binnenunit

Buitenunit warmtepomp Schema gebalanceerde ventilatie Unit balansventilatie

LT-convector Inductiekookplaat Zonnepanelen
optioneel

Zonder zonnepanelen Met zonnepanelen



4. activeren van de buurt 

Voorbeeld opzet buurtplan
1. Welkom en introductie 

2. Onze buurt in beeld

3. Geen aardgas? Wat zijn de mogelijkheden voor onze buurt?

4. Altijd goed-maatregelen die je meteen al kunt nemen

5. Richting aardgasvrij: stappen per type woning

6. Hoe kan ik dat betalen? En wat levert het me op?

7. Collectieve aanpak: samen staan we sterker
8. Routekaart: hoe gaan we als buurt verder?
En verder: de bedenkers van dit plan, bijlagen, contact, e.d.

N.B. de uitkomst van het onderzoek resp buurtplan kan ook zijn

dat de Zeebuurt (nog) niet toe is aan ‘aardgasvrij’



Presentatie 
buurtplan Zeebuurt

3de bewonersavond 
juni 



4. activeren van de buurt

Buurtplannen e.d. op:

àwww.eurowoningentoekomstbestendig.nl

àwww.mijnzwartewaterland.nl

http://www.eurowoningentoekomstbestendig.nl/
http://www.mijnzwartewaterland.nl/



