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Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Door, voor en met bewoners 

Vanuit de lokale samenleving werken aan de energietransitie (bewoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, gemeente)

Werken vanuit de dorpskernen

Teams voor energieopwekking, energiebesparing, buurtwarmte en klimaatbewustzijn 

per dorp

Onafhankelijke professionele maatschappelijke organisatie

Werken vanuit een onafhankelijke positie aan vraagstukken en opdrachten voor  

energietransitie samen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de opgave.  

Vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid 

Lokale betrokkenheid en deskundigheid bij elkaar brengen om energievragen, 

opdrachten en initiatieven aan te pakken. 



Het energievraagstuk

Wat gebeurt er? 

• Klimaatverandering – hogere temperaturen –

stijging zeespiegel - extremer weer

• Uitstoot broeikasgassen – verbruik fossiele 

brandstoffen - uitputting van de aarde

• Hoge gasprijzen – afhankelijkheid van Russisch gas

Wat doen we nu gas niet meer vanzelfsprekend is? 

• Focus op CO2 reductie - CO2 uitstoot verminderen

• Verminderen energiegebruik

• Verduurzamen van de eigen woning

• Lokale duurzame opwek 

• Zoeken naar duurzame warmteoplossingen

• Samen zorgdragen voor duurzame buurtverkenning



Vier pijlers energiecoöperatie 

Energie
opwekking

klimaat
bewustzijn

door, voor 
en met 

bewoners

Buurt
warmte

Energie
besparing

• Informeren en betrekken

• Bereikbaar en energietafels 

• Thema-avonden

• Energie-educatie 

• Initiatieven duurzame dorpen

• Energiecoachgesprekken

• Warmtescans

• Collectieve inkoopacties 

• Kleine bespaarmaatregelen 

• Straatgesprekken

• Grote dakenplan

• Gebiedsregisseurs per dorp

• Zonnestroomprojecten

• Energieinkoop gemeente

• Minimaal 50% lokaal eigendom

• Eigen lokale energieleverancier 

• Vier verkenningsbuurten

• Individueel en/of collectief

• Aquathermie onderzoek

• Hybride als tussenstap



wekelijks energietafel

winter warmtescans

straatgesprek bespaaracties

collectieve opwekking

energiecoach

collectieve inkoopacties energie educatie



Van het aardgas af - Op weg naar CO2 neutraal

Wat kunnen we doen? 
• Onszelf voorbereiden (huis en gebruik)

• Samen met de buurt verkennen 

• Buurtinitiatieven

• Krachten bundelen met de energiecoöperatie

• Samenwerken met de gemeente 



Voorbereiden op duurzaam energiegebruik?

Weet u….

• Wat u kunt doen aan uw energiegebruik? 

• Wat de isolatiestaat is van uw woning? 

• Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?

• Wat uw gasverbruik is? 

• Hoe u uw huis zonder gas verwarmt?

• Hoe u van gaskoken overgaat op inductiekoken?

• Hoe u uw woning geschikt kunt maken voor 50 graden warmte?

• Wat we kunnen doen met een wijkbron? 



Wijdemeren 
Duurzaam

Transitievisie warmte - najaar 2021
Gemeente verantwoordelijk voor de opgave 



Wat is een verkenningsbuurt?

- Draagvlak en betrokkenheid stimuleren. 

Aansluiten bij lopende initiatieven.

- Wat iedereen nu al kan doen. 

- Alternatieven voor aardgas verkennen. 

Er ligt niks vast

- Kosten en betaalbaarheid.

Wat is een Wijkuitvoeringsplan?

- Alternatief voor aardgas vastleggen.

- Financieringsplan.

- Wat iedereen moet doen. 

- Draagvlak en betrokkenheid vastleggen.

- Een concreet uitvoeringsplan opstellen.

Wijdemeren 
Duurzaam



Wijdemeren 
Duurzaam
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Aardgasvrij

Uitvoering 
Wijkuitvoeringsplan

Duur: 4-8 jaar

Opstellen 
Wijkuitvoeringsplan

Duur: 2 jaar

Raadsbesluit:

Akkoord met alternatief 

voor aardgas en start 

uitvoering

Start in vier 
verkenningsbuurten 

2022-2025

Raadsbesluit:

Opstarten 

Wijkuitvoeringsplan

Vóór 01-01-2026

Opstellen visie 
‘Op weg naar 
Aardgasvrij’

2020-2021

Raadsbesluit: 

Vaststellen visie 

16 december 2021
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Vragen en contactgegevens

Ties Corten

Werkt aan een duurzaam Wijdemeren

t.corten@wijdemeren.nl

036 655 9449

Wijdemeren 
Duurzaam



Straatgesprek

Door Pieter Knijff



Voorbeeld straatgesprek

Van Ostadelaan



Aanpak straatgesprek

- Informele samenkomst buren uit de straat
- Met hulp van energiecoaches ECW
- Thuis of in een zaaltje 

- Bespreken wat buren bezig houdt betreft verduurzaming van 
hun woning, energiekosten, etc. :

➢Wat hebben bewoners al gedaan, kleine- en grote 
maatregelen?

➢Wat bevalt wel en wat niet? 
➢Wat houd ze tegen?



Resultaat straatgesprek

- Wat kun je als straat gezamenlijk aanpakken?

- Werkgroepen per straat oprichten voor bijv. :
➢ Energieopwekking: Zonnepanelen

➢ Energiebesparing: Isolatie, kleine bespaarmaatregelen 
(LED, tochtstrip, folie achter radiator)

➢ Warmtetransitie: Hybride warmtepomp, warmtenet 



Straatgesprek



Vragen?



Pauze in gesprek met de sprekers 

en medewerkers energiecoöperatie

(even voorstellen) 



Aan de slag met de buurtverkenning

Hoe ziet de buurt eruit?
• Woningbestand (straten, soort woningen 

bouwjaar, energiestaat woningen, ruimte 

in de huizen voor warmteoplossingen)

• Energiegebruik van de buurt

• Enquête 

• Individueel en/of collectief 

Acties 
• Bewonersavonden

• Energiecoachgesprekken/warmtescans

• Straatgesprekken (ambassadeurs)

• Collectieve inkoopacties

• Hybride als tussenstap

• Energietafel

Partners bij elkaar brengen
• Gemeente 

• Stedin - Liander

• Vitens - Waternet

• Woningcorporaties

• Energiecoöperatie en bewonersgroep

• En anderen

Onderzoek warmteoplossingen
• Betrokken bewoners

• Initiatieven

• Initiatief Wijkbron

• Onderzoek aquathermie als warmtebron

• Collectieve en individuele warmteoplossingen

• Lokale energievoorziening (100%groen lokaal)

• Zeggenschap en eigenaarschap bewoners



Onderzoek aquathermie
Onderzoek in samenwerking Waternet

Gebruik van lokale warmtebronnen
Lokale warmtebron = Aquathermie 

Drie soorten aquathermie
TEO (oppervlaktewater – Spiegelplas
TED (drinkwater)
TEA (afvalwater - rioolwaterzuivering Horstermeer)

We onderzoeken warmte uit oppervlaktewater (TEO)
Collectieve warmtepomp en een warmtenet 



Hybride warmtepomp

Als tussenstap naar minder gasverbruik

Door Pieter Knijff



Wat is een warmtepomp?

Wie heeft er al een warmtepomp in huis?

de koelkast!



Wat is een hybride warmtepomp?



Geschikt voor mijn huis?

➢ Je cv-ketel <10 jaar oud is óf vervangen moet worden

➢ Er niet op korte termijn (<5 jaar) een warmtenet komt in jouw wijk

➢ Je al (veel) zonnepanelen hebt: extra voordeel

Richtlijnen:

➢ Je huis redelijk tot goed geïsoleerd is, met minimaal: 

1. vloer- of bodem isolatie

2. spouwmuur isolatie

3. dak isolatie 

4. dubbel glas op min. benedenverdieping

5. (Test: cv-ketel op 50o is comfortabel)



Voordelen hybride warmtepomp

- Bespaar direct op je energierekening
- Minder gasverbruik, tot wel 70% of meer
- CO2 reductie van 25% of meer

- Goede investering en nu met 30% subsidie
- Door hoge gasprijzen nu snellere terugverdientijd (gem. tussen 4-10 jaar)
- Basis isolatie is voldoende (meer is beter)
- Gemiddelde levensduur tussen de 15-20 jaar 
- Energielabel op je huis verbetert, waardoor waarde huis stijgt

- Naast verwarmen ook koelen (alleen bij vloerverwarming) 
- Optioneel ook warm tapwater d.m.v. (zonne)boiler



Uitvoeringen hybride warmtepomp
1. Monoblock waar geen buitenunit meer nodig is (ingebouwd, alleen dak uitgang)

1 2 3 4

3. Monoblock die met ventilatiewarmte werkt uit woning (balansventilatie)
2. Monoblock waar buitenunit en warmtepomp in 1 zitten

4. CV-ketel met ingebouwde warmtepomp (nieuwe Standaard?)



Feiten hybride warmtepomp
COP: Coëfficiënt Of Performance 
➢ Prestatie-coëfficiënt om rendement warmtepomp uit te drukken. 
➢ Verhouding van geleverde energie (warmte) en gebruikte energie (elektriciteit). 

VB: COP 4 zal een warmtepomp per verbruikte 1 kW elektriciteit 
4 kW warmte afgeven.



Kosten en opbrengsten



Plannen Energie Coöperatie?

• Onderzoek en ontwikkelingen

• Scholing energiecoaches

• Opbouwen samenwerking met lokale 
installateurs, leveranciers en EP 
adviseurs.

• Opzet voor collectieve inkoop?

• Implementeren 

Voorbereiding ECW Stappen met bewoners

➢ Informatie avonden

➢ Coach kijkt naar alle mogelijkheden in huis

➢ Samenwerking met lokale installateurs 
Leveranciers en EP adviseurs.

➢ Uitvoering collectieve inkoop

➢ Monitoring praktijkervaring



Vragen?



Vormen bewonersgroep Blijkpolder

Wie wil betrokken zijn?
In welke vorm? 



Volgende bijeenkomst (juni)

Uitnodigen en kennismaken met partners 
- Bewonersgroep Blijkpolder
- Energiecoöperatie 
- Gemeente
- Waternet
- Liander
- Woningcorporatie



door, voor en met bewoners

www.ecwijdemeren.nl info@ecwijdemeren.nl

http://www.ecwijdemeren.nl/
mailto:info@ecwijdemeren.nl

