
Verkenningsbuurt

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere

betrokken partijen de mogelijkheden in de warmtetransitie gericht

verkennen. Dit betekent met elkaar kennis opbouwen van de lokale

warmteoplossingen, inzicht krijgen in de energiestaat van de woningen

en de energievoorziening voor de buurt, zodanig dat we individueel en

collectief tot keuzes en planning van de warmtetransitie kunnen komen.

Trekker

Trekker van de buurtverkenning is de energiecoöperatie Wijdemeren,

bewonersorganisatie voor energievraagstukken. De termijn die nodig is

voor het maken van een buurtverkenning wordt per buurt vastgesteld

en is mede afhankelijk van de energiestaat van de woningen en de

ambities van de bewoners. De bedoeling is om op basis van een

buurtverkenning tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Onderzoek voor

de buurtverkenning wordt gedaan door gemeente, waterschap, extern

bureau, bewoners, energiecoöperatie en anderen die betrokken

worden. De energiecoöperatie brengt als trekker partijen bij elkaar.

Buurtverkenning warmtetransitie Wijdemeren

Ambities gemeente en buurt

In de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren staan vier

buurten genoemd voor een buurtverkenning. De ambitie van de

gemeente is dat er uiterlijk in 2026 een eerste wijkuitvoeringsplan ligt.

Maar de buurten kunnen zelf bepalen of ze sneller of juist langzamer

willen. Dat hangt af van de betrokkenheid en ambities van de buurt en

de kansen die op hen afkomen zoals initiatieven, subsidies en

voorstellen. In alle vier de buurten wordt in ieder geval samen met de

gemeente en het waterschap aquathermie als lokale warmtebron

onderzocht. Daarnaast kunnen bewoners natuurlijk ook nog andere

warmteoplossingen onderzoeken.

Samengevat kent een buurtverkenning vier aandachtsgebieden

• Warmteoplossingen collectief, individueel en alternatief

• Energiestaat woningen en de buurt

• Energievoorziening buurt met energieopwekking en energieopslag

• Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.

Info en contact
info@ecwijdemeren.nl       www.ecwijdemeren.nl

Nederhorst.ecwijdemeren.nl
Kortenhoef.ecwijdemeren.nl

Ankeveen.ecwijdemeren.nl 
Loosdrecht.ecwijdemeren.nl



Buurtverkenning warmtetransitie Wijdemeren

Onderzoek warmteoplossingen collectief, individueel, alternatief

Aquathermie-warmtenet (collectieve oplossing)
Lage temperatuur (< 50°) en middentemperatuur (>60°)
Tapwatervoorziening (>60°)
Afleverset - afgiftesysteem in de woning
Leveringszekerheid en gebruikskosten bewoners
Koppelkansen gemeente (riool-herinrichting buurten - glasvezel enzovoort)

Individuele warmtepompen (individuele oplossing)
Lage temperatuur (< 50°) en middentemperatuur (>60°)
Tapwatervoorziening (>60°)
Hybride warmtepomp als tussenstap

Alternatieve warmteoplossingen (initiatieven bewoners)
Bijvoorbeeld geothermie, waterstof, riothermie

Onderzoek
gemeente, waterschap, onderzoeksbureau, bewoners, energiecoöperatie e.a.

Energievoorziening buurt met energieopwekking en energieopslag

Energiegebruik – energiebehoefte buurt

Energieopwekking
Particuliere daken
Grote daken (SCE – participatie bewoners)
Andere energieopwekking dan zon op dak

Energieopslag 
Buurtbatterij
Thuisbatterij

Netbeheer Liander/Stedin
Beschikbaarheid 
Netcongestie

Energiestaat woningen en buurt

Verduurzamen van de eigen woning
Isolatiemaatregelen (vloer/bodem, dak, gevel, glas)
Eigen energiegebruik 

De energiestaat van de buurt – data verzameling (enquête) en uitdaging
Bouwjaar woningen - lage temperatuur of middentemperatuur als uitdaging

Collectieve acties buurt
Collectieve inkoop en/of uitvoering
Van gaskoken naar inductiekoken

Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt

Buurt
Maatschappelijke opgave energietransitie

Bewonersbetrokkenheid buurt
Ambassadeurs, deskundigen, voorbeelden, klankbord, actief vanuit ECW 
(energiecoachteam) enzovoort

Bewoners in gesprek 
Straatverkenningen, bewonersavonden, themabijeenkomsten

Organiseren collectieve zeggenschap en eigenaarschap bewoners

Buurtverkenning (trekker energiecoöperatie)
Projectleider-buurtverkenner-energiecoaches 

Aandachtsgebieden buurtverkenning Wijdemeren


