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KIEZEN VOOR EEN INTEGRALE AANPAK:

Energietransitie op 
wijkniveau! 
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Een integrale 
aanpak voor 
energietransitie op 
wijkniveau

INLEIDING

Deze uitgave van ‘Smart energy 

Cities’ bevat 10 verhalen. 

Verhalen van wijken en gebouwen, 

van eigenaren, gemeenten en 

woningbouwcorporaties en vooral 

van bewoners. Elk verhaal gaat 

over het verduurzamen van een 

wijk of gebouwen en over de 

manier waarop mensen daarbij 

worden betrokken. De verhalen 

zijn bedoeld als inspiratie voor 

anderen die ook met wijken aan de 

slag willen. De geleerde lessen 

delen we graag met anderen, zodat 

de energietransitie in Nederland 

kan worden versneld.

andere door een gemeente of een woningbouwcorporatie. Er zijn bijeenkomsten en andere evenementen 
 georganiseerd met allerlei verschillende bewoners, van Amsterdam tot  Enschede en van Groningen tot 
Eindhoven. Er is gewerkt met verschillende tools en aanpakken. In de verhalen in deze uitgave komt de 
eigenheid van elke wijk en elke stake holder naar voren. Dat is leerzaam en biedt inspiratie voor wie zelf aan 
de slag wil met de energietransitie in wijken. De 10 projecten zijn:

 

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. In de 
aanloop daar naartoe hebben veel gemeenten 
beleid ontwikkeld, waarbij de verduurzaming van 
wijken en gebouwen een belangrijke opgave is. 
Maar als betrokken sectoren elkaar nauwelijks 
kennen, wordt dat moeilijk. ‘Smart Energy Cities’ 
heeft daarom afgelopen jaar een integrale aanpak 
ontwikkeld. Dankzij de inzet van een creative 
producer voor het sociale domein en een inno-
vatiecoach voor het technische domein worden 
bewoners, gemeenten, bouwers en energie- 
experts in tien voorbeeldprojecten beter bij elkaar 
gebracht. Initiatiefnemers ontwikkelen samen een 
routekaart waarin verschillende projecten en maat-
regelen een plek krijgen. De aanpak die is ontwik-
keld is te vinden op www.smartenergycities.nl   en 
kan ook worden toegepast door andere gemeen-
ten. Daarmee wil ‘Smart Energy Cities’ bijdragen 
aan de versnelling van de energietransitie.

In 2016 zijn 10 projecten in 5 gemeenten onder-
steund door een creative producer en een innova-
tiecoach. Zoals dat in de praktijk gaat zijn daaruit 
10 unieke verhalen ontstaan, met een rijkdom 
aan ervaringen en lessen. In elk verhaal staat 
de versnelling van de energietransitie centraal. 
Sommige projecten zijn geïnitieerd door  bewoners, 

1. Slim Gaasperdam 
Vanuit Zon PV projecten en de vervanging van gas 
als kook- en verwarmingsbron wil de Amsterdamse 
wijk Gaasperdam naar een lokale energiecoöpera-
tie toegroeien.

2. Malburgen/Presikhaaf
Twee Arnhemse woningcorporaties gaan in de 
naoorlogse wijken Malburgen en Presikhaaf 
‘nul-op-de-meter’ renovatie gespreid uitvoeren.

3. Eckart-Vaartbroek
Het digitale platform WoonConnect heeft in de 
Eindhovense wijk Eckart-Vaartbroek energie-
sparende en –producerende maatregelen in kaart 
gebracht waarop veel respons is gekomen.

4. Strijp-S
Het langjarige project INTERFACE transformeert  
de vroegere Philips fabriekslocaties in Strijp 
en Vredeoord tot energieneutrale wijken door 
 energiesystemen te integreren.

5. Bothoven-Noord
De gemeente Enschede en woningcorporaties 
De Woonplaats en Domijn zetten digitale midde-
len, big data en algoritmen in om van de wijk 
 Bothoven-Noord het grootste ’smart grid’ van 
Nederland te maken.

6. Reimarkt
Woonspecialisten van Reimarkt in Enschede maken 
verduurzaming van de woning zeer overzichtelijk, 
onder meer aan de hand van een voortdurend 
geactualiseerd prijzenboek. 

7. Energiecorporatie ‘Zuiver’
Door nabuurschap ook op duurzame woning-
renovatie toe te passen, trekt energiecorporatie 
‘Zuiver’ bewoners in Hof van Twente over de 
streep.

8. Noorderplantsoenbuurt
Vier demonstratiewoningen in de ‘groenste buurt’ 
van Groningen worden representatief voor de 
transitie in Noorderplantsoenbuurt.

9. SVGG
Communicatie over ‘the Natural Step’ blijkt 
 essentieel om de slimme verduurzaming van 
gemeentelijke gebouwen in Eindhoven tot een 
succes te maken.

10. Alteveer-Cranevelt
Met acties als een ‘energy battle’ tussen straten 
en een duurzame huizenroute geeft Alteveer- 
Cranevelt een uitstekende voorzet op het stappen-
plan tot verduurzaming van de Arnhemse wijk. 
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toegroeien naar een 
energiebewuste wijk

GAASPERDAM, AMSTERDAM ZUIDOOST

In Gaasperdam (Amsterdam Zuidoost) 

ondernemen bewoners sinds enige 

jaren pogingen voor een meer 

energiebewuste wijk. Er liggen 

plannen voor een warmtepomp 

en infrarood panelen voor 

ruimteverwarming, in combinatie 

met zonnepanelen voor Anand Jyoti, 

een woongroep voor Hindoestaanse 

senioren. Vanuit Zon PV projecten 

en de vervanging van gas als 

kook- en verwarmingsbron willen 

de bewoners toegroeien naar een 

lokale energiecoöperatie. De 

fysieke en sociale structuur van 

deze wijk – waarvan er meer in ons 

land zijn - maken de leereffecten 

in potentie groot. 

Samen iets bereiken
Wegens de beperkte financiële middelen en een 
(nog) ontbrekend bedrijfsmodel is het amper 
mogelijk om projecten van daaruit van de grond te 
trekken. Het komt er dus op aan dat alle betrokke-
nen - van bewoners en woningcorporaties tot aan 
de gemeente en de netbeheerders - over voldoende 
uithoudingsvermogen moeten beschikken om het 
transitieproces te doorlopen. Voordat losse ideeën 
ook tot concrete investeringsbesluiten leiden, zijn 
alle partijen wel twee à drie jaar verder. 

Al meerdere jaren is er aandacht voor energietran-
sitie in de wijk. Mede dankzij de Green Deal ‘Smart 
Energy Cities’ blijven onderwerpen als energie 
armoede en CO2 reductie op de agenda. De uitda-
ging is om partijen bij elkaar te brengen en ook goed 
bij elkaar te houden. PPS (publiek-private samen-
werking) loopt immers over vele schijven en organi-
saties die mensen en middelen moeten vrijmaken. 
Borgen van betrokkenheid is voor de komende jaren 
belangrijk. De eerste stappen heeft de wijkgroep al 
gezet door drie concrete projecten aan te wijzen. 

Zorgvuldig opbouwen
De drie projecten zijn het resultaat van een proces 
dat begonnen is toen gemeente en bewoners 
tijdens bijeenkomsten bij elkaar aan tafel schoven. 
De werkgroep lanceerde enthousiast ideeën voor 
acties vanuit haar netwerk van ‘ambassadeurs’ 
in de wijk. Dat leidde na maanden tot een groot 
 communicatiemoment voor de betrokkenen: de 
duurzame energiemarktDie energiemarkt bleek 
mede dankzij de inbreng van diverse deskundigen 
een groot succes. Daar zijn de voorstellen van de 
groep getoetst en is er een shortlist voor de te 
nemen maatregelen opgesteld. 

Door een creative producer en innovatiecoach uit 
de Green deal, een netwerkexpert van Alliander en 
vertegenwoordigers van de bewoners zijn goede 
werken voor ‘Slim Wonen Gaasperdam’ verricht. 
Samen wisten ze een plan op te tuigen waar ieder-
een mee instemde. De creative producer verscherp-
te de vraag van de bewoners. Zij stelde ook voor om 
een bewonerscoöperatie op te richten. De innova-
tiecoach reikte bestaande financiële mogelijkheden 
aan terwijl de netwerkbeheerder keek naar hoe 
maatregelen op gebouwniveau met gebiedsbe-
leid gecombineerd kunnen worden. Hij toetste de 
ideeen om, stap voor stap, tot een aardgasloze wijk 
in Gaasperdam te kunnen komen. 

Energie armoede 
Slim Wonen Gaasperdam is een energieproject in 
de gelijknamige wijk in Amsterdam Zuidoost. De 
wijk bestaat uit laagbouwwoningen uit de jaren 
’70 waarvan een groot gedeelte in handen van 
enkele woningbouwcorporaties is. In de wijk wonen 
mensen uit lagere inkomensgroepen met veel 
werkeloosheid. Grote groepen bewoners worden 
dan ook met energie armoede geconfronteerd, 
oftewel dat ze meer dan tien procent van hun 
inkomen aan energie (met name aardgas) moeten 
uitgeven. 

Energie armoede heeft zo zijn gevolgen voor wie 
in Gaasperdam het proces van de energietransitie 
wil aangaan. Als verbetering van de woning of het 
complex op tafel komt, letten de bewoners sterk 
op de mogelijkheden om hun energierekening te 
verlagen. Wil het proces in deze wijk slagen, dan 
zijn slimme constructies voor investeringen essen-
tieel. De wijkgroep krijgt meer draagvlak door ook 
thema’s als bewuster met het milieu omgaan, een 
prettige leefomgeving en het sociale karakter van 
de wijk naar voren te brengen. 

meer informatie

Opdrachtgever 
Slim Gaasperdam

Financier 
gemeente Amsterdam met inzet 
van Alliander en bewoners

Contact 
Bob Mantel

E-mailadres 
b.mantel@amsterdam.nl
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Naar een bedrijfsmodel
Het neemt nog wel één á twee jaar in beslag voordat 
concrete resultaten kunnen worden geboekt. Alle 
partijen moeten over voldoende uithoudingsvermo-
gen beschikken. Zonder een goed sociaal netwerk 
en kwartiermakers vergt het project aanzienlijk 
meer inspanning. Er is begrip en tijd nodig voor 
meer realistische projecten. Nu de eerste fase is 
afgerond, wil de bewonersgroep een haalbaar 
bedrijfsmodel voor energieprojecten ontwikkelen. 
Dit model gaat uit van een collectieve warmtepomp, 
infrarood panelen enzonnepanelen op het complex. 
De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt. Ook 
lopen er gesprekken over financiering. Gelden 
kunnen bijvoorbeeld komen uit een lokale energie 
coöperatie in combinatie met externe fondsen, 
zoals een aantrekkelijke lening uit het Amsterdams 
Duurzaamheidsfonds.

   Slim Wonen Amsterdam wil Anand Jyoti, een complex van  
20 appartementen voor 33 Hindoestaanse senioren, uitrusten  
met een warmtepomp en infrarood panelen voor 
ruimteverwarming, in combinatie met zonnepanelen.

  De bewonersgroep moet daarvoor wel de goedkeuring van 
woningcorporatie ‘Stadgenoot’ verkrijgen.

  Naast nationale en gemeentelijke leningen of subsidies moet de 
werkgroep genoeg geldstromen aanboren voor het initiatief.

  Er dient tijd en bereidheid van alle betrokken partijen - van 
bewonersgroep tot netbeheerder – te zijn om zich voor het proces 
en de plannen in te zetten.
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‘Nul op de meter 
renovatie gespreid 
uitvoeren’

ERVARINGEN IN PRESIKHAAF EN MALBURGEN, ARNHEM

Welke kansen en uitdagingen liggen 

er voor Nul op de Meter (NOM) 

renovaties in de naoorlogse bouw? 

De Arnhemse corporaties Portaal 

en Volkshuisvesting hebben daar 

veel ervaring mee opgedaan in de 

jaren ’60 wijken Presikhaaf en 

Malburgen. ‘Betrek de netbeheerder 

al in een vroeg stadium bij de 

NOM-plannen en voer die plannen 

in ‘gespikkelde wijken’ gefaseerd 

uit’, stelt het projectteam. 

wisselende samenstellingen voor sturing gezorgd. 
Alle betrokkenen konden, tijdens een eerste bijeen-
komst bij Volkshuisvesting, hun behoeftes en zorgen 
uiten. Daarna organiseerden Portaal en netbeheerder 
Liander een minisymposium om het NOM concept 
voor iedereen toe te lichten. Vervolgens ging het team 
de wijk Presikhaaf in om de al gerealiseerde NOM 
woningen te bezoeken. 
De vervolgbijeenkomsten vonden op hoger niveau 
plaats. Hoe ziet een meer duurzame energie-in-
frastructuur eruit, welke rol vervult het gasnet en 
hoeveel investeringen zijn daarvoor nodig? Die vraag 
stond centraal tijdens de vierde bijeenkomst van de 
gemeente, de drie grote corporaties en de netbe-
heerder. NOM renovatie is echter niet alleen een 
technisch-economisch vraagstuk. Slimme financie-
ring is net zo belangrijk. Daarom hebben Portaal en 
Volkshuisvesting, Liander en de Rabobank ook diverse 
werksessies gehouden om dat voor zowel de corpora-
ties als eigenaren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Innovatiecatalogus
De procesgerichte aanpak heeft een drietal nuttige 
instrumenten opgeleverd. Zo is er voor beide wijken 
een innovatiecatalogus tot stand gekomen die een 
goed overzicht geeft van de mogelijkheden om een 
woning, wijk of zelfs geheel gebied te verduurzamen. 
Zowel corporaties als woningeigenaren kunnen 

hiermee een bewuste keus maken. Dankzij de laatst-
genoemde sessies krijgen eigenaren tevens inzicht 
in de verschillende financieringsmogelijkheden. Ten 
derde heeft de verkenning geleid tot een overzicht 
van de ontwikkelingen in het gasnet en het NOM 
project in Presikhaaf.

Aanbevelingen
Bij deze nuttige instrumenten is het overigens niet 
gebleven. Uit de verkenning zijn eveneens vier 
belangrijke aanbevelingen gerold. Zo is het essen-
tieel om de netbeheerder zo vroeg mogelijk bij de 
NOM plannen te betrekken. Dat voorkomt ongun-
stige investeringen. Een andere les is om NOM 
projecten gefaseerd uit te voeren. Renovaties met 
een compleet nieuwe schil zijn erg duur en niet of 
nauwelijks door woningeigenaren op te brengen. Op 
kleine schaal brengen deze renovaties bovendien 
weinig kostenvoordelen met zich mee. Echter, ook 
indien NOM renovaties met wél efficiencywinst op 
grote schaal worden uitgevoerd, blijven het voor 
woningeigenaren aanzienlijke investeringen. Het 
team beveelt dan ook aan om in ‘gespikkelde wijken’ 
NOM projecten gefaseerd uit te voeren in plaats van 
de hele wijk meteen aan te pakken. De investeringen 
kunnen dan over langere tijd worden uitgevoerd 
zodat met name woningeigenaren de kosten beter 
kunnen behappen.

Slecht geïsoleerde woningen
De woningcorporaties Portaal – deelnemer aan het 
programma ‘Stroomversnelling’ - en Volkshuisves-
ting zijn al enige tijd bezig om invulling te geven 
aan de nationale en Arnhemse energie-ambities. Zij 
willen de wijken Presikhaaf en Malburgen duurzaam 
verbeteren en de woonlasten voor huurders en 
nieuwe eigenaren beperken. In Presikhaaf – waar 
het gasnet recent is vernieuwd – kampen veel huur-
ders met ongezonde, slecht geïsoleerde woningen 
en daaruit volgende hoge energierekeningen. In 
Malburgen is bovendien sprake van ‘gespikkeld 
bezit’, een combinatie van verkochte huurwoningen 
en woningen in eigendom van de corporatie. Beide 
wijken zijn toe aan een verbeterslag. Portaal en 
Volkshuisvesting hebben gekozen voor Nul op de 
Meter (NOM) renovatie. Een kleine honderd huizen 
zijn op basis van dat concept inmiddels aangepakt. 
In totaal staan er nog eens tweehonderd op de 
planning.

Verkenningen
Om tot een dergelijke NOM renovatie te komen, zijn 
bijeenkomsten met alle betrokkenen belegd. Een 
projectteam - bestaand uit vertegenwoordigers van 
beide woningcorporaties en de netwerkbeheerder, 
een creative producer en een innovatiecoach – heeft 
daartoe de noodzakelijke kennis ingebracht en in 

“We zaten te laat aan tafel, er was  

al gekozen voor Nul op de Meter in Presikhaaf. 

Precies de wijk waar wij  

in 2009 het gasnet hadden aangepakt terwijl 

nu 96 woningen all-electric worden. Als we dit 

eerder hadden geweten, hadden we die grote 

investering niet op deze manier gedaan.”

Rob Goes - Nul op de Meter /  
coördinator bij netbeheerder Liander

meer informatie

Opdrachtgevers 
Corporaties Portaal en Volk-
shuisvesting

Opdrachtnemers 
Bouwbedrijven Dura Vermeer en 
Landstra

Projectleider 
Marc van der Burght

E-mailadres 
Marc.van.der.burght@ arnhem.nl

website 
http://stroomversnelling.
nl/nul-op-de-meter-plan-
nen%E2%80%A8-betrek-de-netbe-
heerder/
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WoonConnect brengt 
energiezuinige wijk 
Eindhoven dichterbij

ECKART-VAARTBROEK, EINDHOVEN

In Eckart-Vaartbroek heeft de 

Green Deal ‘Smart Energy Cities’ 

het instrument WoonConnect 

ingezet voor energiebesparende en 

energieproducerende maatregelen 

onder bewoners. 4.000 van de 

4.600 woningen in de wijk zijn 

met WoonConnect digitaal in 

kaart gebracht. Onder bijna 70 

respondenten heeft dit digitale 

platform nu al goede resultaten 

opgeleverd. In de loop van 2017 

zal het concept van WoonConnect 

verder worden uitgerold. 

Energiezuinig renoveren
WoonConnect is de meest in het oog springende 
maatregel binnen de Green Deal voor woonwijk 
Eckart-Vaartbroek in Eindhoven en is onderdeel 
van de amtitie op stedelijk niveau.  Het maakt 
bovendien deel uit van het veel grotere EU ‘Horizon 
2020’ programma. Dit programma richt zich op het 
benaderen, motiveren en realiseren van woning-
verbeterende maatregelen voor eigenaren. Die 
maatregelen moeten tijdens de woningrenovatie 
leiden tot eerst energiebesparing maar zo mogelijk 
ook tot individuele of collectieve energieopwekking. 
Dankzij WoonConnect kunnen bewoners zelf bepa-
len wanneer en in hoeverre ze hun woning energe-
tisch willen aanpassen. Wie dit ook wil uitvoeren, 
is op voorhand niet bekend. De leefsituatie en 
wensen van de bewoners veranderen immers 
voortdurend. WoonConnect van ontwikkelaar 
‘De Twee Snoeken’ is een ideaal middel om dit te 
bevorderen. Met WoonConnect kunnen bewoners 
zich – op het moment dat aanpassing voor hen 
relevant wordt – oriënteren op de mogelijkheden. 
Bovendien is het digitale platform laagdrempelig 
van opzet (self-service model). 

Jaren ’60 en ’70 woonwijk
Eckart-Vaartbroek is een typische naoorlogse 
woonwijk uit de jaren ’60 in het stadsdeel Woensel 
in Eindhoven. Nu staan er zo’n 4.600 woningen die 
indertijd voor een betaalbare prijs zijn gebouwd 
(in laagbouw en gestapelde bouw). De woonwijk is 
ruim opgezet, met veel groen en openbare ruimte. 
Bewoners uit het eerste uur, inmiddels  senior 
en veelal gepensioneerd, hebben er woningen 
maar ook nieuwe instroom als jonge midden-
klasse  gezinnen en mensen met andere culturele 
achtergronden. Een deel van de woningen is 
eigendom van verschillende woningcorporaties 
(waaronder 1.300 woningen van Woonbedrijf). Veel 
van de bewoners vragen nu om een verbetering 
van  diensten, van de openbare ruimte en van de 
 sociale omgeving. Daarom heeft de gemeente 
 Eindhoven de wijk ook aangewezen als actiegebied. 

Gebruiker centraal
De gemeente Eindhoven en ‘De Twee Snoeken’ 
hebben eind vorig jaar daarvoor het selfservice 
model ‘WoonConnect’ ontwikkeld, een digitaal 
platform dat goed aan lijkt te sluiten bij de wensen 
van de bewoners. Gebruikersgemak staat daarin 
centraal maar vernieuwing bleek broodnodig. De 
marktexperts zetten dan ook nog sterker in op 

de ‘route van de gebruiker’. Daarvoor hebben ze 
enkele workshops gehouden om de behoeftes van 
de bewoners inzichtelijk te maken. Ook hoorden 
ze van knelpunten of afhaakmomenten. De actie 
van de experts leidde tot een uitgebreide staal-
kaart waarin alle fases van de levenscyclus staan 
beschreven, van het zoeken naar informatie en de 
momenten waarop bewoners beslissingen nemen 
tot aan de uiteindelijke realisatie en evaluatie. 
De ‘route van de gebruiker’ is daarna gebruikt als 
leidraad voor het ontwikkelen van een gloednieu-
we interface van WoonConnect. De innovatiecoach 
besteedde daarin aandacht aan de veelal techni-
sche aspecten van de producten, de productgroe-
pen en aanbieders van energieoplossingen. De 
creative producer richtte zich op de wensen en 
verlangens van huurders en huiseigenaren. Daar-
voor stelde de laatste een helder pakket op voor 
zowel individuele als collectieve maatregelen (zoals 
gezamenlijke inkoop). 

Klein beginnen 
Een stapsgewijze aanpak voor de bewoners werkt 
volgens het team het beste. Omdat deze woonwijk 
gespikkeld is – dat wil zeggen dat er zowel huur-
ders als huiseigenaren in woningen van verschil-
lende grootte wonen – hebben het projectteam 

meer informatie

Projectleider 
Henri Koolen

Organisatie 
Gemeente Eindhoven

E-mailadres 
h.koolen@eindhoven.nl
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We leven in een geweldige tijd. 
Gemiddeld worden we 40 jaar ouder en we 

blijven daarbij een stuk vitaler dan onze leef-

tijdsgenoten uit voorgaande generaties. We 

zijn slimmer en mobieler dan ooit en de tech-

niek zorgt ervoor dat we ons leven steeds 

makkelijker, comfortabeler kunnen maken. 

Prachtige ontwikkelingen 
die ook een keerzijde hebben. 
Zo zorgt onze manier van leven voor klimaat-

veranderingen die alleen met forse milieu-

maatregelen nog binnen de perken te houden 

zijn. Vandaar dat ook de Nederlandse overheid 

gedwongen zal zijn de woningmarkt de 

komende jaren in versneld tempo te 

verduurzamen. 

Daarnaast vergrijst Nederland in rap tempo. 

Rond 2025 zit het aandeel ouderen naar  

verwachting al op 22% en de meeste van hen 

willen het liefst zo lang mogelijk op zichzelf 

blijven wonen. Dat vraagt alleen om de nodige 

aanpassingen.

En tenslotte loopt de waarde van huizen in  

impopulaire wijken steeds verder terug. Vooral 

in een aantal grote steden. Ze dreigen hierdoor 

te verloederen. Een tij dat we zullen moeten 

keren. Om te beginnen door ook hier te zorgen 

voor een fijn thuis. Want een fijn thuis, bete-

kent blije mensen. En blije mensen maken een 

gezellige wijk. 

Kortom: de manier waarop we in 
Nederland wonen kan nog zoveel beter. 
Sterker nog: het moet beter en de tijd om te 

handelen is nu. Het goede nieuws is: verande-

ren kan. En het kan sneller, gemakkelijker en 

efficiënter dan u waarschijnlijk ooit had ge-

dacht. Dankzij WoonConnect.

WoonConnect is een online platform 
waarop mensen samen kunnen werken 
aan het verbeteren van woningen en 
gebouwen. 
Het ongekend veelzijdige platform is het resul-

taat van ruim dertig jaar graven, verzamelen, 

schaven, ordenen en vergelijken. De basis van 

WoonConnect wordt gevormd door een  

gigantische database waarin de producten 

van honderden toeleveranciers uit de bouw 

zijn opgenomen, maar bijvoorbeeld ook een 

exacte beschrijving van abstracte bouwdelen.

WoonConnect kan zorgen voor een 
digitaal model van iedere woning in 
Nederland. 
Compleet met alle denkbare gegevens. Van het 

type scharnieren bij de voordeur tot de isolatie- 

gegevens van het dak. De modellen kunnen 

eenvoudig bekeken en aangepast worden. In 

principe door iedereen die toegang heeft tot 

het platform, want er is geen kennis van 

bouwkundige modelleersystemen voor nodig. 

Kinderlijk eenvoudig kun je ermee bouwen  

en experimenteren, terwijl WoonConnect de 

bouwkundige staat van de woning blijft bewa-

ken. Zo kunnen ook gemakkelijk diverse 

scenario’s worden vergeleken en doorgere-

kend. Bijvoorbeeld om wonen duurzamer,  

veiliger, comfortabeler, levensloopbestendiger 

of goedkoper te maken. In één bepaalde wo-

ning, maar ook in een wijk en op den duur 

zelfs op regionaal of nationaal niveau. 

En we wonen 
 nog lang en gelukkig

3D modellen opgebouwd 
uit de bouwdeeldatabase

Digitaal vergelijken van 
renovatie-scenario’s

en de gemeente eerst een database geschapen 
die daaraan recht doet. In die database zit een 
gevarieerd huizenbestand, verspreid over de wijk. 
Daarmee kon het team, met behulp van een door  
de wethouder ondertekende brief, twee keer een 
selecte groep bewoners aanschrijven, eerst naar 
24 adressen in 2016, eind februari 2017 naar 
nogmaals 45 adressen. Hun reacties zijn inmiddels 
verwerkt in een aangepaste versie van de interface 
van WoonConnect. Tevens is de bijbehorende flyer 
aangepast. Stap voor stap worden nu de andere 
particuliere woningbezitters benaderd.

Context inzichtelijk gemaakt 
Naast het in kaart brengen van de ‘route van 
de gebruiker’ heeft de creative producer een 
‘context-mapping’ onderzoek onder bewoners 
uitgevoerd. ‘Context-mapping’ is een beproefde 
methode om inzicht in de achterliggende motieven, 
ervaringen en belemmeringen van bewoners te 
krijgen. De creative producer gebruikt daarvoor 
een zogenaamd sensitizing-boekje en interviews 
om aandacht te geven aan de dynamiek op huis-
houdelijk niveau, oftewel de wijze waarop de leden 
van het huishouden beslissingen over energie-
zaken nemen en wat de rol van elk lid daarin is.
Zowel de benadering van de ‘route van de gebrui-

ker’ als het ‘context mapping’ onderzoek hebben 
begin 2017 bijgedragen aan een nieuw ontwerp 
voor WoonConnect. Scenario’s zijn helderder 
geworden en het ‘context mapping’ onderzoek 
heeft tot concrete aanbevelingen geleid (zoals 
‘digitaal gluren bij de buren’ en acties in de buurt). 
De vervolgstappen worden, aan de hand van de 
volgende vragen, de komende tijd uitgewerkt: wie 
logt in, wat doen de gebruikers op het digitale 
platform, waar is extra ondersteuning nodig en op 
welk moment en waarom haken de bewoners af? 
De focus in deze fase ligt vooral op het creëren van 
belangstelling en minder op de te nemen concrete 
maatregelen. 

Nauwkeurig proces
De belangrijkste les van Eckart-Vaartbroek is een 
bevestiging van wat iedereen al wist: wie wijkbewo-
ners wil interesseren en aanjagen om in de ener-
gietransitie te stappen, moet nauwkeurig te werk 
gaan. De eerste stap in dat proces is geslaagd: circa 
40% van de aangeschreven respondenten heeft 
daadwerkelijk met de aan hem of haar verstrekte 
persoonlijke sleutel op de digitale omgeving van 
WoonConnect ingelogd. 

Een andere les is dat het bewonersperspectief 
voor de betrokken partijen (als de gemeente, KPN, 
de Twee Snoeken en Woonbedrijf) duidelijk moet 
zijn. Dit verschilt van het technisch georiënteerde 
energie- en bouwperspectief. Als de betrokken 
partijen in staat zijn om dat perspectief te verbre-
den, ontstaat een waardevolle en noodzakelijke 
aanvulling. De eerste fase heeft in elk geval, zowel 
vanuit de techniek als vanuit het maatschappelijk 
onderzoek, ruim voldoende aanknopingspunten 
opgeleverd om WoonConnect naar andere delen 
van de stad uit te rollen. Daarnaast kunnen via het 
digitale platform van WoonConnect aanvullende 
diensten worden aangeboden, zoals vergunnings-
aanvragen, kadasterinformatie en reviews. De 
gemeente Eindhoven werkt nu aan een project-
voorstel om zulke diensten aan te gaan bieden. 
 

   Green Deal Eckart-Vaartbroek is onderdeel van 
EU programma ‘Horizon 2020’ dat huiseigenaren 
 benadert en motiveert om tot realisatie van 
 woningverbeterende maatregelen te komen. 

     Digitaal platform ‘WoonConnect’ heeft bijna 70 
 huishoudens benaderd met een respons van 40%. 

  In de uitgebreide staalkaart van WoonConnect zijn 
alle fasen tot woningverbeterende maatregelen 
opgenomen.

  Wegens succes zal WoonConnect dit jaar naar 
 andere delen van de stad worden uitgerold. 
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INTERFACE: Integratie 
van energiesystemen 
op voormalige Philips 
locaties 

STADSDEEL STRIJP EN VREDEOORD, EINDHOVEN

Hoe kan je de vroegere Philips 

fabriekslocaties in stadsdeel 

Strijp en Vredeoord transformeren 

naar multifunctionele en creatieve 

woon- en werkomgevingen? Dat is 

de opgave van het langjarige 

project  . Door energiesystemen 

te integreren, kunnen vroegere 

productielocaties van Philips in 

Eindhoven energieneutraal worden 

gemaakt. Strijp-R, Strijp-S, 

Strijp-T zijn hiervoor een ideaal 

‘living lab’. Alle randvoorwaarden 

zijn hier aanwezig om te 

experimenteren en te demonstreren. 

Steden van de toekomst
In Europa zal halverwege deze eeuw ruim driekwart 
van de bevolking in de stad wonen. Onderwijs, open-
baar vervoer, gezondheidszorg, huisvesting, riolering 
en energievoorziening moeten worden aangepast 
aan die groeiende aanwas van stadsbewoners. Daar-
naast heeft een energieneutrale stad, oftewel een 
zichzelf van energie voorzienende stad, een andere 
energie-infrastructuur nodig dan de huidige stad. 

De werkzaamheden in het kader van de Green 
Deal Smart Energy Cities leveren een bijdrage aan 
het project INTERFACE. Dit project richt zich op 
systeemintegratie in de energievoorziening. Het 
is een voorbeeld of leerschool voor hoe we in een 
stedelijke omgeving energienetten in elkaar te 
verknopen. Hiermee draagt het project bij aan het 
doel om zoveel mogelijk energie uit een herwin-
bare of duurzame bron te halen zonder een al te 
zware capaciteitsconnectie buiten het gebied.

Living lab
Voor Eindhoven is Strijp het ideale gebied als living 
lab voor deze slimme integratie van de energiesys-
temen: alle soorten netwerken zijn er al aanwe-
zig. Daarnaast is er een biomassacentrale, een 
grote ontwikkelingsdynamiek en een innovatieve 
community van bewoners en gebruikers.

Smart society
Deze energietransitie kan niet alleen van bovenaf 
met wet- en regelgeving worden gerealiseerd. We 
moeten dat met elkaar doen. De technologie voor 
de systemen is beschikbaar maar de werkwijze 
moet ook op de menselijke maat gesneden zijn. 
Technologie moet worden toegepast om de wereld 
beter, schoner, gezonder en duurzamer te maken 
voor de mensen. En dat betekent dat die mensen 
zelf bij dat proces betrokken moeten zijn. Co-crea-
tie is een kernbegrip. Eindhoven voelt zich dan ook 
meer thuis bij het begrip ‘smart society’ dan bij het 
meer beperkte ‘smart city’. 

Het project INTERFACE wil in Strijp een ‘living 
lab’ scheppen voor het integreren van systemen 
voor de energievoorziening. Dit gebeurt samen 
met alle betrokkenen, inclusief de eindgebruiker. 
Vervolgens kan dit concept worden uitgerold over 
de hele stad. Het initiatief heeft in januari 2017 al 
geresulteerd in de start van een Europees demon-
stratieproject, INTERFEX. Netbeheerder Enexis is de 
trekker. Centraal in dit project staat de slimme inte-
gratie van elektrische mobiliteit in het elektriciteits-
net en de mogelijkheden die dit biedt voor gebrui-
kers, de netbeheerder en andere betrokkenen. 

Co-creatie
De transformatie duurt meerdere jaren en elke 
deellocatie is op een ander tijdstip gestart. Zo zijn 
Strijp-R en -S al in gebruik genomen voor nieuwe 
woon- en werkfuncties en is in Strijp-T recent gestart 
met het herbestemmen van de fabrieksgebouwen. 
De veranderingen worden zoveel mogelijk gereali-
seerd in co-creatie met de lokale belanghebbenden. 
Dit zijn de bewoners, de bedrijven die in het gebied 
zijn gevestigd en woningcorporaties. Een eerste 
demonstratie project rond het thema ‘integratie van 
elektrisch vervoer in het elektriciteitsnet´is al gestart 
onder leiding van netbeheerder Enexis. 

Vanuit het programma Green Deal Smart Energy 
Cities is gewerkt aan een sociale kaart van het 
gebied en een gebiedsfoto. Bij deze inventarisa-
ties is duidelijk geworden dat heldere sturing van 
groot belang is. Het gaat namelijk om een gebied 
met uiteenlopende betrokkenen en een verdeeld 
eigenaarschap. Het benoemen van noodzakelijke 
en aanwezige competenties is dan ook essentieel. 
Het project vraagt veel stuurmanskunst en specifie-
ke competenties. Sturing is de schakel tussen het 
technische ontwerp en bewoners, gebruikers en 
initiatiefnemers.

meer informatie

Organisatie 
Gemeente Eindhoven

Projectleider 
Alfredo Verboom

E-mailadres 
a.verboom@eindhoven.nl
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Het project INTERFACE is ontwikkeld op een aantal 
pijlers:
•  Sociale beweging: organiseren van activiteiten 

om co-creërend draagvlak, initiatief en lokale 
participatie te realiseren;

•  Technologie: systemen koppelen en de werking 
bewaken of aansturen;

•  Business cases: integratie combinaties met een 
goede baten en kosten verhouding.

De rol van de marktexperts
Met de innovatie coach en de creative producer 
is gekozen om twee richtingen te verkennen. De 
creative producer brengt het sociale ecosysteem 
in kaart. Hiervoor heeft hij de betrokkenen in 
kaart gebracht en met enkelen ook interviews 
afgenomen. Deze interviews zijn geanalyseerd 
en gecodeerd. Op basis hiervan zijn betrokkenen 
verdeeld naar ambitie, slagkracht en huidige en 
mogelijk impact. Daarnaast zijn de initiatieven en 
hun impact op de verschillende schaalniveaus vast-
gelegd. Per gebouw of gebouwencomplex zijn de 
(uitdagingen van de) betrokkenen gedefinieerd.

De innovatiecoach heeft de fysieke aspecten van 
het lokale energiesysteem in kaart gebracht en 
aangegeven wat er moet komen. De technische 
inventarisatie is al door een student van de TUe 

(Technische Universiteit Eindhoven) in 2015 in gang 
gezet. Op basis hiervan zijn de huidige warmte-, 
gas- en elektranetten gevisualiseerd. Op basis van 
gespreksrondes met de infrabeheerders blijkt dat 
dertig procent van het jaarlijkse energieverbruik in 
het gebied uit opslag van warmte en elektra valt te 
halen. De mogelijkheden van opslag en connecties 
zijn verkend en vastgelegd in een eerste weergave. 

Energieneutraal
De gemeente heeft al in 2015 een INTERFACE team 
gevormd om een basis te leggen voor de samen-
hang van de energiesystemen. De innovatiecoach 
heeft een stimulerende rol vervuld bij de inventari-
satie van de energiesystemen in zowel de huidige 
als toekomstige situatie.  

Er is nu een eerste verkenning voor de voormali-
ge Philipsterreinen R,S,T en V gemaakt uit welke 
infra-items de locatie kan bestaan. Men streeft naar 
dertig procent slimme lokale opslag van warmte en 
elektra. Op 14 februari 2017 is dit voorstel gepre-
senteerd aan het INTERFLEX team. Het INTERFACE 
team zal de eerste weergave van de huidige situatie 
gebruiken in het contact met geïnteresseerde en 
belanghebbende groepen op deze locatie.

Daarnaast heeft de creative producer een inventa-
risatie gemaakt van de belangrijkste betrokkenen. 
Hierbij is gekozen om de nadruk op de locaties 
Strijp-S en T te leggen, omdat Strijp R al ver in 
ontwikkeling is als woongebied en Vredeoord nog 
aan het begin staat. De uitkomsten voor Strijp-T 
verschillen nadrukkelijk van die van S. Locatie T is 
namelijk een industrieel gebied met plaats voor de 
maakindustrie van nu en van de toekomst. 

In Strijp-T gaat het zowel om de ontwikkeling van 
individuele gebouwcomplexen als de mogelijke 
samenhang in energielevering en energiegebruik. 
Er is een beperkt aantal spelers actief, met uiteen-
lopende belangen, maar wel een ambitie om het 
gebied T te transformeren tot een aantrekke-
lijk, (post)industrieel gebied. Er zijn uitdagingen 
benoemd zoals gezamenlijke warmteopslag waar 
een projectvoorstel voor komt.

Samenhang tussen initiatieven
Strijp-S is een wijk met een gemengd karakter 
(wonen, werken, retail en horeca). Naast de techni-
sche integratie van de netten, is hier vooral behoef-
te aan meer integratie of samenhang tussen alle 
initiatieven, zodat synergie ontstaat. Alle betrok-
kenen willen een duidelijke visie op de gewenste 
ontwikkeling en de rolverdeling, de concrete doelen 

en middelen. Ook hier zijn verschillende uitdagingen 
gedefinieerd waar de komende tijd vorm aan gege-
ven kan worden.

Schakelen tussen ontwerp en mensen
In omgevingen met verschillende betrokkenen en 
een verdeeld eigenaarschap, is het van belang om 
het proces van sturing vanaf het begin goed op te 
zetten. Het benoemen van noodzakelijke- en aan -
wezige competenties is dus essentieel. Deze uitda-
gingen vergen veel stuurmanskunst en specifieke 
competenties. Deze sturing is de schakel tussen het 
technisch ontwerp en de bewoners, gebruikers en 
initiatiefnemers.

Inzicht in de rol, positie en mogelijkheden van 
betrokkenen is een ander belangrijk punt. Er is 
behoefte aan inzicht op verschillende schaalniveaus: 
van het individuele gebouw tot gebouwcomplexen 
en de wijk in zijn geheel. Waar versterken de 
verschillende initiatieven elkaar en waar zitten ze in 
elkaars vaarwater? Instrumenten als stakeholder-
mapping, krachtenveldanalyse en diepte-interviews 
kunnen duidelijkheid en richting geven.

   Demonstratieproject ‘integratie van elektrisch 
vervoer in het elektriciteitsnet´is inmiddels gestart 
door Enexis (jan. 2017)

  Sturing is schakel tussen technisch ontwerp en 
uiteenlopende doelgroepen (bewoners, gebruikers, 
initiatiefnemers) met bovendien verdeeld 
eigenaarschap
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Slim net knooppunt  
voor duurzaam  
autonome wijk

BOTHOVEN-NOORD, ENSCHEDE

Welke rol spelen digitale 

middelen, big data en algoritmen 

in de energietransitie op 

wijkniveau? Veel, zo blijkt uit 

het langjarige project dat in 

Bothoven-Noord is ingeslagen. 

Dankzij een slim net wil men hier 

vraag en aanbod van duurzame 

energiebronnen (van huishoudens, 

bedrijven en gebouwen) aan elkaar 

koppelen. In 2040 moet de wijk qua 

energie zelfvoorzienend zijn. Dat 

vergt een lange adem van gemeente 

Enschede en woningcorporaties 

Domijn en De Woonplaats, de 

trekkers van het project.

worden gekoppeld. Hoe? Door middel van slim-
me systemen en een overkoepelend slim net 
(ook wel een ‘smart grid’ genoemd). Het kenmerk 
van duurzame energiebronnen is namelijk dat 
ze van nature wisselend aanbod hebben. Niet 
altijd schijnt de zon of waait het voldoende voor 
windturbines. Op dat moment komen innovatieve 
oplossingen als slimme systemen en een slim net 
prima uit. Bothoven-Noord zet daar voluit op in. 
Zodra energie tarieven niet langer afhankelijk zijn 
van fossiele brandstoffen en burgers en bedrijven 
flexibele prijzen voor energie betalen, kan een slim 
net de energievraag en -aanbod goed op elkaar 
afstemmen en de vraag manipuleren (pieksche-
ren). Op die wijze komt een veel gelijkmatiger curve 
tot stand die voordelig kan uitwerken voor zowel 
de bewoners als de netbeheerder. 

Het is een complexe en langjarige opgave voor de 
trekkers. Naast de gemeente Enschede en beide 
woningcorporaties nemen dan ook partijen deel 
als de provincie Overijssel, Universiteit Twente, 
Enexis, Cogas, stichting Pioneering, Buurtkracht en 
Reimarkt. Een integrale projectgroep coördineert 
de initiatieven, deelt beschikbare en borgt nieu-
we kennis en zorgt ervoor dat de initiatiefnemers 
enthousiast blijven. 

Voorzetten 
Maar bewoners en belanghouders in 
 Bothoven- Noord moeten de visie, plannen en 
uitvoering voor een zelfvoorzienende wijk – met 
het grootste ‘smart grid’ van Nederland - natuurlijk 
wel (blijven) omarmen. In dat langjarige proces 
werken de wijkraad, gemeente en marktexperts 
op verschillende niveaus en vanuit verschillende 
invalshoeken samen (polycentrisme). De eerste 
verkenningen van de creative producer en innova-
tiecoach zijn inmiddels achter de rug. Ze hebben 
interviews in de wijk gehouden, met marktpartijen 
zoals Reimarkt gesproken, klantenpanels ingesteld 
en voorzetten voor scenario’s gedaan. Welke tech-
nieken zijn interessant? Welke passen het beste 
bij de staat van de woningen? En waar hebben 
bewoners behoefte aan? Daarbij konden ze terug-
vallen op ervaringen uit het TKI project Smart Grid 
Evolution (SGE). 

Nu zullen de trekkers, met medewerking van de 
wijk, die analyses moeten omzetten in werkbare 
demonstratieprojecten waarin diverse vraagstuk-
ken en vraag en aanbod aan elkaar worden gekop-
peld. De monitor van stichting Pioneering, het 
platform voor vernieuwers in de Twentse bouw, 
biedt alvast een handvat voor mogelijke uitvoer van 
de pannen. De monitor is een digitaal instrument 

Combineren van innovaties
Bothoven-Noord is een wijk ten noordoosten van 
het centrum van Enschede waar niet alleen 1200 
grondgebonden particuliere huizen, maar ook 
circa 800 huurwoningen staan. Tevens bevinden 
zich hier een bedrijventerrein, een woontoren, een 
watertoren en een warmtenet. Zowel de gemeente 
als beide woningcorporaties zijn al enige tijd bezig 
met allerlei activiteiten en investeringen om Botho-
ven-Noord te verduurzamen. De fysieke structuur 
van de wijk en activiteiten van de drie partners 
maken de wijk tot een ideale proeftuin voor het 
combineren van innovaties. 

Het einddoel en een groot deel van de middelen 
zijn bekend. Bothoven-Noord moet in 2040 in haar 
eigen energie voorzien zonder gebruik te maken 
van fossiele brandstoffen. Dit willen de trekkers 
bereiken door reductie van de woonlasten (van de 
bewoners) en verlaging van de gebruikslasten (van 
overige belanghouders zoals bedrijven en utili-
teitsgebouwen). Dat kan door de energievraag te 
beperken en energie lokaal op te wekken, beproef-
de middelen. 

Wat Bothoven-Noord als proeftuin uniek maakt, 
is dat die duurzame energiebronnen aan elkaar 

meer informatie

Opdrachtgever  
(tevens opdrachtnemer) 
gemeente Enschede en woning-
corporaties Domijn en  
De Woonplaats

Projectleider 
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a.vandenheuvel@enschede.nl
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dat periodiek het energieverbruik en de duurzame 
opwek van de wijk meet. Zo krijgen de trekkers 
inzicht in welke ontwikkelingen (en prestaties) voor 
een smart grid belangrijk zijn.

Daarnaast staan andere innovatieprojecten 
op stapel die aansluiten op een smart grid. Zo 
transformeert Domijn de voormalige fabriek van 
polaroid tot Performance Factory, centrum voor 
talentontwikkeling, en richt het een demonstra-
tiewoning voor nieuwe energieconcepten in in 
d woonwijk Transburg. In deze wijk zijn tevens 
een aantal van hun huurwoningen met een 
nieuw systeem voor groendaken uitgerust. Ook 
komt in deze wijk een demonstratiewoning waar 
diverse technieken worden getoond en getest op 
onderlinge interactie. Ook woningcorporatie De 
Woonplaats is druk bezig met verbetering van 300 
huurwoningen. Tevens is een aantal huurwoningen 
met een nieuw systeem voor groendaken uitgerust. 
En tenslotte is netbeheerder Enexis begonnen met 
het versneld en het vervroegd uitrollen van slimme 
meters in Bothoven-Noord. Dat is de opmaat tot 
een ‘consumer gateway’, zeg maar een digitale 
toegangspoort voor alle gebruikers die voor dit jaar 
gepland staat. 

Polycentrisch
Het proces naar en de uitvoering van het grootste 
‘smart grid’ in ons land vergt een lange adem van 
niet alleen de trekkers. Deze vorm van energie-
transitie kan dan ook met recht ‘polycentrisch’ 
worden genoemd. Het geheel speelt zich op 
meerdere niveaus af, overstijgt sectoren, is multi-
functioneel en wordt gedreven door verschillende 
belangen en ambities die niet altijd samenvallen. 
Als gevolg van dit polycentrisme en ontbrekende 
regelgeving (zoals flexibele prijzen) zijn bedrijfs-
modellen voor innovatieve oplossingen moeilijk 
sluitend te krijgen. Bovendien kost afstemming 
tussen meerdere partijen tijd. Soms staat het 
streven naar efficiency en controle haaks op lokale 
democratie en medezeggenschap. Daarom willen 
de gemeente en de woningcorporaties, net zoals 
bij de start van Reimarkt, in Bothoven-Noord eerst 
ervaringen op kleine schaal opdoen.

   De gemeente Enschede en 
woningcorporaties Domijn en  
De Woonplaats willen Bothoven-
Noord in 2040 transformeren tot 
een autonome wijk met behulp van 
slimme systemen en een slim net.

  Een slim net kan de energievraag 
en -aanbod uit duurzame bronnen 
goed op elkaar afstemmen en de 
vraag manipuleren (piekscheren).

  Netbeheerder Enexis rolt 
vervroegd en versneld slimme 
meters in de wijk uit als opmaat tot 
een ‘consumer gateway’

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’

Annemiek van den Heuvel-Jacobs,  
Projectleider

BOTHOVEN-NOORD, ENSCHEDE
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Reimarkt versnelt 
verduurzaming 
Enschedese woningen

ENSCHEDE

De komende 33 jaar verduurzaamt de 

gemeente Enschede 40.000 woningen. 

De gemeente werkt hiervoor samen 

met woningcorporaties Domijn en 

De Woonplaats. Eind 2013 vroeg het 

drietal de duurzame woonwinkel 

Reimarkt als vierde partner in 

de samenwerking om huurders en 

particulieren te ondersteunen bij 

het verduurzamen van hun woning. 

Inmiddels heeft Reimarkt meer dan 

1.400 klanten geholpen.

Duurzame keuzes
Om verduurzaming aan te jagen, formeerde de 
gemeente Enschede samen met Domijn en De 
Woonplaats in 2013 een selectie onder de naam 
Maatschappelijke Investerings Opgave (MIO). De 
partijen zochten een vierde organisatie voor het 
aanjagen van de gewenste verduurzaming, de 
ontwikkeling van een geschikt verkoopkanaal en 
structurering van het aanbod. Na een selectieronde 
kwam Reimarkt als winnaar uit de bus. 

Het bedrijf startte in 2014 met de opzet van 
haar organisatie en ontwikkelde een aanpak die 
energiebesparende renovaties sneller en eenvou-
diger laat realiseren. Een belangrijk aspect daarbij 
is het behapbaar aanbieden van de duurzame 
keuzes. Reimarkt richt zich momenteel primair 
op de corporaties en hun huurders omdat zij de 
financiële basis leveren voor het bestaan en de 
ontwikkeling van het bedrijf. Maar doel was en is 
om huurders én kopers te bedienen. Het proces 
en aanbod waren in het begin onvoldoende op die 
laatste groep ingericht. Dat is nu op orde: sinds 
kort richt Reimarkt zich ook stelselmatig op kopers.

Versie 2.0
Reimarkt startte met een aanpak die het bedrijf 
zelf Reimarkt 1.0 noemt. Hierin bracht het bedrijf 
vooral de mogelijkheden voor energierenovaties 
in kaart en maakte afspraken met opdrachtgevers 
en bouwpartijen om het verduurzamingsproces 
te ontzorgen. Deze 1.0 aanpak is echter vooral 
reactief en daardoor ook tijdrovend en arbeidsin-
tensief. Reimarkt wist dat ze moest toewerken naar 
een efficiëntere aanpak met een helderder beeld 
van de duurzame opties en eenvoudige en snelle 
besluitvorming. 

Vorig voorjaar lanceerde het bedrijf Reimarkt 2.0. In 
dat kader werd een prijzenboek met standaardprij-
zen voor verduurzaming ontwikkeld. Dit maakt de 
kosten inzichtelijk voor veel voorkomende renova-
tieonderdelen zoals geïsoleerde voordeuren, dubbel 
glas, vloerisolatie, gevelisolatie en dakisolatie. 
Voor de samenstelling van het prijzenboek werkte 
Reimarkt samen met zes regionale bouwpartijen. 
Samen met deze bouwpartijen stelt Reimarkt de prij-
zen van de renovatieonderdelen ieder half jaar bij. 
Hierdoor blijven de prijzen en het aanbod actueel, 
concurrerend en aangesloten op de actuele uitvoe-
ringskosten van de bouwbedrijven.

Energie-index verlagen 
Reimarkt is meer dan een winkel en werkt zowel 
aan aanbod- als aan vraagzijde aan innovatie en 
standaardisatie, zodat vraag en aanbod beter en 
sneller samenkomen. De woonspecialisten werkten 
in 2014 en 2015 toe naar een duurzaam assorti-
ment en navenante werkwijze. Het jaar daarop 
volgden dermate aanzienlijke proces- en product-
verbeteringen, dat het bedrijf deze werkwijze tot 
Reimarkt 2.0 bestempelde. Sinds medio 2016 boekt 
Reimarkt zwarte cijfers. De duurzame oplossingen 
verlagen maandelijks de energie-index van vijftig 
tot zeventig woningen van 2,1 naar 1,4 tot zelfs 1,2. 
De corporaties zijn positief over de dienstverlening 
en de prestaties en werken nu aan een doorlopend 
contract. 

Enige aandachtspunt is dat het aantal particuliere 
deelnemers nog wat achterloopt bij de sociale 
woningbouw. Om ook deze groep te helpen bij 
het verduurzamen van de woning, werkt Reimarkt 
sinds 2016 met gebiedsgerichte campagnes voor 
particulieren. Eind 2017 moet dertig procent van de 
klanten uit particulieren bestaan.

meer informatie

Opdrachtgever 
Gemeente Enschede, Domijn & 
De Woonplaats

Opdrachtnemer 
Reimarkt Enschede

Projectleider 
Kay Geurtse

E-mailadres 
kay@reimarkt.nl
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Acquisitie verbeterd
De tweede verbetering richt zich op de rela-
tie tussen huurders, woningbouwcorporaties 
(opdrachtgever) en leveranciers (Reimarkt en de 
bouwpartijen). Reimarkt acquireert woningen via 
drie routes. In de eerste route ligt het initiatief 
bij de woningbouwcorporaties, die jaarlijks een 
budget reserveren voor energiemaatregelen in 
mutatiewoningen. Zodra er een woning vrijkomt, 
stelt de corporatie die aan Reimarkt beschikbaar. 
De experts inventariseren de woning en stellen 
vanuit het prijzenboek een pakket van maatregelen 
voor binnen de ruimte die van mogelijke huur-
verhoging. De corporatie weet op die manier snel 
welke maatregelen rendabel zijn, waardoor ook de 
besluitvorming en uitvoering snel verloopt.

In de tweede route gebruikt Reimarkt reeds 
verduurzaamdewoningen als zgn. ‘showcase’ om 
in contact te komen met buurtbewoners. Reimarkt 
bepaalt zelf welke bewoners ze hiervoor benadert. 
Buurtbewoners zien per wijk welke maatregelen 
Reimarkt kan en, volgens geldende afspraken met 
de corporatie, mag aanbieden. Tevens toont ze de 
impact van die maatregelen. Doorgaans komt dat 
neer op hogere huurkosten en een lagere ener-
gierekening. Ook benadert Reimarkt particuliere 
eigenaren van vergelijkbare woningen.
De laatste acquisitieroute verloopt op initiatief 
van de bewoners zelf. Huurders mogen Reimarkt 
zelf benaderen als ze energiemaatregelen in 
hun woning willen doorvoeren. De woningbouw-
corporatie en Reimarkt lichten bewoners vervol-
gens in over de mogelijkheden. In de praktijk 
 blijken bewoners die hun huis al lieten verduurza-
men goede ambassadeurs. 

Zwarte cijfers
In 2016 zette Reimarkt twee marktexperts in: een 
creative producer en een innovatiecoach. De crea-
tive producer hielp mee bij de start van een onder-
zoek naar klantmotieven. Daarvoor ontwikkelde hij 
‘personae’, ofwel voorbeeldklanten, en startte een 
onderzoek om de motieven te bevestigen onder de 
huidige klanten. De uitkomsten van dit onderzoek 
zijn van belang om de marketingacties richting 
deze doelgroepen te versterken. De innovatiecoach 
maakte via diepte-interviews een analyse van de 
stand van zaken van Reimarkt en stelde een advies 
op voor verdere ontwikkeling.

De nieuwe aanpak 2.0 neemt corporaties veel 
werk uit handen en draagt bij aan de doelstelling 
om de woningvoorraad in 2020 onder energie- 
index 1.1-1.4 (circa energie label A-B) Bewoners 
 profiteren op hun beurt van meer comfort en 
lagere energielasten. Sinds medio 2016 schrijft 
Reimarkt zwarte cijfers. Na een aantal jaren 
investeren heeft het bedrijf nu een goede formule 
en aanpak gevonden voor grootschalige imple-
mentatie van standaard renovatieonderdelen in 
huurwoningen. De woningbouwcorporaties zagen 
dat Reimarkt zelfs innovaties introduceerde die 
de markt waarschijnlijk niet vanzelf zou initiëren. 
In november 2016 vierde Reimarkt Enschede de 
komst van haar 1000e klant. In Enschede  staat de 
teller nu op ruim 1.400 woningen. Reimarkt heeft 
inmiddels ook winkels geopend in Den Bosch, Delft, 
Groningen, Hoogeveen en Zoetermeer. 

Geleerde lessen
Enkele factoren droegen in belangrijke mate bij aan 
de significante impact van Reimarkt op woningre-
novaties in Enschede. Een eerste factor is de expe-
rimenteerruimte die het bedrijf kreeg. De opstart 
vroeg namelijk om een forse voorinvestering. Om 
de basisomzet te borgen, kreeg Reimarkt een vaste 
vergoeding van de corporaties en een startsubsi-
die van de gemeente voor verduurzaming van de 
vrijkomende woningen.

Ook kreeg het bedrijf de ruimte om fouten te 
maken. In het begin betaalden zowel Reimarkt 
als de corporaties veel leergeld in de vorm van 
oplopende leegstand, te lange doorlooptijden van 
de uitvoering, opleverfouten en soms ook ontevre-
den huurders. Behalve dat ze investeringsruimte 
boden, grepen de corporaties ook positief in als het 
proces dreigde vast te lopen.

Vertrouwen, kennis en expertise bleek een andere 
succesfactor. Reimarkt kent de lokale partijen en 
zorgde voor vertrouwen en kennisdeling tussen 
aannemers over prijzen en werkwijzen. Hierdoor 
ontstonden kansen om werkzaamheden slim-
mer op elkaar af te stemmen en in de keten te 
innoveren. Het opbouwen van de relatie met de 
woningbouwcorporatie vergde weliswaar tijd, maar 
leidde wel tot heldere afspraken over het besluit-
vormingsproces rondom renovaties. 

Helder en overzichtelijk
Voor de samenstelling van het prijzenboek werkt 
Reimarkt samen met aannemers om een duidelijk 
overzicht van de kosten per maatregel te krijgen. 
Dit klinkt niet meteen als een ingewikkeld proces, 
maar het vraagt van de aannemers wel dat ze 
prijzen met elkaar uitwisselen en gelijktrekken. Om 
zover te komen, moeten partijen elkaar vertrouwen 
en samenwerken. Door deze stap kan Reimarkt nu 
eenvoudig per woning een pakket van maatregelen 
samenstellen dat bij de financiële ruimte past. 
Een andere belangrijke stap is de keuze om aan 
te geven wat Reimarkt wel kan bieden en wat 
niet. Deze focus maakt Reimarkt klantgerichter 
waardoor medewerkers beter naar hun klanten 
luisteren en weten welke zaken voor hen belangrijk 
zijn. Openheid in de agenda en duidelijke criteria 
voor de corporaties maakten een efficiënt proces 
mogelijk. Reimarkt kent de financiële speelruimte 
per woning en draagt efficiënt passende oplos-
singen aan waarmee de corporaties snel kunnen 
instemmen zodat aannemers direct aan de slag 
kunnen gaan. 

Gerichte oplossingen 
Het feit dat de woningbouwcorporaties budget 
vrijmaken voor duurzame renovatie getuigt van 
draagvlak en de wil om woningen op een slimme 
manier te renoveren. Reimarkt kan zo de bewoners 
benaderen en hen gericht oplossingen aanbieden. 
Een deel van het succes zit ‘m in de beperking 
van het aanbod. Reimarkt biedt huurders een 
helder overzicht van wat haalbaar is, zonder op 
de technieken in te gaan. Een adviseur praat over 
vloerisolatie en bepaalt zelf welke isolatietechniek 
bij de woning past. Juist die beperking van details 
en technische opties maakt het speelveld voor 
de bewoners overzichtelijk. Ze kunnen kiezen uit 
een startpakket, plus-pakket en een alles-in-huis 
pakket.

   Sinds medio 2016 verlagen de duurzame 
oplossingen maandelijks de energie-index van 
vijftig tot zeventig woningen van 2,1 naar soms 1,1. 

  Het prijzenboek maakt de kosten inzichtelijk voor 
veel voorkomende renovatieonderdelen zoals 
geïsoleerde voordeuren, dubbel glas, vloerisolatie, 
gevelisolatie en dakisolatie.

  Het feit dat de woningbouwcorporaties budget 
alloceren voor duurzame renovatie getuigt van 
draagvlak en de wil om woningen op een slimme 
manier te renoveren.

  De steun van de gemeente was een belangrijke 
initiërende factor die de partijen bij elkaar bracht 
en het balletje in Enschede aan het rollen kreeg.
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nabuurschap voor  
lokale energie 

HOF VAN TWENTE

Hof van Twente is de eerste 

gemeente in Overijssel die een 

heldere route heeft uitgestippeld 

om in 2035 klimaatneutraal te 

worden. Samen met de lokale 

ondernemersverenigingen en 

inwoners-coöperatie ECHT 

heeft de gemeente daarvoor de 

energiecorporatie ‘Zuiver’ 

opgericht. De corporatie richt 

zich eerst op buurtschappen waar 

een grote mate van ‘nabuurschap’ 

aanwezig is.

Wat voor de inwoners geldt, gaat ook op voor de 
ondernemers: ook zij willen lokaal graag gezamen-
lijk activiteiten organiseren. Door een open en goed 
gesprek te voeren is het mogelijk om te werken 
aan een gezamenlijke heldere aanpak en aantrek-
kelijk aanbod dat inwoners over de streept helpt. 
Deze horizontale samenwerking tussen lokale 
 aannemers, ontwerpers, adviseurs en installatiebe-
drijven is uniek.

Lokale tradities
De corporatie wil grootschalige projecten starten, 
bijvoorbeeld zonneparken of zonnepanelen op 
grote gebouwen. Voor kleinere projecten is het 
juist van belang om huiseigenaren enthousiast te 
maken. De gemeente heeft als doelstelling dat in 
2020 45% van de koopwoningen energielabel B 
heeft. Het projectteam van ‘Smart Energy Cities’ 
ondersteunt de gemeente hierbij. De creative 
producer zwengelt de vraag naar duurzame 
energieoplossingen onder de inwoners aan. 
Tegelijkertijd zorgt de innovatiecoach ervoor dat 
ondernemers met aantrekkelijke voorstellen tot 
maatregelen komen waarop bewoners meteen ‘ja’ 
willen zeggen. 

Samen met werkgroepen in de dorpskernen 
wakkert het team de interesse onder de bevolking 
aan, langs wegen die passen bij de lokale tradities. 
De inzet van business model canvas en customer 
journeys van ‘Smart Energy Cities’ geeft een goede 
strategie om dit uit te voeren. De kernen hebben 
een verenigingsleven dat gewend is om samen 
zaken te realiseren. Door deze energie en kracht 
centraal te zetten wordt het een verhaal van de 
mensen zelf en bouwen we aan kennis en een 
effectieve manier van werken.

Service design
Het proces met de inwoners is gestart met een 
goede intake en een serie interviews. De interviews 
waren zowel met vertegenwoordigers van inwo-
ners, energie-adviseurs en ambtelijke collega’s als 
met verschillende regionale duurzaamheidsplatfor-
men. Wat zijn de ambities? Welke ideeën hebben ze 
over de aanpak? En waar zien ze kansen tot samen-
werking en versnelling van het proces? In kleine 
werksessies zijn de uitkomsten teruggelegd bij de 
betrokkenen en zijn de kansen verkend. Dichtbij de 
inwoners blijven was een belangrijke conclusie. De 
creative producer zet daarom in op service design. 
Het is belangrijk om te weten te komen waarom 
iemand besluit een duurzame stap te nemen. In dit 
proces speelt ratio slechts een beperkte rol, maar 

Hof van Twente bestaat uit zes kernen en een groot 
aantal buurtschappen. Er is veel nabuurschap, 
mensen kennen elkaar en de lokale ondernemers. 
Er is veel eigenheid, iedere kern heeft zijn eigen 
tradities. Dit vraagt een andere aanpak dan een 
stadswijk. Na een eerste verkenning van het veld 
en de mogelijkheden voor aansluiting bij de regi-
onale partners als Buurkracht en Duurzaam Thuis 
Twente heeft het projectteam van ‘Green Energy 
Cities’ de focus naar de buurtschappen verlegd. 
Buurkracht en Duurzaam Thuis Twente bieden een 
goede regionale aanpak, aanvullend op elkaar en 
later zeer nuttig. 

Eerst moet de energiecorporatie echter voorzichtig 
interesse in de buurtschappen opwekken, kwam 
uit de karakterisatiefase van ‘Green Energy Cities’ 
naar voren. Voor het ontwikkelen van vertrouwen, 
de juiste toon en activering werkt het in dit soort 
gebieden het beste om dicht bij de mensen te 
beginnen en het verhaal te vertellen via de buurt-
schap zelf: de sporthal die een zonnedak wil om 
lagere lasten te hebben, de buurman die energie-
adviseur is, de boerenbedrijven die in zon extra 
inkomen zien, maar ook de feestcommissie die de 
duurzame dorpsdag organiseert.

meer informatie

Opdrachtgever 
lokale bouwbedrijven en 
 inwoners ‘Hof van Twente’

Opdrachtnemer
gemeente ‘Hof van Twente’

Projectleider 
r.wissink@hofvantwente.nl
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wat trekt hem of haar dan wel over de streep? Het 
advies van een buurtbewoner, de wetenschap dat 
je ook een lokale boer helpt of een naderende 
pensioenleeftijd die een andere blik werpt op vaste 
lasten? 

Aanbieders uitdagen
Aan de aanbodkant zijn bedrijven uitgenodigd die 
zich richten op energierenovaties, bijvoorbeeld 
lokale aannemers, ontwerpers, adviseurs en 
installatiebedrijven. In werksessies hebben ze met 
de innovatiecoach besproken welke veranderingen 
nodig zijn om de vraag naar en het aanbod van 
energierenovaties te vergroten. Welke rol hebben de 
aanbiedende partijen? Hoe kunnen ze hun aanbod 
organiseren? En hoe gaan ze gezamenlijk duurzame 
energieoplossingen op een aantrekkelijke manier 
aanbieden? Aan het eind van de sessies heeft de 
innovatiecoach een visie neergezet welke verande-
ringen mogelijk zijn. Deze presentatie diende zowel 
ter inspiratie, maar ook om de marktpartijen uit te 
dagen om lange termijn adviezen te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld routekaarten waarmee bewoners van 
A tot Z hun huis kunnen verduurzamen.

Fijnmazige strategie
Hof van Twente zit nu in de fase dat de trekkers 
met verschillende buurtschappen/kernen praten 
over hun inzet. Afhankelijk van de ambities en 
wensen gaan ze verder met de ontwikkeling van 
een fijnmazige activeringstrategie. Door middel 
van interviews en sessies is een goed overzicht 
ontstaan van de activiteiten en de mogelijke 
samenwerking met lokale en regionale partners. 
Op die manier is het ook beter mogelijk geworden 
om een afbakening te maken van de activiteiten. 

Om bewoners van niets naar een investering in hun 
huis te brengen is een heel traject met verschillen-
de stappen nodig. Het benoemen van de verschil-
lende soorten energietypen bij de bewoners heeft 
inzicht gegeven in de enorme diversiteit van acties 
die de gemeente samen met alle betrokkenen kan 
nemen. De volgende stap is om deze kennis te 
vertalen naar een ‘customer journey’ (reis van de 
klant) op niveau van de buurtschappen en kernen. 
Samen met de bewoners en lokale ondernemers 
kijkt de gemeente dan ook meteen wie welke actie 
kan uitvoeren. De ‘customer journey’ wordt daar-
mee ook meteen een uitvoeringsplan.

   Hof van Twente heeft, als eerste in Overijssel, een duidelijke  
route uitgestippeld om in 2035 energieneutraal te worden.

  De energietransitie begint bij de 18 dorpskernen/buurtschappen. 
Die kennen een hoge mate van nabuurschap van waaruit 
bewoners en lokale ondernemers graag gezamenlijk activiteiten 
kunnen en willen organiseren.

  Duurzame woningrenovatie zal stapsgewijs gaan omdat bij veel 
inwoners energiebewustzijn niet hoog op de agenda staat. 

  Een dorpsfeest met duurzame middag of een actie van de 
plaatselijke voetbalclub voor zonnepanelen op de sporthal zijn 
natuurlijke momenten voor meer interesse.

Lange adem
In Hof van Twente zijn veel mensen niet met de 
energietransitie bezig. Ook als ze wel maatregelen 
nemen in hun woning doen ze dat lang niet altijd 
vanwege het milieu. Lagere kosten, een warm huis, 
zorgen voor later zijn ook belangrijke redenen. 
Vaak zijn softe overwegingen doorslaggevend 
voor het aanvragen van een offerte: “mijn buur-
man vertelde erover” of “we deden het samen de 
ouders van school”. 

Het ontwikkelen van de vraag is een traject van een 
lange adem en loopt vaak via een omweg: eerst 
een buurtfeest met ludieke acties, dan meedoen 
met een zonnepaneel actie van de voetbalclub en 
daarna pas de woningen. Het beste moment om 
het erover te hebben is als mensen al besloten 
hebben te investeren in hun huis, bijvoorbeeld bij 
verbouwing of verhuizing. Neem lokale banken en 
makelaars mee in je aanbod. Vraag hen de moge-
lijkheden aan te stippen en te wijzen op het lokale 
energieprogramma.

Een bewoner uit buurtschap Wiene:

‘verduurzamen doen we op ons eigen manier’

ONZE INSPIRATIEBRON: SAERBECK
Om onze doelstelling te bereiken is samenwerking  tussen 
gemeente, inwoners en ondernemers nodig. Onze  grote 
 inspiratiebron is Saerbeck, een gemeente met 7000 
 inwoners in Noordrijn-Westfalen in de Kreis Steinfurt. 
 Door  samenwerking heeft deze gemeente bereikt dat na 
een  periode van 6 jaar 250 % van de eigen energie behoefte 
zelf wordt opgewekt. Men heeft samen geïnvesteerd in 
 zonnepanelen, windmolens en een biocentrale.

Saerbeck is ook een inspiratiebron als het gaat om het 
 betrekken van scholen bij het bereiken van onze doelstelling 
om energie neutraal te worden in 2035. Hiervoor hebben we in 
onze gemeente het programma HofPower ontwikkeld.

ONS LOKALE  
ENERGIEBEDRIJF

Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Als u  
langs komt bij het energieloket of contact opneemt via 
de mail of de telefoon, beantwoorden Irma, Sharon en 
Wilma graag al uw vragen.

KLANTENSERVICE

ZUIVER Hof van Twente
De Höfte 7
7471 DK Goor

T. 0547 857 310
info@zuiverhvt.nl
www.zuiverhvt.nl

Het energieloket is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 
uur en op maandagavond tot 19.30 uur.
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Meer dan energie-
neutraal in 2024

NOORDERPLANTSOENBUURT, GRONINGEN

De Noorderplantsoenbuurt in 

Groningen (stad) wil niet alleen 

de groenste buurt in de provincie 

zijn, ook energieneutraliteit in 

2024 staat hoog op de agenda. 

Om dat proces aan te jagen, 

hebben de marktexperts van 

‘Green Energy Cities’ nu plannen 

ontwikkeld voor de innovatie van 

vier modelwoningen die typerend 

voor de buurt zijn. Tevens heeft 

hun betrokkenheid tot een flinke 

toename van het gebruik van 

duurzame bronnen geleid, vooral 

van zonnepanelen. 

stellingen Groningen Energieneutraal 2035, geen 
uitzondering. Het idee erachter? Buurtbewoners 
kunnen juist heel goed buurtgenoten activeren om 
energiebesparende maatregelen te treffen. En met 
genoeg draagvlak is de kans op succes in een buurt 
veel groter.

Informatieavonden
Die aanpak van de initiatiefnemers blijkt een 
succes. In april 2014 werd in een buurtcafé, door 
en voor buurtbewoners, een avond over groe-
ne daken en zonnepanelen georganiseerd. Het 
gevolg? Een vol café, een collectieve zonnepa-
nelenactie en een adressenbestand per email 
van zo’n 80 buurtgenoten. Drie jaar later zijn er 
meer groene daken en geveltuintjes en liggen er 
aanzienlijk meer zonnepanelen op particuliere 
daken, hetzij collectief aangeschaft en met subsidie 
geplaatst, hetzij zelfstandig geregeld. Sinds april 
2014 zijn er drie bewonersavonden over energie-
besparing georganiseerd, met een wisselend aantal 
bezoekers. Behalve de zoektocht naar technische 
(on)mogelijkheden is het net zo belangrijk hoe het 
buurtteam zoveel mogelijk bewoners in de wijk kan 
informeren. Oftewel, hoe sluit je naadloos aan bij 
de belevingswereld van een huiseigenaar, huurder, 
student of huisbaas?

Vier woningtypen
De ambitie van de Noorderplantsoenbuurt is om 
binnen zeven jaar energieneutraal te worden. 
Daarvoor hebben de initiatiefnemers, in samen-
spraak met de marktexperts, een stappenplan 
gemaakt dat uitgaat van de kennis (tot verduur-
zamen) van de buurt. Als schakel fungeert het plan 
om vier huizen - die de verschillende woontypen in 
de wijk karakteriseren - tot modelwoningen voor 
de energietransitie uit te bouwen. Bouwtechnische 
mogelijkheden zijn legio maar het komt er wel op 
aan om die aan te laten sluiten bij het comfort van 
de bewoners en de karakteristieke uitstraling van 
de woningen en de Noorderplantsoenbuurt. 
De woningen zijn representatief voor de meest 
voorkomende types. Diverse partijen hebben 
onderzocht welke maatregelen ze kunnen toepas-
sen om deze woningen energieneutraal, of in 
ieder geval zo energiezuinig mogelijk, te maken. 
De woningen dienen als testcase om te leren van 
de ervaringen van de huiseigenaren. Daarnaast 
onderzoekt het buurtteam mogelijkheden om 
collectief energie op te wekken waarvoor nu een 
buurt coöperatie is opgericht.

Wat begon als initiatief van twee buurtbewoners, 
groeide in twee jaar uit tot de ambitie om als buurt 
in 2024 energieneutraal te zijn. Een spannende 
uitdaging in een buurt van tweeduizend huishou-
dens die uit veel oude (schippers)woningen en 
grotere woningen bestaat aangevuld met enkele 
naoorlogse woningen. Inmiddels hebben talloze 
buurtbewoners zich bij het initiatief aangesloten. 
De kracht van het initiatief lijkt ‘m te zitten in de 
balans van het enthousiasme en de gedrevenheid 
van het buurtteam en een gedoseerde en gerichte 
ondersteuning vanuit deskundige organisaties en 
de overheid. Inmiddels telt het Groene Buurtteam 
tien, en de werkgroep techniek drie bewoners die 
zich op vrijwillige basis inzetten om de doelstelling 
– energieneutraliteit in 2024 – te behalen. 

Sinds 2014 hebben zich bij het initiatief veel partij-
en aangesloten. Naast de gemeente Groningen 
en ‘Green Energy Cities’ participeren de buurt-
vereniging, SEN, Invent, KUUB, Grunneger Power, 
Groningen Woont Slim en Buurkracht, als ook 
de RUG en Energy Academy. Ondertussen is uit 
de initiatiefgroep de Coöperatie Groenste Buurt 
Noorderplantsoen gevormd.  In Groningen is de 
coöperatie ‘de Groenste Buurt’ de leadpartner. 
Dat is in de gemeente Groningen, met als doel-

meer informatie

Organisatie 
Groenste Buurtteam

Projectleider 
Harry van Ommen

E-mailadres 
info@groenstebuurt.nl

website 
www.noorderplantsoen.nl
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Marktexperts
Om te bepalen wat de beste manier is om bewo-
ners te bereiken, zijn twee creative producers inge-
schakeld. Zij zijn geïntroduceerd in het buurtteam 
en zijn vervolgens vier dagen daadwerkelijk ‘in de 
buurt gedoken’. Ze hebben de sfeer in de buurt 
geproefd, bewoners op straat en in hun woningen 
gesproken, onderzocht welke situaties zich voor-
doen en welke perspectieven er in de wijk leven. 
Op basis daarvan hebben ze zeven energietypes 
van de bewoners van de Noorderplantsoenbuurt 
samengesteld. Samen met aanvullende sociaal-
demografische informatie van de wijk biedt die 
typologie een goed inzicht in het karakter van de 
buurt. Vervolgens hebben de innovatiecoach van 
2MVpro, het buurtteam en de betrokkenen een 
helder prestatiecontract opgesteld. Daarin zijn 
onder meer concrete afspraken over een meetbare 
toename van wooncomfort en minder energie-
gebruik opgenomen.

Nadere stappen
Hoe zullen de bewoners op het technische onder-
zoek naar hun vier pilotwoningen reageren? De 
volgende stap is een advies, met een top vijf of tien 
welke aanpassingen de meest effectieve bespa-
ringen zullen opleveren. Het komt op de bewoner 

aan: die zal uiteindelijk één of meerdere keuze(s) 
moeten maken. Het buurtteam is nu op zoek naar 
financiers om de aanpassingen voor de eigenaren 
van de woningen aantrekkelijk en uitvoerbaar te 
maken. 

Van onderop 
De initiatiefnemers zetten zich, geheel vrijwillig, in 
voor het slagen van de doelen die ze zelf stellen. 
Dat kost best veel tijd. Daarmee hebben andere 
betrokkenen – als de gemeente, KUUB, en Energy 
Academy - terdege rekening te houden. ‘Neem 
vooral het roer niet over’, zeggen ze. Volg de 
wensen en het tempo van de stuurgroep. Sneller 
willen of een andere weg insturen kan demotive-
ren, net als vertraagde reacties of antwoorden. 
Neem de bewoners mee door hen te faciliteren 
met bijvoorbeeld soep met broodjes, uiteraard 
geleverd door een ondernemer uit de Noorder-
plantsoenbuurt. Zodra de overheid of organisatie 
aanschuift bij een overleg, moeten niet meer dan 
twee medewerkers aanschuiven. Bij meer mensen 
aan de andere kant van de tafel raken de bewoners 
overvleugeld. 

‘Mag ik een tip geven? Organiseer eens een 

feest, dat lijkt me een goed begin. Dat bindt 

mensen en zou ik heel leuk vinden. Daarna 

kun je prima uitleggen wat er speelt, bij een 

hapje en drankje.’

Een bewoner van middelbare leeftijd

Meer dan energie
De Noorderplantsoenbuurt – ofwel het Groenste 
Buurtteam – heeft meer dan alleen de ambitie om 
energieneutraal te zijn. Ze willen dat hun buurt 
ook daadwerkelijk de groenste wordt, met zoveel 
mogelijk bomen en bloeiende struiken. Om het 
sociale karakter van de buurt te versterken, vinden 
er ook andere activiteiten plaats, bijvoorbeeld het 
opruimen van zwerfvuil en vuurwerk, huiskamer-
concerten, ‘Aan tafel bij je buren’ en inzamelac-
ties voor de Voedselbank. Over al die activiteiten 
communiceert het Groenste Buurtteam met de 
bewoners via flyers, affiches, digitale nieuwsbrie-
ven en de buurtwebsite (noorderplantsoen.nl) 
waarop onder meer aankondigingen voor bewo-
nersavonden staan. Duurzaamheid is volgens het 
team immers meer dan één thema. Juist die combi-
natie van activiteiten zorgt ervoor dat bewoners 
met andere interesses bij de energietransitie van 
hun wijk betrokken raken. En omgekeerd. Boven-
dien heeft onderzoek uitgewezen dat mensen in 
een groene omgeving vaak gelukkiger zijn. Dat 
levert ook energie op!

   Bewonerscollectief zet zich in voor 
een groene en energieneutrale 
buurt in 2024. Door verschillende 
ambities te combineren, raken 
meer bewoners betrokken. 

  voor draagvlak en enthousiasme 
is het nodig dat andere partijen 
het tempo en de wensen van het 
bewonerscollectief volgen. 

  Breekijzer voor verdere 
verduurzaming is het plan om vier 
innovatiewoningen neer te zetten 
die de verschillende typen in de 
wijk representeren. 

NOORDERPLANTSOENBUURT, GRONINGEN
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Communicatie essentieel 
bij verduurzaming 
gemeentegebouwen  

SVGG, EINDHOVEN

Gemeente Eindhoven heeft de 

ambitie om in de periode 2035-

2045 een energieneutrale stad te 

zijn. Dat betekent dus ook dat 

de gebouwen waarin de gemeente 

is gehuisvest aangepakt moeten 

worden. In plaats van het zelf 

bedenken van maatregelen en 

oplossingen heeft de gemeente 

de markt uitgedaagd om te komen 

met een aanpak die leidt tot 

maximale duurzaamheidswinst binnen 

een sluitende business case. 

Hiervoor heeft zij een innovatieve 

manier gekozen om zeven van haar 

gebouwen bij gelijkblijvende 

exploitatiekosten te verduurzamen. 

gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het 
verminderen van de CO2-uitstoot, meer groen en 
water, aandacht voor mensen met achterstand op 
de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer. 
De principes van de wereldwijd bewezen duur-
zaamheidsmethode The Natural Step worden als 
leidraad gebruikt. Deze methode valt in vier stap-
pen uiteen en heeft zich de laatste jaren overal ter 
wereld bewezen. 

Vanuit vier duurzaamheids-principes wordt daar-
mee gekeken hoe de gemeente haar einddoel kan 
realiseren. Voor de gemeente en het consortium 
vergt ‘The Natural Step’ echter wel een andere 
manier van denken, (samen)werken en afspraken 
maken dan iedereen tot voor kort gewend was.

Communicatie blijkt dan ook essentieel om van het 
SVGG project een succes te maken. Communicatie 
zorgt niet alleen voor draagvlak onder inwoners, 
gebruikers van de gebouwen, de gemeenteraad en 
andere vastgoedeigenaren. Communicatie maakt 
ook enthousiast en creatief waardoor betrokken 
partijen, bijvoorbeeld, nieuwe werk- en financie-
ringsvormen kunnen vinden. 

Garry Whitrick, Senior projectmanager slim 
verduurzamen gemeentelijke gebouwen  (gemeente 
Eindhoven):

‘Door ruimte te krijgen (en te nemen) en fouten te 

mogen maken (innoveren) hebben we een vernieu-

wende aanpak ontwikkeld die naast verduurzamen en 

innoveren ook kwaliteit op de lange termijn mogelijk 

maakt zonder extra investeringen. Daarbij gaan we 

samenwerken in een alliantie-organisatie waarmee we 

de oude principes van opdrachtgever en opdrachtne-

mer ter zijde schuiven en waar het vertrouwen van en 

naar elkaar de basis vormt van deze samenwerking.’

In de innovatieve aanpak van de gemeente komen 
diverse soorten vragen naar voren. Vragen voor 
de gemeenteraad (hoe blijven de duurzaamheids-
doelstellingen op de agenda staan en waar kunnen 
ze worden aangescherpt?) en voor de contract-
managers (hoe ziet de andere manier van werken 
eruit, qua proces en uitvoering?). Ook vragen als 
wie verantwoordelijk is voor de communicatie over 
het proces en de projectdoelstellingen. En tenslot-
te vragen als delen van ervaringen en kennis met 
andere gemeenten en vastgoedeigenaren over 
deze nieuwe manier van aanbesteden. Als daarop 
antwoord is gegeven, kan de SVGG aanpak als 

Het consortium !IMPULS, in 2016 winnaar van de 
aanbesteding, zet daar nu de schouders onder. 
Binnen de beschikbare renovatie- en onder-
houdsbudgetten óók een maximale verduurza-
ming  realiseren in en rondom de gemeentelijke 
 gebouwen. Dat was de opdracht waarvoor !MPULS 
in co-creatie, met behulp van de methodiek van het 
‘designdenken’, de beste oplossing ontwikkelde. 
Resultaat is een contract dat flexibel en toekomst-
bestendig is en ruimte biedt aan innovaties. Het 
contract heeft een looptijd van 10 jaar, met een 
optionele verlenging voor 5 jaar. De renovatie van 
Stadhuistoren en Stadhuis start al begin 2017. 
Communicatie blijkt essentieel om van het SVGG 
project (Slimme Verduurzaming Gemeentelijke 
Gebouwen) een succes te maken. 

The Natural Step
Naast het terugbrengen van de centrale loket-
functie (Inwonersplein) naar het Stadhuis wordt de 
Stadhuistoren ingericht voor ambtelijke huisvesting 
en een Living Lab, waardoor efficiënter en slim-
mer met de totale huisvestingsopgave om wordt 
gegaan. Het stadskantoor wordt hierin meegeno-
men tot 2020, daarna loopt het huurcontract af. 
Andere thema’s qua verduurzaming zijn het conti-
nue verbeteren van de leefbaarheid en gezond-
heid, 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke 

meer informatie

Opdrachtgever 
Gemeente Eindhoven

Opdrachtnemer 
!IMPULS (Ballast Nedam,  
Brink Groep, DWA, DOOR 
 architecten / Rudy Uytenhaak 
en Rik Kuijpers)

Projectleider 
Garry Whitrick

E-mailadres 
g.whitrick@eindhoven.nl

http://www.thenaturalstep.nl
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 ‘lichtend voorbeeld’ voor andere duurzame vast-
goedprojecten in ons land dienen. 

Scherper communiceren
Om deze communicatie beter op het netvlies bij 
alle betrokkenen te krijgen, heeft ‘Green Energy 
Cities’ een creative producer in de arm genomen. 
Tijdens de eerste sessie die zij met de partijen 
belegde, kwam een aantal doelstellingen naar 
voren die bij uitvoering extra aandacht behoeven. 
Die doelstellingen liepen uiteen van informeren 
over de projectdoelen en samenwerken (met de 
focus op innovatie en duurzaamheid) tot het delen 
van ervaringen, financiering en het aanzetten van 
andere vastgoedeigenaren tot (investeringen in) de 
verduurzaming van hun gebouwen.

Uit de eerste sessie bleek tevens dat communicatie 
over het project weinig gestroomlijnd was. Commu-
nicatiedoelen, doelgroepen en boodschap liepen 
uiteen. De creative producer heeft dat tijdens 
vervolgsessies meer inzichtelijk gemaakt. Dank-
zij een matrix is nu duidelijk wie wat naar welke 
doelgroep moet communiceren. Op dit moment 
werken de betrokkenen uit hoe ze dit verhaal 
verder gaan invullen. Belangstelling is er genoeg. 

Mensen uit het vastgoed, de bouwwereld, andere 
gemeenten en de rijksoverheid vragen bijna weke-
lijks naar het hoe en waarom. Zij kunnen alvast een 
indruk krijgen door middel van presentaties en een 
boekje.

   Gemeente Eindhoven gebruikt ‘the Natural Step’ 
voor het project SVGG (Slimme Verduurzaming 
Gemeentelijke Gebouwen). Het project is in januari 
2017 van start gegaan.

  Het consortium !IMPULS, winnaar van de 
aanbesteding uit 2016, voert het SVGG project uit. 
Het consortium bestaat uit Ballast Nedam, Brink 
Groep, DWA, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak 
en Rik Kuijpers

  Wil SVGG succesvol worden, dan is communicatie 
essentieel voor zowel de gemeente als het 
consortium

"Anders dan bij traditionele aanbestedingen 

zijn we erin geslaagd om zowel financieel als 

fysiek een ‘living lab’ te creëren waarin ruimte 

voor experimenten en doorlopende innovaties 

mogelijk zijn. De rol van opdrachtgever en 

opdrachtnemer ligt dichter bij elkaar dan ooit."

Mary-Ann Schreurs, wethouder design,  
innovatie en duurzaamheid:
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Stappenplan voor 
 energieneutraal 
 Alteveer-Cranevelt

ALTEVEER-CRANEVELT, ARNHEM

De Arnhemse wijk Alteveer-

Cranevelt wil in 25 jaar 

energieneutraal worden. De wijk 

gaat dit realiseren met behulp 

van een stappenplan dat door 

een wijkwerkgroep duurzaamheid 

samen met een team experts is 

ontwikkeld. In het plan staan 

concrete acties beschreven 

om de komende twee jaar tien 

procent energie te besparen. 

Acties zijn bijvoorbeeld een 

wedstrijd energiebesparing tussen 

de straten ( ), een tijdelijke 

demonstratiewoning (pop-up store) 

en een duurzame huizenroute. Ook 

wordt de wijk een buurkrachtwijk 

(zie later).

Wijkatlas 
Ideeën over duurzaamheid heeft de wijkwerkgroep 
genoeg. Maar hoe ziet de structuur van hun wijk er 
nu precies uit? Wie dat weet, kan veel gerichter met 
de energietransitie aan de slag. Tijdens een aantal 
vergaderingen van de werkgroep schoven daarom 
ook de drie marktexperts aan tafel. Zij hebben een 
wijkatlas samengesteld met drie informatielagen. 
Allereerst door informatie te verzamelen over de 
sociale structuur van Alteveer-Cranevelt (zoals 
opleidingsniveau, leeftijdsopbouw en werkeloos-
heid). Vervolgens brachten ze de fysieke structuur 
van de wijk in kaart (bouwjaar, de staat van de 
woningen, verschillende woningtypen). Op het 
derde niveau is het thema energie ook inzichtelijk 
gemaakt. Daarop staan zaken als energieverbruik, 
energieopwekking in Alteveer-Cranevelt en de 
aangevraagde isolatiesubsidies. Naast de wijkat-
las zijn een aantal overzichten aan de werkgroep 
aangereikt die inzicht geven in de overgang naar 
duurzame bronnen. Voorbeelden zijn onder meer 
duurzame concepten (all-electric, zonnewarmte, 
warmtenet) en dito technieken (als spouwmuuriso-
latie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboi-
lers). In de overzichten staan ook mooie mogelijk-
heden tot financiering (duurzaamheidsleningen, 
subsidies). 

Bewoners aan het roer
De bewoners blijven echter aan zet. In de werk-
groep duurzaamheid zitten mensen die het leuk 
vinden om over energie na te denken. Ze vormen 
vaak geen representatieve afspiegeling van de wijk, 
daarom is het aan te bevelen om andere achter-
gronden dan enkel energie-experts aan het woord 
te laten komen. Interviews hebben inzichten gege-
ven om aan de slag te gaan, een plan van aanpak 
is opgesteld. De werkgroep heeft haar plannen 
gepresenteerd tijdens een recent Energy café van 
het netwerk ‘Energy made in Arnhem’ en heeft nu 
medewerking van Alliander gekregen.
Zoals het nu op tafel ligt, neemt de wijk deel aan 
‘Buurkracht.’ Onderdeel van het deelnemen aan 
Buurkracht is het orgsaniseren van film-, informa-
tieavonden en activiteiten, het opzetten van een 
zogenaamde ‘pop-up store’ met informatie over 
duurzame maatregelen, het organiseren van een 
energybattle en een duurzame huizenroute. De 
pop-up store zal de werking van diverse energie-
maatregelen aan de eigen woning breed vertonen. 

Voor ‘Buurtkracht’ kunt u de volgende website 
bezoeken:
www.buurkracht.nl/buurten/alteveer-cranevelt- 
arnhem

Zoeken naar een stappenplan
Bijzonder aan Alteveer-Cranevelt is dat de bewo-
ners zelf aan het roer staan om hun wijk op termijn 
energieneutraal (aardgasloos) te maken. Ze hebben 
het advies van de gemeente en de marktexperts 
opgevolgd door eerst een wijkanalyse uit te voeren, 
onder meer aan de hand van interviews met 
bewoners. Aan het begin van het proces zorgen die 
analyse en interviews al meteen voor aandacht om 
van aardgas in de wijk los te komen. Vervolgens zijn 
de initiatiefnemers op zoek gegaan naar hoe ze een 
stappenplan en de bijbehorende financiering ook 
rond kunnen krijgen. De Green Deal ‘Smart Energy 
Cities’ – mede ondertekend door de gemeente 
Arnhem – bleek een goed hulpmiddel. Vanuit dat 
concept heeft de gemeente een creative producer, 
een innovatiecoach en een energiedeskundige 
voor deze opgave vrijgemaakt. De wijkwerkgroep 
duurzaamheid is zich aan het oriënteren op een 
tijdelijke demonstratiewoning (pop-up store).  

   Alteveer-Cranevelt wil in 25 jaar 
energieneutraal zijn, de komende 
twee jaar met tien procent 
 energiebesparing en duurzame 
bronnen. 

  Met acties als een ‘Energy Battle’ 
(tussen de straten) en een 
duurzame huizenroute komt de 
energietransitie beter en meer bij 
bewoners onder de aandacht.

Werkgroep duurzaamheid:

‘Wij willen een energie neutrale wijk in 25 jaar 

met behoud van het  sociale en groene karakter.’ 

meer informatie
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