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door, voor en met bewoners

Het energievraagstuk
Wat gebeurt er?
• Klimaatverandering – hogere temperaturen –
stijging zeespiegel
• Extremere weersomstandigheden
• Uitstoot broeikasgassen – verbruik fossiele
brandstoffen
• Uitputting van de aarde
Wat kunnen we doen?
• 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
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Bewonersorganisatie voor energievraagstukken
Door, voor en met bewoners
Verantwoordelijkheid nemen voor het leggen van bewonersrelaties en het werken
vanuit de lokale samenleving aan de energietransitie (bewoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties, gemeente)

Werken vanuit de dorpskernen
Teams voor energieopwekking, energiebesparing en buurtwarmte per dorp

Onafhankelijke professionele maatschappelijke organisatie
Samen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de opgave, maar wel vanuit een
onafhankelijke positie werken aan vraagstukken en opdrachten energietransitie

Vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid
De coöperatie als platform en infrastructuur om lokaal vragen, opdrachten,
initiatieven, beschikbaarheid en kennis bij elkaar en verder te brengen.

Klimaatbewustzijn
Bewustzijn opbouwen
Bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering, de mogelijke maatregelen voor de
eigen omgeving en de vanzelfsprekendheid om daar lokaal met elkaar in te investeren en
verantwoordelijkheid voor te nemen.

Informeren van bewoners en bereikbaarheid
Informeren via website en websites per dorp en per project. Nieuwsbrief, weekblad, sociale
media. Dagelijks bereikbaarheid via telefoon, email en website.

Energie-educatie
De basisscholen krijgen van de energiecoaches tentoonstellingslessen en juniorenergiecoach
opdrachten. Daarnaast bouwen de kinderen aan een Dorp van de Toekomst.

Duurzame Dorpen in Actie 2022
Een initiatieventafel waar initiatieven samen met anderen worden verdiept en verder
geholpen. En vraag aan bewoners met een duurzame woning om hun huis open te stellen.

Duurzame Dorpen in Actie
Hoe staat het met de winnende initiatieven van 2020?
Deelauto
Delen van auto’s vermindert het aantal auto’s en het parkeerprobleem.
Mogelijkheden voor energieopslag en energiegebruik voor de buurt.

Gelijkstroom
Het voordeel van het gebruik van gelijkstroom is de energiebesparing die te behalen is
door de opgewekte zonne-energie niet langer om te vormen naar 230 Volt AC
waardoor de noodzaak van een omvormer vervalt. Evert de Bruin leeft helaas niet
meer, maar we hebben een werkgroep gelijkstroom.

Wijkbron
Door eerst de beschikbare duurzame energie uit de buurt te gebruiken, kunnen wijken
in de toekomst steeds meer in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Energiebesparing
Energiecoachteams per dorp
Een breed pakket. Energiecoachgesprekken met Hoomdossier, warmtescans, wekelijkse
energietafel, straatgesprekken, collectieve inkoopacties, kleine bespaarmaatregelen, acties en
energie-educatie.

Informeren van bewoners en bereikbaarheid
Informeren via website en websites per dorp en per project. Nieuwsbrief, weekblad, sociale
media. Dagelijks bereikbaarheid via telefoon, email en website.

Collectieve inkoopacties
Drie collectieve inkoopacties, te weten isolatie, zonnepanelen en groene daken, samen met de
andere energiecoöperaties in de regio.

Energiearmoede
Nieuw traject samen met gemeente, woningcorporaties en welzijn. Wijdemeren heeft 4,2-6%
energiearmoede
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Energieopwekking
Drie gebiedsregisseurs en coördinator opwekking
Gebiedsgericht werken aan energieopwekking. Zonnepanelen op alle daken boven 250 m2.
Gratis dakscan en projectverkenning. Netwerkbijeenkomsten met dakeigenaren.

Projecten energieopwekking
Projectleiders voor SCE en SDE projecten of andere financieringsmogelijkheden.
Energieopwekking met energieopslag en eventueel kleine windmolens en windturbines.

20% energie-inkoop gemeente
20% van de energie-inkoop van de gemeente gaat via de energiecoöperatie en wordt geleverd
door om|nieuwe energie (coöperatieve energieleverancier) waar we als energiecoöperatie lid
van zijn. Streven is over twee jaar 100% van de energieinkoop gemeente.

lokaal 100% groene energie
Wij leveren onze energie van de coöperatieve energieopwekking aan om|nieuwe energie en
nodigen bewoners uit om samen te investeren in 100% lokale groene energie. Lokaal
eigenaarschap van onze energieleverantie.

Buurtwarmte
Vier verkenningsbuurten
In de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren (najaar 2021) zijn vier
verkenningsbuurten benoemd, te weten: Blijkpolder Nederhorst den Berg, Ankeveen Kern,
Kortenhoef Noord, Nieuw-Loosdrecht Noord. Onderzoeken duurzame alternatieven aardgas.

Vier buurtverkenners
Buurtverkenners leggen contacten met en tussen bewoners, mobiliseren betrokkenheid en
kennis en organiseren buurtavonden over de warmteoplossingen en de wensen van de buurt.

Onderzoek aquathermie als warmtebron
Aquathermie van oppervlaktewater, zoals de Spiegelplas, de Loosdrechtse plassen en de ’sGravelandsevaart, aquathermie van afvalwater, zoals de rioolwaterzuivering in de Horstermeer
en aquathermie van drinkwater, zoals het drinkwaterveld langs de Rading in Loosdrecht

Lopende initiatieven
•
•
•

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie (met subsidieaanvragen)
Warmtewerkgroep Kortenhoef (Noord)
Buurtenergieprogramma Bomenbuurt Loosdrecht

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?

Buurtverkenning
Hoe ziet de buurt eruit?
• Woningbestand (straten, woningen
bouwjaar en energiestaat)
• Monumenten
• Betrokken bewoners
• Initiatieven
Hoe voorziet de buurt in haar energie?
• Daken van bewoners en grote
daken voor energieopwek
• Wijkbronnen
• Collectieve of individuele
warmteoplossingen

Hoe bereiden we de buurt voor op duurzaam energiegebruik?
• Bewonersbijeenkomsten
• Huis aan huis over de energiestaat van de woningen
• Enquête om de buurt in kaart te brengen
• Collectieve en/of individuele acties voor verduurzamen
woningen
• Initiatieven huisvesten (oa Paul Poulissen)
• Themabijeenkomsten: wijkbronnen, aquathermie,
waterstof, warmtepompen en andere wensen
Partners bij elkaar brengen
• Gemeente
• Liander - Stedin - Vitens – Waternet
• Natuurmonumenten
• Woningcorporaties
• Bibliotheek - Landgoed de Rading
• Versa Welzijn

Buurtverkenningen warmtetransitie Wijdemeren
• Buurtverkenning
• Onderzoek collectieve warmteoplossingen
• Zeggenschap en eigenaarschap bewoners - eigen regie over betaalbaarheid
• Onderzoek en ontwerp coöperatief warmtebedrijf

• De hybride warmtepomp als tussenstap

De hybride warmtepomp als tussenstap
We werken aan een aantal stappen
1. Onderzoek naar de hybride warmtepomp als tussenstap
2. Scholing energiecoaches
3. Thema-avond bewoners
4. Collectieve inkoopactie voor hybride warmtepompen met selectie bedrijven
5. Samenwerking met bedrijven
6. De rol van energiecoach en van de professionele adviseur
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