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Welkom op het Energieontbijt #155
Thijs Haverkamp



Wat is een hub?
● Is een ‘clubhuis van de buurt’, waar koplopers, energiecommissarissen en 

geïnteresseerden die hun gebied op schone energie willen elkaar kunnen 
ontmoeten.

● Waar activiteiten gericht op schone energie of besparing worden 
georganiseerd.

● Gebeuren ook heel veel andere (sociale) activiteiten
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Welkom! in SAW 
Anneke Kroonenberg
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Weesp Duurzaam
Paul Roholl



Programma
08:30   Inloop met koffie en croissantje 
09:00   Welkom:
            Thijs Haverkamp - 02025 
            Anneke Kroonenberg, bestuurslid SAW 
            Paul Roholl - Weesp Duurzaam  
09:10   Voorstelronde
09:20   Update Bestuurscommissie van stadsgebied Weesp/Driemond   
            Jan van der Does, Dagelijks bestuurder Weesp
            Quinten Atsma, Duurzaamheidscoordinator Weesp         
 09:35  Energiebesparen, wat zijn de mogelijkheden:
            Alexandra Houbiers, Weesp Duurzaam: wat doet Ymere, Versa en Weesp Duurzaam voor huurders
            Marc Verstift, energiecoach Weesp Duurzaam: wat doet Weesp Duurzaam voor woningeigenaren



Programma
09:50  Voorbeeld projecten in Weesp:          
           Hans Hamstra, bestuurslid en projectleider buurtenergieproject de Klomp: 
             straat of wijk aanpak door Weesp Duurzaam 
           Irmelin Waalkens : collectieve zonnepaneel projecten
           Hans Hamstra : een verduurzaamde woning als praktijkvoorbeeld 
10:05  Open Podium 
10:30  Einde - uitloop 

na afloop Energie Coach Spreekuur 
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Hoop & Vrees
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De uitdaging
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We benutten lokale intelligentie om de 
Energietransitie te versnellen
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Voorstelronde  

In 5 woorden wie ben je en wat brengt je hier .

Heb je vraag, oproep, info of tip ? gebruik straks het 
open podium hiervoor! 
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Jan van der Does- Quinten Atsma 
Update gemeente stadsgebied Weesp



Duurzaamheidscoördinator Weesp

Quinten Atsma

08-06-2022



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het 
vierde niveau is bold en geschikt 
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming.
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift.

Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen!

Duurzame Wegwijzer

■ Stap-voor-stap gids naar steun

■ Voor collectieven, bewoners, bedrijven, 
(sport)verenigingen, etc.

■ Thema’s
– Wonen
– Mobiliteit
– Vergroening
– Circulaire economie
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nieuwamsterdamsklimaat.nl/duurzame-wegwijzer/ 

https://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/duurzame-wegwijzer/


Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het 
vierde niveau is bold en geschikt 
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming.
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift.

Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen!

Duurzame Wegwijzer
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Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het 
vierde niveau is bold en geschikt 
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming.
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift.

Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen!

Voorbeelden van ondersteuning

■ Energie
– Energielening
– Gratis Energiedisplay
– Subsidie aardgasvrij
– Energiefonds

08-06-2022Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 16

■ Circulair
– Boeren voor Buren (stadspas!)
– Repair cafés zoeker
– Subsidie stadslandbouw

■ Mobiliteit
– Laadpaal aanvragen
– Gratis parkeren voor elektrisch 

verhuizen
– Subsidie aardgasvrij

■ Overig
– Ruimte voor Duurzaam Initiatief

- Subsidie voor duurzaam initiatief dat ook 
de buurt versterkt

– Integraal Maatschappelijk initiatief
- Sociaal initiatief dat ook duurzaam is



Klik op het pijltje naast Nieuwe dia 
om een nieuwe dia aan te maken. 
Kies een van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia opnieuw 
moet worden aangepast aan de 
huidige indeling, of om een andere 
indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde niveau 
hebben een opsomming. Het 
vierde niveau is bold en geschikt 
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  vier als 
vijf lijnen automatisch uit aan de 
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en achtste 
niveau lijnen uit onder resp. eerste, 
tweede en derde opsomming.
Het negende niveau is een kleiner 
lettertype dat uitlijnt aan de 
linkermarge. Deze is geschikt voor 
bijvoorbeeld een bijschrift.

Let op:  Let op: wissel van stijl met 
de knoppen              voor 
lijstniveau verhogen of verlagen, of 
in MS Office met verkorte 
toetscombinatie Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de standaard 
opsomming- knoppen van MS 
Office om de stijl te veranderen!

Vraag aan jullie:

■ Nodig ons uit ☺, we geven graag een toelichting bij je bewoners- of 
ondernemersbijeenkomst

■ Bel of mail ons als je vragen of hulp nodig hebt! 
■ Quinten Atsma Q.Atsma@Amsterdam.nl

08-06-2022Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 17
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Alexandra Houbiers 
Wat doet Ymere, Versa Weesp Duurzaam voor huurders



Platform Weesp Duurzaam

Energieontbijt 9 juni 2022

• Mobiliteit, Afval, Groen en Energie

• Energiecoöperatie Weesp Eco Energie
– Energieopwekking 

– Energiebewustwording

– Energiebesparing



• Straat- en wijkgesprekken

• Energiecoaches
– Bij bewoners thuis

– Deskundig en onafhankelijk

– Kijken mee

– Voor huurders en kopers

Hoe ondersteunt Weesp Duurzaam 
bewoners?



Woningcorporatie  
Ymere 

verduurzaamt

Doel: woningen naar label B

Eerst label E,F,G per complex 



Jerrel Oron  

• In juni start Versa Welzijn Weesp  met de 
FIXbrigade. De fixers komen bij bewoners 
thuis.

• De fixers voeren kleine energiebesparende 
maatregelen uit. Ze zijn in te schakelen voor 
de volgende activiteiten:

• kitten, tochtstrips, radiatorfolie, 
brievenbusborstel, roosters in de vensterbank, 
ledlampen e.d.

• Naar bewoners
• Fixbrigade  aanbrengen materialen 



Algemeen: Bereik vergroten 

Wachtrij renovatie: extra aandacht  

• Ymere: acties + bespaarpakket

• Weesp Duurzaam:  Tips besparing door gedrag 
+ materialen van Ymere

• Versa: Ingang + FixBrigrade aanbrengen 
materialen

SAMEN 



Contact 

www.weespduurzaam.nl  
info@weespduurzaam.nl

 

http://www.weespduurzaam.nl/
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Marc Verstift
Wat doet Weesp Duurzaam voor woningeigenaren



Weesp Duurzaam

Energieontbijt 9 juni 2022 Coachgesprekken
- besparen
- bewustwording



• Wat wil ik bereiken?
Extra comfort? Lagere lasten? Kleinere footprint? Van alles wat?

• Hoeveel energie verbruik ik eigenlijk?
Hoe verhoudt mijn verbruik zich tot marktgemiddelden? 

• Isolatie
Hoe staat het de isolatie van mijn woning? Wat kan er beter? Wat kost dat en wat 
levert me dat op?

• Optimalisatie rendement
Hoe haal ik met minder gas meer rendement uit mijn verwarming?

• Stroomverbruik
Hoe kan ik mijn stroomverbruik verminderen? Wat kost dat en wat levert dat op?

Koopwoningen

Coachgesprekken
Eerst besparen ….



• Alternatieven voor aardgas
Hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp, duurzaam gas, warmtenet,  
zonneboilers. Wat kost dat en wat levert het op? Hoe past dat in de transitievisie 
van Weesp?

• Zonnepanelen
Hoe werkt het, wat kost het, wat levert het op? Hoe werkt salderen? Is opslag van 
energie zinvol? Hoe zit dat met warmtepompen en elektrisch rijden?

Koopwoningen

Coachgesprekken 
… en na het besparen opwekken

Na het coachgesprek een samenvattend verslag met onder 
andere mogelijke strategieën.
Wat kan ik op de korte termijn doen en wat op de (middel)lange termijn? 
Hoe zorg ik ervoor dat de maatregelen elkaar versterken? 



Alleen in de koude maanden, ook 
in combinatie met coach-gesprek

• Warmtelekken?
Kieren, koudebruggen, verzakte 
isolatie, vochtvorming

• Laagste warmte-weerstand?
Gevels, kozijnen, deuren, ramen, dak, 
…

• Rapport warmtescan

Koopwoningen

Warmtescans



Koopwoningen

Collectieve inkoopacties

Vloerisolat
ie

Zonnepanel
en

Spouwmuu
r-
isolatie

HR+
+ 
Glas

Bodemisolat
ie

Dakisolati
e Sedumdak

en Weespduurzaam.nl



Contact 

Aanmelden of Vragen 
via 

www.weespduurzaam.nl  
info@weespduurzaam.nl

 
Vanavond: 

informatiebijeenkomst inkoopacties Zonnepanelen en 
Sedumdaken

20-21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
SAW-gebouw, Papelaan 126B, Weesp.

http://www.weespduurzaam.nl/
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Energiecommissarissen

  



Energiecommissaris

● Onderdeel van het netwerk van Energiecommissarissen in Nederland
● Het aanspreekpunt in een specifiek postcodegebied
● Het gezicht in de buurt met en voor 02025
● Een verbinder die werkt maakt van vragen uit de buurt
● Het netwerk benut voor kennis, ideeën en samenwerking
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Energiecommissarissen Weesp
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Ken jij nog een energiecommissaris 
voor de postcode gebieden WEESP/DRIEMOND



Neem contact op!
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Vragen, opmerkingen, ideeën? 
sophie@02025.nl



Wat is een koploper?

● Een bewoner van 020 die een initiatief leidt om een gebied op schone 
energie te krijgen (Gebied: straat, wijk of groter ) . Bijvoorbeeld: meerdere 
huizen, sportclub, school, bedrijf of bedrijven

● Die met zijn of haar gebied zichtbaar een koploper schone energie wil zijn 
en anderen in beweging brengt en kennis en ervaring deelt
 

We zien de koplopers als een punkband: sommigen kunnen fantastisch 
spelen, anderen doen maar wat, maar iedereen die wil meedoen is welkom en 
elke klank voegt iets toe aan de muziek. 
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Hans Hamstra 
Straat of wijk aanpak door Weesp Duurzaam
  



Weesp Duurzaam
Energieontbijt 9 juni 2022 Straat- en wijkgesprekken

- start van een buurt-
     energieproject

Hans Hamstra

38



Voorbeeld: Buurtenergieproject de Klomp

• Doel: “Ambitie van het project is om een beweging op gang te 
brengen en door, voor en met bewoners 
verantwoordelijkheid te nemen voor de energietransitie”

• Scope: Alle bewoners, excl. bewoners op woonarken.
• Uitdaging: hoe bereik je deze bewoners?
• Fases:

1. Waarnemen (“wat er al gebeurt”)
2. Onderzoeken (“wat is er mogelijk?”)
3. Daarná: Samen bouwen – Uitvoeren van acties 

• Subsidie: November 2021, Periode: januari - maart 2022  

39Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.



!! Een beweging op gang brengen !!

• Belangrijke succesfactoren:
– Lokale kampioenen!
– Maak ‘t persoonlijk (wees zichtbaar, plaatjes, handschrift)
– Zorg dat duurzaamheid een gespreksonderwerp wordt
– Gebruik bestaande structuren  

40Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.



Buurtenergieproject de Klomp – Attentiepunten    1

• Organisatorisch:
– zorg voor context. Waarom? Gemeentebeleid.
– zorg voor “lokale kampioenen”.
– duidelijkheid over “de Opdracht”
– duidelijkheid bij iedereen over “Scope”
– duidelijkheid over “wie doet wat?”, “Rollen”

41Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.

Beschrijf “alles”



Buurtenergieproject de Klomp – Attentiepunten    2

• Ondersteunende techniek:
– Zorg voor een Website waar méér informatie voor de 

buurtbewoners op staat.
– Speciaal e-mailadres
– Bij drukwerk 🡪 zorg voor een Mobiel / QR code
– Zorg voor een “issuelog” (spreadsheet)

42Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.



Buurtenergieproject de Klomp – Attentiepunten    3

• Uitvoering – fase 1:
– Breng de buurt en bewoners goed in kaart
– Bronnen:

Eigen archief; Partners (Ymere, Liander); (lokale) overheid; 
Allecijfers.nl; BAG-viewer; Gewoon kijken!

– Zoek contact met ervaringsdeskundigen

43Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.



Buurtenergieproject de Klomp – Attentiepunten    4

• Uitvoering – fase 2:
– Haak aan op al bestaande initiatieven (bijv. buurtfeest?)
– Communicatie / drukwerk in herkenbare stijl
– Communicatie: “lokale kampioenen”; Maak ‘t persoonlijk; Hou ‘t 

kort; Mobiel mogelijk (QR); Website ondersteuning.
– Communicatie: E-mailadressen van bewoners verzamelen en 

alleen gebruiken in BCC
– Communicatie: zorg voor communicatie frequentie
– Buurtbijeenkomst? Nodig partners uit (gemeente, 

woningcorporatie, Versa, ……?)

44Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.



Bedankt voor uw aandacht

www.weespduurzaam.nl
info@weespduurzaam.nl 

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


Voorbeelden

www.weespduurzaam.nl
info@weespduurzaam.nl 

http://www.weespduurzaam.nl/
mailto:info@weespduurzaam.nl
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Voorbeeld - Context



De Klomp – Wie zijn wij?

48

• Weesp – Zuid – 9 ha.

• 675 inwoners
256 huishoudens
48% met kinderen
2,6 inwoner/huishouden

• Woningen totaal (huur & koop):
1971 🡪      164 🡪 ~110 m2

1973 🡪        19 🡪 ~145 m2

1986 🡪        65 🡪 ~135 m2

Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.

Voorbeeld – Scope / de Buurt



49

Energiegebruik in de Klomp

Energieontbijt - 09 juni 2022 - v1.0.2.

Voorbeeld – Huidige energiesituatie
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Irmelin Waalkens 
Collectieve zonnepaneel projecten   



Weesp Duurzaam

Energieontbijt 9 juni 2022 Zonopwek
- WeesperZon2021
- WeesperZon2022
- Solarcarport
- Batterij management 

systeem

Irmelin Waalkens, coördinator



Opwek activiteiten 2022
Weesperzon 

2021 – 6 SCE 
aanvragen, 3 

projecten 
realisatiefase

Weesperzon 
2022 – 10 

dakeigenaren 
contact – 

onderhandeling

Netbeheer 
infrastructuur 
groot knelpunt

Batterij oplossing 
? 



Collectieve opwek - 
postcoderoos
30% financiering door bewoners

70% financiering door Realisatiefonds (Triodos, ASN & Rabobank) via Energie Samen





Weesperzon 2021

Weesperzon 2021

Aantal zonnepanelen 505 (in totaal)

Aantal participanten (bewoners) 48

Eigen vermogen opgehaald 51.300 euro

Opwek capaciteit (equivalent verbruik) 50 huishoudens

CO2 besparing 90.760 kg per jaar

Looptijd 12-15 jaar (afhankelijk van rendement)

Terugverdientijd (Recht op winstuitkering) 6-12 jaar

Grootste uitdaging: Netinfrastructuur – Liander begrenst aansluiting



Smart Energy oplossing - timing

Slimme hardware (batterij) 
en software noodzakelijk

Subsidie Provincie 
Klimaatfonds Amsterdam



WVGV
Papelaan 126b

ARGUS
Papelaan 
126

FC Weesp
Papelaan 153

FC Weesp
Papelaan 153

SOLARCARPOR
T
Parkeerterrein 
1 SOLARCARPORT

Parkeerterrein 2



Netinfrastructuur – knelpunt

Officieel is er in Weesp geen netcongestie:
Helaas al meerdere zon op dak projecten gecanceld.

Uitdaging voor:
- Netbeheerder

- Eerst komt, eerst maalt 
- Alleen groot-verbruik in planning
- 80% is (groot) kleinverbruik
- Verzwaring hoofdnet noodzakelijk
- Teruglevering in weekend

- Gemeente
- Ondersteuning vergunningsaanvragen

- Kabeltrajecten
- MS stations
- Onderstations

- Financiering/subsidie voor opslag – smart grid



Grote daken plan Weesp:
samenwerking met 

440 grote daken

Lokale ondernemers:
• Solarclarity Group
• BliQ
• Klimaatconcept
• Green Energy Company
• Gooi Op Groen
• Elektra Werken Nederland
• Solarpartners
• Triple Solar

Samen met talloze koplopers/rolmodellen



Weesp
Klimaatneutraal in 2050

Wij gaan ervoor!

Irmelin Waalkens

Coördinator Opwek
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Hans Hamstra
Een verduurzaamde woning als praktijkvoorbeeld   



Een verduurzaamde 
woning

Weesp Duurzaam
Energieontbijt

9 juni 2022



Pas op!
Zó kan ‘t gaan

 



De Olievlek

64

keuken

vloerverwarming
Vloer keuken glas

vloerisolatie



Contact 

Hans Hamstra

www.weespduurzaam.nl  
info@weespduurzaam.nl

 

http://www.weespduurzaam.nl/
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Open Podium 
  



Komende AGENDA  

• Donderdag 23 juni - Banenmarkt Nieuw West, OBA Slotermeer

• Vrijdag 24 juni - Banenmarkt Noord, de Wiekslag 

   zie ook andere events en data van activiteiten, check  www.02025.nl/activiteiten 
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Volg ons via de 02025 Socials



Meld je aan bij 02025.nl 

@02025amsterdam

02025amsterdam
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Dank voor je aanwezigheid !

Tot volgende gelegenheid na de zomer ! 


