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Energietransitie Benoordenhout: Samen kunnen we het beter, sneller en goedkoper! 

Op 26 maart organiseerden de wijkvereniging Benoordenhout en DuurSaam BenoordenHout een 
bijeenkomst in navolging van een eerdere bijeenkomst op 24 mei 2018. De opzet van de 
bijeenkomst was heel anders dan die eerdere bijeenkomst en dat viel heel goed bij de bezoekers die 
we ook als deelnemers kunnen beschrijven. Er waren meer dan honderd deelnemers. 

Aan het begin van het plenaire deel was er een filmpje van Liesbeth van Tongeren (link?). Elisabet 
Molenaar gaf aan wat er sinds vorig jaar mei is gedaan. 

1.Enquete duurzaam wonen: Uit de enquete bleek dat de meerderheid van de beantwoordende 
bewoners duurzaam wonen belangrijk vindt, een goede reden om door te gaan. 

2.Aanpak Energiehuis: Naar aanleiding van 24 mei en de enquete is een opzet gemaakt voor de 
aanpak van de energietransitie met als achtergrondgedachte zelf het heft in eigen hand nemen en 
gebruik maken van de gevonden energie bij wijkbewoners. Dat heeft geleid tot het energiehuis. 
(plaatje) 

3. Getoetst en gedeeld: De aanpak in de vorm van het energiehuis is op verschillende plaatsen 
getoond en besproken, met een groep buurtbewoners (op 12 november), met de burgemeester (op 
9 november), met wethouder Liesbeth van Tongeren (op 27 november) en in het wijkblad toegelicht. 

4.Groep vrijwilligers vergroot: Naar aanleiding van 12 november en het wijkblad is de groep 
vrijwilligers vergroot tot meer dan 20, en de meesten van hen zitten in de vijf groepen die horen bij 
het energiehuis. 

5.Gestart met uitwerking: De groepen zijn na 12 november begonnen met een nadere uitwerking. 
Alleen de groep financieel en juridisch had op 26 maart nog geen duidelijke voortgang. De andere 
vier groepen gaven ter plekke een toelichting op hun aanpak en de mogelijkheden. Ze hadden een 
uitwisseling met de deelnemers in 4 x 10 minuten. 

De uitwerking tot op het moment van de bijeenkomst werd gepresenteerd in 4 groepen: 

Leren en communiceren: Hoe goed kent u Benoordenhout? Bij deze sessie waren plattegronden te 
zien van de zes buurten van het Benoordenhout met gegevens over het aantal huizen en het 
energieverbruik. 

Energiebesparen: houd de warmte binnen! Bij deze sessie waren voorbeelden te zien van 
maatregelen en konden mensen zich inschrijven om een coach langs te laten komen om te komen 
tot adviezen. 

Energie opwekken: We gaan op dakenjacht! Bij deze sessie werden voorbeelden getoond van daken 
met zonnecollectoren en werd verteld over de mogelijkheden om extra subsidie te krijgen. 

Collectieve warmte voorzieningen: Samen kan het beter, sneller en goedkoper! Bij deze sessie werd 
vooral gemeld wat de stand van zaken is, want we weten nog niet hoe de toekomstgie 



warmtevoorziening van onze wijk er uit zal zien, maar de groep is wel bezig hiervoor contacten te 
leggen met vele partijen, waaronder de gemeente, en onderzoek naar de mogelijkheden te starten. 

 

Wat willen wij in 2019 bereiken? 

Het georganiseerde deel van de bijeenkomst werd plenair afgesloten door naar de toekomst te 
kijken. Uiteindelijk willen wij in 2020 een energieplan kunnen hebben dat door de hele wijk gedeeld 
wordt. 

Elisabet gaf in 7 punten aan wat wij dit jaar, 2019, willen bereiken. 1.een actieve klankbordgroep, 
2.meer wijkgenoten bereiken, 3. Meer energiecoaches, 4. 200 energiemaatregelen gerealiseerd door 
bewoners, 5. Verdubbeling van het aantal geplaatste zonnepanelen, 6. Feitenbasis op orde, 7. 
Mogelijkheiden voor collectieve warmtevoorzieningen in beeld & start dialoog op buurtniveau. 

Tot slot riep Harry Genaat zijn groep Energiebesparen op het podium en gaf aan dat nu de start 
wordt gemaakt met de Campagne Isoleer voor Klimaat en Portmonnee. Met als slotvraag (of 
eigenlijk oproep): doet u mee? 

Betere isolatie betekent: minder warmteverliezen, meer wooncomfort, energiezuiniger, lagere 
energiekosten. 

Na dit plenaire deel bleven nog veel mensen bij de borrel om na te praten en een aantal om zich in 
te schrijven voor de isolatieactie. Mensen konden tot slot hun mening achterlaten over wat men 
vond van de bijeenkomst. Daar was vrijwel iedereen zeer positief over. 

 


