


Programma

20:00 Welkom
20:05 Waarom zijn we hier vanavond? 
20:25 brainstorm
20:45 PAUZE
21:00 vervolg brainstorm
21:30 Afronding
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9913 PA – TD (Eenum)
9917 PA – TC (Wirdum)

344 elektriciteitsaansluitingen
305 gasaansluitingen

Energieverbruik Wirdum & Eenum:

Elektriciteit: ruim 1,6 miljoen kWh/jaar
Gas: ruim 600.000 kuub gas/jaar 

≈ 6 miljoen kWh/jaar

Totaal energiebehoefte: 7,6 miljoen kWh/jaar



Huidige energie opgave

De hoeveelheid energie die wij verbruiken

Curve warmtebehoefte in een dorp

Energieverbruik Wirdum & Eenum:

Elektriciteit: ruim 1,6 miljoen kWh/jaar
Gas: ruim 600.000 kuub gas/jaar 

≈ 6 miljoen kWh/jaar

Totaal energiebehoefte: 7,6 miljoen kWh/jaar



Tussenstand enquête, in te vullen tot en met 15 november!
29 respondenten op 26 oktober 2021











Welke routes zijn 
er naar een 
aardgasvrij dorp? 



Scenario’s: hoe bereiken we het einddoel?

2035

Scenario: Verwarmen door elektriciteit



2035

2035

Scenario: Verwarmen door elektriciteit

Scenario: warmte wordt door warmtenet naar de huizen gebracht

Scenario’s: hoe bereiken we het einddoel?



2035

2035

2035

Scenario: Verwarmen door elektriciteit

Scenario: warmte wordt door warmtenet naar de huizen gebracht

Scenario: Verwarmen door andere vorm van gas

( )
Scenario’s: hoe bereiken we het einddoel?



Verminder het energie
verbruik

Meten is weten



Energielabel en energie-indexcijfer

Energielabel Energie-indexcijfer Omschrijving 

Label A 0 – 1,05 Zeer laag energieverbruik 

Label B 1,06 – 1,30 Laag energieverbruik 

Label C 1,31 – 1,60 Redelijk laag energieverbruik 

Label D 1,61 – 2,00 Gemiddeld energieverbruik 

Label E 2,01 – 2,40 Redelijk hoog energieverbruik 

Label F 2,41 – 2,90 Hoog energieverbruik 

Label G > 2,91 Zeer hoog energieverbruik 



Hoeveel isoleren om aardgasvrij te kunnen
worden?

Nieuwe isolatie standaard:

Slecht geïsoleerde oude
huizen(bouwjaar voor 1945) isoleren
naar energielabel C 

Andere huizen (bouwjaar na 1945) 
isoleren naar minimaal energielabel B



Energieopgave na isolatie:     

(Woningverwarming - 25%)



Aandachtspunten bij het opwekken van duurzame 
energie:



Vragen?



Vragen?

Brainstorm

Kansen, zorgen, randvoorwaarden 



Nu al aan de slag?

➢Energiecoach in huis? Mail naar: energiecoach@grek.nl 

➢https://zetmop60.nl/ bespaar tot 60,- per jaar

Probeer uit: Zet CV temperatuur lager, op 50 graden, CV werkt efficiënter

Werkt dit goed? Dan kun je de woning in huidige staat ook warm 

krijgen met warmtepomp

➢Waterzijdig inregelen CV

water wordt gelijkmatig verdeeld over verwarmingselementen, besparing ca. 10-20%

Extra voordeel: waarschijnlijk zijn er geen lage temperatuur radiatoren nodig

https://zetmop60.nl/


Beschikbare subsidies

• Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)  

• https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren

• Isolatiemaatregelen, aansluiting warmtenet, warmtepomp, 

zonneboiler

• Waardevermeerderingsregeling (4000,-)

• https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering

• Gemeentelijke subsidie: Regeling aardgasvrij 
wonen Eemsdelta

• https://www.eemsdelta.nl/regeling-aardgasvrij-wonen

• Woning aardgasvrij maken

• Energieverlies terugbrengen

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering
https://www.eemsdelta.nl/regeling-aardgasvrij-wonen


Leningen

• Starterslening SvN

• https://svn.nl/particulieren/

• Stimuleringslening SvN, persoonlijke lening (voorheen Loppersum)

• https://svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-persoonlijke-lening/16930

• Verzilverlening SvN (voorheen Loppersum)

• https://www.svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-verzilverlening/16935

• Energiebespaarlening

• https://www.energiebespaarlening.nl/

• Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

• https://www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming/

• Duurzaamheidslening gemeente Eemsdelta

• https://www.eemsdelta.nl/duurzaamheidslening

• Duurzame rijksmonumenten lening

• https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-
monumenten-lening

• Banken bieden leningen en hypotheken gericht op verduurzamen van de woning

https://svn.nl/particulieren/
https://svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-persoonlijke-lening/16930
https://www.svn.nl/lening/Eemsdelta/svn-verzilverlening/16935
https://www.energiebespaarlening.nl/
https://www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming/
https://www.eemsdelta.nl/duurzaamheidslening
https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-monumenten-lening


Vervolg

• We energy game: 

hoe kan een aardgasvrij Wirdum en Eenum eruit zien? 

• Informatiebijeenkomsten

• Wijk Energie Plan: Welke oplossing 
past bij Wirdum en Eenum?

Wil je meedoen in klankbordgroep of 
werkgroep? meld het bij de werkgroep 




