
Welkom
Wijkgesprek Spijkerkwartier

Energie besparen en 
'van het aardgas af‘ 
Begint hier om 19.30 uur



Wijkgesprek Spijkerkwartier

Energie besparen en 
'van het aardgas af‘ 
17 mei 2021, 19.30 uur
Martine Baar



Vanavond:
• Plenair: chat
• In deelgesprek

Na afloop kunt u ook bellen of 
mailen naar Shehnaaz Kasiem:
Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl

(026) 377 3682

Vragen of opmerkingen?



Wie zijn er aanwezig?
38 bewoners, waarvan
- 33 koopwoning
- 5 huurwoning

- Volkshuisvesting en Woningbouw corporatie Mooiland
- Huurdersorganisaties
- Spijkerenergie
- Energieloket, Energiebank
- Liander en Vattenfall
- Gemeente Arnhem





Enquête (1)
• Wat vindt u ervan dat de woningen in uw wijk voorlopig 

niet van het aardgas afgaan?
• Ruim 80 %: prettig / begrijpelijk / verstandig
• 1/6: Gemiste kans

Opmerkingen:
- Verstandig, best ingewikkeld met oude woningen.
- Vervelend. Hoopte dit versneld te kunnen. 



Enquête (2)
Wat doet u op dit moment al om uw 
energieverbruik en de energierekening te 
verlagen?
• 75-85 % dubbel-triple glas en thermostaat lager
• 65 % isolatie, ledverlichting en zuinige/minder 

apparaten (zoals CV-ketel)
• 1/3 zonnepanelen en radiatorfolie/tochtstrips



Enquête (3)
Wat zou u de komende 2 jaar willen doen om uw 
energieverbruik en de energierekening te verlagen?
• 40 % van eigenaren wil isolatie en radiatorfolie/tochtstrips
• 30 % van de eigenaren wil zonnepanelen en ander verwarmingssysteem 

(zoals zonneboiler of warmtepomp)
• 20 % van de eigenaren wil ledverlichting en zuinige/minder apparaten 

(zoals CV-ketel)

Ook genoemd:
- Batterij-opslag  
- Balansventilatie met warmte terug winning



Tips over het verlagen van energieverbruik en van het aardgas af gaan

“Verwijder het aardgasnet niet! Kan in de 

toekomst  ook voor niet fossiele 

brandstoffen van pas komen. Zet 

vooralsnog in op (ingrijpende; 75% 

besparing is in principe mogelijk) 

energiebesparing middels isolatie en 

ventilatie ” 

“Gebruik van het aardgas af gaan niet 

als motief, maar de trias energetica 

stap 1 besparen door bewustwording, 

aanpassen gedrag; stap 2 rest 

energiebehoefte invullen met 

duurzame energiebronnen; stap 3 

restbehoefte zo efficiënt mogelijk 

gebruik van fossiele energiebronnen.  

Kijk niet alleen naar je woning en/of 

bedrijf, maar betrek ook de omgeving 

(buitenruimte) en de mobiliteit 

daarbij”

“Ik zou heel graag willen (laten) onderzoeken of thermische 

aardwarmte een oplossing zou kunnen zijn voor onze wijk. Ik wil 

eigenlijk geen stadswarmte of een warmtenet.” 



Programma
• 19.30 uur – 20.15 uur: Plenair deel 

– Welkom, Martine Baar
– Aanleiding Cathelijne Bouwkamp, Wethouder Klimaat & Energie
– Toelichting plannen gemeente, Maud Wolf
– Toelichting Spijkerenergie, Patrick Hoogenbosch
– Toelichting Energieloket, David Willemsen

• 20.15 - 20.45 uur: In gesprek in kleine groepen

• 20.45 – 21.00 uur: Plenaire terugkoppeling







Wijkindelin
g





Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat

136 zonnepanelen

Indoor Action

Boekhorstenstraat

227 zonnepanelen

Wijkcentrum de Lommerd

Spijkerstraat 185A

126 zonnepanelen

Video

Betty Jacobi

Appartementencomplex

1e wijkstraat/Boekhorstenstraat/

Het Nieuwe land

209 zonnepanelen



Doel van Spijkerenergie: 

het besparen en duurzaam opwekken van energie in het Spijkerkwartier. 

Bewoners inspireren en stimuleren om energiemaatregelen te nemen en de 

kennis hierover te delen, met als motto “voor de buurt, door de buurt”.

Bestaat uit kerngroep van 6 bewoners

Ondersteuning door nog 10 bewoners

Vele bezoekers op informatie avonden en deelnemers aan projecten

Ruim 200 bewoners op emaillijst die actief geïnformeerd willen worden 

Locatie: Dazo Spijkerstraat 125, 6828DC Arnhem

spijkerenergie@gmail.com

Meer informatie op https://mijnspijkerkwartier.nl/pagina/spijkerenergie/



Toekomstige energie vraag

Verminder verbruik door:
Isolatie
Energie zuinige apparatuur
Slim gebruik (gedrag)

Meer of gewijzigde vraag:
Elektrisch vervoer
Elektrische warmte opwekken



In uitvoering sinds 2012

• Advies zonnepanelen

• PV projecten (lommerd + NwLnd)

• Appeltaart gesprekken

• LED koffer

• CV tuning

• Monumenten actie

• Warmte camera

• IR panelen

In ontwikkeling, kansen

•Energie scan’s -> individueel

• Voorbeelden woningen

• Ambassadeurs netwerk

• Innovatieve pilots 
• BuurtAannemersBedrijf

• Lokale warmte opwekking

• Communicatie
• Platform

• Virtuele toekomst visie



WoningeigendomWoningeigendomWoningeigendomWoningeigendom

• Koop 28%
• Eigenaar bewoners
• Waaronder veel VVE’s

• Huurders
• Corporatie bezit 23%

• 4 woningbouw corporaties
• Gespikkeld bezit

• Overige verhuur 47%
• Commerciële verhuur

– Appartementen
– Studenten huizen

• Werkgroepen

Meer mensen bereiken vanuit hun belang

Bron: Arnhem in cijfers 2019
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WP7 Actieplan

Segmentatie

WP2 Persona’s

WP4 Communicatie

WP5 Energiemaatregelen op woning niveau

WP6 Collectieve (deel) oplossing

Routekaart aardgasloos Spijkerkwartier
betaalbaar aardgasloos Spijkerkwartier 

waarbij de focus op de warmtevoorziening ligt

Stap 1 Heden - 2027 bewustwording, ondersteuning bij energiebesparingsmaatregelen op woningniveau

Stap 2 2027    - 2032 als 1 en onderzoek naar collectieve (deel) oplossing en opstellen transitieplan

Stap 3 2032    - 2050 als 1 en uitvoeren transitieplan 



Ambitie de komende 5 jaren:

Bewustwording
Doelgroep benadering

Communicatie

Kennisbladen

Kennisdelen

Inspireren
Themabijeenkomsten

Appeltaartsessies

Warmtescans

Praktische voorbeelden

BuurtEnergiePlatform

Maatwerk
Onderzoek per huistype

Energiescan

Advies bij aankoop

Energie besparen voor

de kleine beurs

Ondersteuning
Informatiepunt

Samenwerking met onderwijs

BuurtBaanBureau

BuurtKlusBedrijf

BuurtAannemersBedrijf

Interesse om mee te doen? Wil je op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en acties?

Meld je aan bij spijkerenergie@gmail.com

Spijkerenergie werkt actief samen met vele organisaties in de wijk en daarbuiten waaronder BBB, BKB, de HAN, VHL, 

REIJ, Arnhem AAN, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, GeldersEnergieAkkoord, WijkvdToekomst, enz. 



Energieloket

• Energierekening verlagen
• Woonwensenscan
• Warmtescan
• Collectieve inkoopacties



Energieverbruik
Elektriciteit

37%

Aardgas

63%

Aardgas

Warmte Warm water Koken



Warmtevoorziening
Ketel vervangen?
Andere opties



Woonwensenscan
Warmtescan



Collectieve inkoopacties
• Zonnepanelen
• Goedkoper
• Kwaliteit
• Betrouwbaar
• Lokaal



Energierekening verlagen

• Energiecoach Energiebank
• Veelal 10-20 % besparen

Contact: info@energiebankregioarnhem.nl

Meer tips en voorbeelden op: www.arnhemaan.nl



Wijkgesprek Spijkerkwartier

Energie besparen en 
'van het aardgas af‘ 
17 mei 2021
Start deelgesprekken
20.15 uur



Wijkgesprek Spijkerkwartier

Energie besparen en 
'van het aardgas af‘ 
17 mei 2021
Start tweede plenaire deel
20.45 uur



Wat hebben we gehoord?



Hoe verder
• Mooie voorbeelden uit de wijk
• Wat we gehoord hebben nemen we mee
• Aanbod aanpassen en verbeteren
• Terugkoppeling in wijkkrant / 

wijkwebsite



Wilt u aan de slag met 
energie besparen?

Ontvang een unieke Arnhem 
Aan tas, door te mailen naar: 
shehnaaz.kasiem@arnhem.nl

Bekijk het aanbod op 
www.arnhemaan.nl voor 
ondermeer gratis bespaarbox



Klik om de tekststijl van het model te bewerken
Tweede niveau
• Derde niveau

– Vierde niveau
» Vijfde niveau

Website: www.arnhemaan.nl



Bedankt voor uw deelname!

Vragen of opmerkingen?
Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl
(026) 377 3682


