
Optioneel subtitel

Energietransitie Leusden, 

wat betekent dat voor u?



Transitie Visie 
warmte

Waar wordt al die 
energie nu  voor 
gebruikt?
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Energietransitie

Mobiliteit
40%

Verwarming 
42%

Elektriciteit
18%

Warmte: nu vooral uit aardgas, 
benzine, diesel en (grotendeels 
elders en fossiel opgewekte) 
elektriciteit.
Maar warmte kan ook uit lucht, 
water en aarde



Transitievisie
Warmte
Huidige
gebouwenvoorraad
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Transitievisie Warmte Uitgangspunten

“Wanneer niet duidelijk is welke oplossing gepaard 
gaat met de laagste maatschappelijke kosten, dan 
houden we de opties open om inwoners niet onnodig 
op kosten te jagen.”

“De warmtetransitie van de gebouwde omgeving is 
een kans om de toekomstbestendigheid en 
toekomstwaarde van de woningen in Leusden te 
verbeteren.”

“De Leusdense Transitievisie Warmte richt zich als 
eerste op het verminderen van de hoeveelheid 
aardgas die gebruikt wordt, en pas als tweede op het 
verminderen van het aantal gebouwen dat op het 
gasnet is aangesloten.”

“Als iedereen mee moet doen, dan moet ook iedereen 
mee kunnen doen.”

1. Opties open houden

2. Toekomstbestendige gebouwvoorraad

3. Aardgasreductie als eerste stap

4. Inclusieve energietransitie



Algemene strategie voor 
woningen

1. Alle woningen voorbereiden op lage temperatuurverwarming door 
goed isoleren!

2. Onderweg aardgas besparen door toepassen van een (hybride) 
warmtepomp. Afhankelijk van het bouwjaar bepaalde maatregelen:

• Gebouwd voor 1975, veel isolatie nodig!→ hybride warmtepomp pas 
mogelijk na gedeeltelijke isolatie.

• Gebouwd tussen 1975 en 1991, isolatie nodig→ hybride warmtepomp 
vaak al mogelijk, na isolatie all-electric warmtepomp

• Gebouwd na 1992, aandacht voor kierdichting, ventilatie en 
afgiftesysteem → all-electric warmtepomp

3.  Zie Handleiding woningverbetering en hulp van energiegidsen
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Waar zijn we mee aan de slag:

1. Individueel spoor IkWilWatt 

2. Focus  en aandacht voor isoleren> 
geen spijt maatregel en Soorten-
management

3. Onderzoek naar kleine collectieve 
alternatieven

4. Ervaring op doen met de 
wijkaanpak in 2 wijken

Energietransitie
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> voor individuele vragen



Ik wil in mijn huis aan de slag

Uw huis klaar voor de toekomst. Dat betekent:
o Een lagere energierekening
o Meer wooncomfort
o Minder CO2 uitstoot
o Minder afhankelijk van (aard)gas



Energieloket IkWilWatt

Digitaal zelf doen
Dorpsgenoot met ervaring, deze 
vrijwilliger helpt op weg en 
informeert. Via keukentafel 
gesprek en inloop spreekuur bieb.

Energie adviseur maakt een 
plan op maat voor uw 
woning, waarde = € 165,-. 
Uw bijdrage = € 49,50

Energiegids maakt met 
warmtecamera foto’s van 
binnen en buiten, incl klein 
rapport. Uw bijdrage = € 20



2022 (en sinds start 2020)

• 90 huisbezoeken (totaal 250)

• 102 betaalde maatwerkadviezen (totaal 160)

• 26 warmtescans (totaal 125)

• Tientallen mails en bezoekers inloopspreekuur > elke zaterdag 
bibliotheek Leusden ism COOL en DEEL



Acties!

Vandaag: gratis energie display GeoTrio

Voor kopers en huurders (op = op)
(indien nog niet eerder gebruik gemaakt van actie voor gratis energiebesparende spullen, 

alleen geschikt voor slimme meter met P1 poort. Een gids kan helpen installeren!)

Nederlandse huishoudens besparen bij live inzicht 

via een beeldscherm gemiddeld 6,4 procent op 

elektriciteit en 5,1 procent op gas, 

schat Netbeheer Nederland



Acties!

Neem mee:



Acties!

Neem mee: de Stap voor Stap 

Handleiding Woningverbetering



Alle info op www.ikwilwatt.nl

• Onder andere Aanvraagformulieren voor huisbezoek

• Bereikbaar via info@ikwilwatt.nl en 033-204 3006

• Coördinatie via Henriette Former – De Groene Belevenis

mailto:info@ikwilwatt.nl
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Natuurinclusief isoleren



Natuurvriendelijk isoleren

Isoleren is belangrijk, maar nesten van vogels en 
vleermuizen zitten vaak in spouwmuren.

Daarom natuurvriendelijk isoleren:

• Natuurvrij maken voorafgaand aan de isolatie

• Nieuwe verblijfplaatsen aanbrengen

• Melding: het isolatiebedrijf meld uw woning aan als 
onderdeel van de ontheffing die de gemeente voor 
al haar inwoners heeft gekregen.

• Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk 
isoleert. 

• Meer informatie en natuurvriendelijke 
isolatiebedrijven vind je op: 

www: natuurvriendelijkisoleren.nl
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Wijkaanpak



Uitgangspunten voor onze wijkaanpak

• Bewoners zitten zelf aan het stuur!
• We faciliteren en helpen waar kan 
• We stimuleren stap voor stap, en 

no-regret maatregelen: Isoleren!
• Ontwikkelen van woningspecifieke

informatie waar bewoners mee aan 
de slag kunnen

18Energietransitie Wijkaanpak



Uitvoering 28 wijken in Leusden
• Een goede wijkaanpak kost tijd en zorgvuldigheid!
• Onafhankelijke buurtbegeleiding nodig voor het proces
• We zijn aan het pionieren, leren, evalueren en aanpassen
• Maar we kunnen niet alle wijken tegelijkertijd starten
• Het helpt als er actieve bewoners al samen starten!
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Buurtinitiatieven



Ik wil met mijn buurtje aan de slag, 
en nu?

• Ga in gesprek met je buren!

• Zoek gelijkgestemden, wie wordt ook enthousiast 
en voegt ideeën toe? 

• Zo kunnen steeds meer bewoners interesse krijgen

• Voor elk groot en nieuw initiatief is er iemand 
geweest die de eerste stap heeft gezet!



1. Zoek je buren op en deel je enthousiasme! 

2. Vraag een energiegids aan

3. Breng netwerken in de wijk in kaart

> Zijn er mogelijkheden om met hen samen op te trekken?

4. Maak je idee concreet

> Werk met een groepje mensen de grote lijnen van je plan uit 

5. Deel het met ons! 

Start van een buurtinitiatief



Het volgende stappenplan helpt



Het volgende stappenplan helpt!



Het volgende stappenplan helpt!



• Vertel over je initiatief, hoe past dit in het warmtebeleid en wie zij er betrokken

• Samen bespreken we hoe we het verder kunnen brengen:
➢ Op welke ideeën zit energie (en menskracht) of zijn er meer buren nodig?
➢ Hoeveel kennis heeft jullie groep zelf of kan er kennis gefaciliteerd? 

• Samen maken we een plan: wat is er nodig om de doelen te bereiken?

• Het buurtinitiatief is in de lead, en waar kunnen wij ondersteunen en versnellen?

Deel je initiatief met ons!       info@ikwilwatt.nl



• Het beschikbaar stellen van kennis (energiegids of maatwerk adviseur)

• Je in contact brengen met andere belangstellenden 

• Andere voorbeelden, stappenplannen en informatie 

> Is er een actieve groep, en een passend goed idee?

Dan werken we het samen uit tot een wijkaanpak!

Wij kunnen helpen met
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Neem gerust contact met ons op:

Merel Toussaint Henriёtte Former

m.toussaint@leusden.nl info@ikwilwatt.nl 15 okt 22

mailto:m.toussaint@leusden.nl
mailto:info@ikwilwatt.nl

