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1. Welkom
In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn om de
klimaatdoelstellingen te halen. Gemeente Zwartewaterland wil graag dat de inwoners voor
2040 van het aardgas af zijn. Hoe kunnen we ons als Barsbeek voorbereiden op een
toekomst zonder aardgas? Wat betekent dat voor ons? Hoe moeten we dan straks ons huis
verwarmen, koken en een warme douche nemen? Welke alternatieven zijn er voor ons,
welke stappen kunnen we zelf nemen en wat hebben we daarvoor nodig?
Daar denken we graag zelf over mee. Wij, buurtteam Barsbeek, hebben als
meedenkteam het voortouw genomen om een pilot bij de provincie aan te vragen en
zodoende een buurtplan te maken.

Dit is een plan van en voor buurtbewoners
Bij dit plan hebben we zo veel mogelijk buren betrokken, onder andere via een
bewonersenquête, de buurkracht-app, buurtbijeenkomsten, een onderzoek in de buurt door
Merosch. We hebben veel informatie verzameld en gedeeld. En al die input hebben we
gebruikt voor dit buurtplan.
Ons uitgangspunt is te onderzoeken hoe we onze woningen budgettair neutraal van het
aardgas af kunnen krijgen. Wat kun je nu al doen, hoe kun je het financieren en wat kunnen
we individueel of collectief doen.

we nemen je graag mee
Namens het buurtteam,
Diederik Hoekman en Greet Generaal
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status buurtplan
• dit is een plan van, voor en door
bewoners van de buurt. Niet van de
gemeente (die heeft het buurtplan wel
mede mogelijk gemaakt)
• het plan is zeker niet in beton gegoten:
het is een handreiking die je
ondersteunt, maar niemand ergens toe
verplicht
• dit plan is ook bedoeld om de
gemeente(raad) te inspireren, als
input en leidraad voor de
uitvoeringsplannen. De gemeente kan
het plan omarmen, maar niet
opleggen aan bewoners

2. Onze buurt in beeld

Bron: Merosch
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Type woning

Aantal

2-onder 1 kap

154

Vrijstaand

47

Tussen

32

Hoek

15

Totaal

248

3. Aardgasvrij in 2040: waar staan we nu?
1. Communicatie met de buurtbewoners

Volgt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buurtteam samengesteld uit de hele wijk, nadien is hieruit een kernteam samengesteld
Diverse vergaderingen met provincie, gemeente, Buurkracht en buurt- en kernteam
Huis-aan-huis aanbellen en bewoners informeren en betrekken bij de plannen
Bewonersenquête en buurtbijeenkomsten; n.a.v. persberichten opstellen
Continu via sociale media buurtbewoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen
Buurtplan opstellen
Rondleidingen bij buurtgenoten die de stap naar aardgasvrij al gezet hebben
Vlogs
Buurtthermometer
Toekomstige ontwikkelingen bijhouden en terugkoppelen naar de buurt

2. Technisch onderzoek naar de mogelijkheden

Volgt

• Er is een uitgebreid technisch en financieel onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om van het
aardgas af te gaan (Merosch)
• Resultaten van het onderzoek zijn doorgesproken met een installateur
• Meerjarenanalyse van technische en financiële oplossingen per woningtype
• Advies op maat; behoeften en wensen van bewoners i.c.m. de mogelijkheden
• Informatie of bezoek op aanvraag door deskundige leden van het buurtteam; veel kennis en
enthousiasme op verschillende vlakken is aanwezig binnen het buurtteam
• Het organiseren van collectieve acties in de komende jaren
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aardgas gebruiken we in huis om:
• te koken (als je nog niet elektrisch
kookt)
• ons huis te verwarmen
• ons water te verwarmen (voor douchen
of (af)wassen)

De uitslag van de
bewonersenquête lees je hier
Lees meer over de alternatieve
bronnen voor aardgas in het
rapport van Merosch in de bijlage

4. Aardgasvrij in 2040: hoe kunt u zich
voorbereiden
Kies je moment – voor collectieve én individuele maatregelen
• Ben je toch van plan je huis te verbouwen, bijvoorbeeld omdat er gezinsuitbreiding op
komst is of omdat je nou eindelijk eens die uitbouw wilt maken, neem dan meteen de
nodige isolatiemaatregelen mee.
• Zijn je kozijnen aan een schilderbuurt toe? Dat is dat een mooi moment om ook na te
denken over het vervangen van je ramen die nog niet voldoende geïsoleerd zijn. Kies je
dan ook nog voor kunststof kozijnen (die heb je tegenwoordig ook in houtlook met
houtnerf) hoef je in de toekomst helemaal niet meer te schilderen.
• Als je kozijnen aan vervanging toe zijn, dan is driedubbel glas misschien een optie. Het
is vaak lastig omdat extra isolerende glas in bestaande kozijnen te plaatsen, omdat het
best dik is, maar als je toch nieuwe kozijnen plaatst, waarom zou je dan niet meteen
voor de beste isolatiewaarde gaan?
• Toe aan een nieuwe keuken? Dan is dat een goed moment om ook meteen over te
stappen op inductie koken.
• Het plaatsen van een dakkapel is ook zo’n moment dat je je dakisolatie nog eens onder
de loep neemt. Voldoet die (nog)? Kan je een combi maken?
• Het is ook verstandig om bij het plaatsen van een dakkapel te bedenken of je in de
toekomst misschien nog zonnepanelen wil. En waar. Want een dakkapel betekent
natuurlijk dat je daar minder ruimte voor hebt. Andersom: als je zonnepanelen gaat
plaatsen, houd dan ook rekening met een eventuele toekomstige dakkapel.
• Lekkage of een andere reden om je dak te vernieuwen? Dat is natuurlijk hét moment
om meteen voor goede dakisolatie te gaan.
• Is je CV-ketel aan vervanging toe, denk dan aan een warmtepomp
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stap voor stap
Het lijkt misschien alsof je nog heel wat te
doen staat, maar je hoeft echt niet alle
maatregelen vandaag te nemen. Alles op
z’n tijd. Zolang je maar in 2040
aardgasvrij bent. Jij bepaalt zelf welke
maatregel je neemt, wanneer en in welke
volgorde.

5. ‘Altijd goed’-maatregelen die je nu al
kunt nemen
‘Altijd-goed’-maatregelen zijn:
We hoeven niet stil te zitten. Sommige maatregelen zijn altijd goed, ongeacht wat straks
het alternatief voor aardgas wordt. Zoals het aanpakken van onnodig warmtegebruik. Want
de warmte die je niet gebruikt, hoef je niet te betalen. Welke warmtebron je ook gebruikt,
nu of straks, dat levert altijd een besparing op.

Gratis; onnodig warmte- en elektriciteitsverbruik omlaag
Ongeveer de helft van ons energieverbruik gaat op aan ruimteverwarming en warm
tapwater, koelkast/diepvries. wasmachine/wasdroger en airco. Het lijkt een open deur, maar
dit gebruik kun jij zelf beïnvloeden met jouw gedrag. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan
haal je al snel een besparing van 5-10% procent. En het kost je niets en je hoeft er niet
eens voor naar de bouwmarkt. Dat is toch mooi verdiend.
Wil jij besparen op je warmteverbruik (gas)? Denk aan:
• Je verwarming lager zetten een uur voordat je naar bed gaat of als je niet thuis bent
• ‘s Avonds je gordijnen dicht doen, het vermindert het warmtelek naar buiten
• De radiatoren uitdoen in ruimtes waar je niet komt
• Deuren dicht doen, zodat de warmte in de kamer blijft
• Warm waterkraan dicht als je het niet gebruikt.
Ook op je stroomgebruik (elektriciteit) is makkelijk te besparen, als je toch bezig bent:
• Licht uit als je een kamer verlaat;
• Opladers uit het stopcontact;
• Apparaten uitzetten in plaats van op stand-by;
• Gebruik apparaten zoals wasmachine, droger, koelkast bewust en efficiënt (wassen met
volle in plaats van halfvolle wasmachine, was ophangen in plaats van droger wanneer
kan, volle koelkast is bij normaal gebruik energiezuiniger dan lege koelkast)
• Bij vervanging van verlichting kies voor LED;
• Bij vervanging van apparatuur, zoals wasmachine, koelkast, diepvries kies voor
energiezuinige apparaten met A-labels.
Doe je dit allemaal al? Dan ben je goed bezig! De eerste stap in besparing heb je al gezet.
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• onnodig warmteverbruik omlaag:
verwarming omlaag en warm
waterkraan dicht als je het niet gebruikt
• isoleren, isoleren, isoleren
• isoleren altijd in combinatie met goede
ventilatie! Laat je informeren.
• overstappen naar koken op inductie op
een moment dat voor jou logisch is
• gebruik energiezuinige apparaten
• zonnepanelen voor duurzame
opwekking van je stroomverbruik (op
eigen dak of via postcoderoos-regeling)

6. Wat kost het en wat levert het jou op:
Voorbeeld factsheet woningtype 3
De volgende documenten zijn te vinden op
www.buurkracht.nl/Barsbeek:
• Factsheets per woningtype en een
toelichting hierop
• Meerjarenanalyse van technische en
financiële oplossingen per woningtype,
n.a.v. informatie lokale installateur
(energierekening, besparing, kosten
ombouw)
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Ervaring Frans Habekotte - 20 jaar oude
warmtepomp
Frans Habekotté geniet al jaren van duurzame energie
Een duurzame voorloper. Zo kun je hem wel noemen. Frans Habekotté (78)
woont al vanaf 1999 aan de Slingerbeek. En vanaf dag 1 wordt het huis van
hem en zijn vrouw Henny verwarmd met behulp van een warmtepomp. Dat
noemen ze nu ‘voor de troepen uitlopen’. Niet zo raar als je weet dat Frans
een jarenlange carrière achter de rug heeft bij installatiebedrijf Breman. En
zijn laatste grote klus daar was in een grote woonwijk in Houten die
voorzien werd van warmtepompen.
Frans’ warmtepomp is inmiddels ruim 20 jaar oud. En deze wordt ‘gevoed’ vanuit
de grond. Op drie plekken rond zijn woning is geboord tot een diepte van zo’n 45
meter. “Natuurlijk hebben de warmtepompen van de huidige generatie meer
rendement, maar wij zijn nog altijd erg gelukkig met deze warmtepomp.” Ook
heeft Habekotté al vanaf zijn 1999 zonnepanelen die voor de
warmwatervoorziening zorgen.
Intussen hebben ook aan de Slingerbeek de ontwikkelingen niet stilgestaan. Twee
jaar geleden werd de gehele bovenetage uitgebreid en zijn op het dak maar liefst
26 zonnepanelen geplaatst die voor de elektravoorziening zorgen. Om daar
optimaal gebruik van te maken heeft afgelopen zomer de trouwe Mercedes diesel
plaatsgemaakt voor een moderne, elektrisch aangedreven, Hyundai Kona.
“En ook dat bevalt geweldig”, aldus een enthousiaste Frans Habekotté, die volop
geïnteresseerd is en blijft in alles wat met duurzame energie te maken heeft.
Over de initiatieven van Buurkracht zegt hij: “Mooie ontwikkeling. Er is uit het
onderzoek naar voren gekomen dat een luchtwarmtepomp de beste optie is.
Persoonlijk was ik toch ook erg benieuwd naar de opties via grond en water. Maar
ik realiseer me dat daarvoor de kosten hoger uitvallen. Voorlopig kunnen de
bewoners in Barsbeek zich verdiepen in de resultaten van het Merosch-onderzoek
en zelf kijken welke opties dat biedt.”
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7. Hoe kan ik dat betalen
Aanpassingen om je woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas,
kosten geld. Hoeveel, dat hangt van allerlei factoren af. In de factsheets kun
zien wat het je kost en wat het je oplevert. Jij bepaalt of je nu al maatregelen
wilt uitvoeren.

Betaalbaar voor iedereen en woonlastenneutraal
In het klimaatakkoord staat dat de overgang naar aardgasvrij wonen voor
iedereen betaalbaar moet zijn en dat ‘woonlastenneutraliteit’ het uitgangspunt
is. Dat laatste betekent dat wonen zonder aardgas jou uiteindelijk niet meer
mag gaan kosten dan wat je nu maandelijks betaalt om te koken en je huis en
tapwater te verwarmen op aardgas. Daarbij gaat het om zowel de kosten van je
energieverbruik als de kosten voor het nemen van maatregelen om je huis
geschikt te maken voor aardgasvrij wonen. Ons buurtteam omarmt deze
uitgangspunten. Wij zijn verheugd dat ons onderzoek heeft aangetoond dat dit
in onze wijk heel goed mogelijk is. Wij kunnen dus budgettair neutraal van
het gas af!

Subsidies, leningen en kredieten
Landelijke subsidies
SEEH-subsidie: met name isolatiemaatregelen. Zie:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

Energiebespaarlening
Je kunt nu al geld lenen via de energiebespaarlening van het
Nationaal Energiebespaarfonds: www.energiebespaarlening.nl.

Andere groene kredieten
Meerdere banken verlenen speciale kredieten om energiebesparende
maatregelen te financieren tegen relatief gunstige voorwaarden. Via
google vindt je de actuele websites van deze organisatie.

Financieringsmogelijkheden

Groen lenen van familieleden

Ook als je geen eigen geld hebt en vandaag al aan de slag wilt, heb je
verschillende mogelijkheden om de financiering van aardgasvrij voorbereidende
maatregelen aan je huis te regelen. Lees de mogelijkheden in het kader rechts
of kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl/.
Binnen het buurtteam hebben we goede ervaringen met
www.energiebespaarlening.nl. Provincie Overijssel geeft extra rentekorting op
deze lening.

Ten slotte kun je voor energiebesparende maatregelen ook nog
terecht bij je eigen familie. Bij je ouders, kinderen, neven en nichten
kun je een onderhandse lening aangaan, zonder al te veel papieren
rompslomp. Of ze nemen een stukje van je hypotheek over. Als je
dat opgeeft aan de belastingdienst, kan dat fiscaal voordeel
opleveren. Dat geldt ook voor een schenking. Meer weten? Kijk op de
website van de belastingdienst.

Mogelijkheden gemeente Zwartewaterland
Energiek Zwartewaterland is een energiecoöperatie, opgericht door en voor
inwoners van Zwartewaterland. Lokaal wordt duurzaam energie opgewekt
waarbij deelnemers 15 jaar lang geen energiebelasting betalen. Dit resulteert in
een korting van ruim 50% op uw energienota. Kijk hiervoor op: www.energiekzwartewaterland.nl
Daarnaast is er het energieloket duurzaam@zwarterland.nl voor alle vragen
omtrent duurzaamheden.
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8. Collectieve aanpak – samen staan we
sterker
buurkracht (buur-kracht)
Zelfstandig naamwoord, (de; m/v)
Waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden wanneer we allemaal voor dezelfde
opgave staan? Wij zien allerlei mogelijkheden om maatregelen samen aan te pakken. Wel zo
makkelijk en het levert ons waarschijnlijk ook scherpere prijzen op. We zijn van plan om
diverse collectieve acties te organiseren voor de meest gekozen maatregelen.
Voordeel van samen aan de slag zijn:
ü samen heb je meer kennis
ü je kunt het (uitzoek)werk verdelen
ü je kunt wellicht een groepskorting bedingen
ü je behoudt beter een eenduidig straat-/buurtbeeld (in geval van maatregelen die
zichtbaar zijn aan de buitenkant van de woning)
ü installatiebedrijven hebben het steeds drukker, niet elk installatiebedrijf komt nog voor
1 adres. Een opdracht voor meerdere adressen in 1 straat of buurt is voor hen wel
interessant.
De samenwerking binnen ‘buurtteam Barsbeek aardgasvrij’ richt zich op de kracht van
samenwerken met je buren. Inzicht in maatregelen die buurtbewoners overwegen uit te
voeren is een eerste stap. Dat inzicht hebben we nu met het onderzoek van Merosch en de
meerjarenanalyse van technische en financiële oplossingen per woningtype. De volgende
stap is het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen ter voorbereiding op aardgasvrij
wonen. Daarom willen we met buurtgenoten uit de Barsbeek collectieve acties voorbereiden.
Niet eenmalig, maar structureel de komende jaren. Waarbij we collectieve acties
bijvoorbeeld elke twee jaar herhalen. Zodat iedereen kan meedoen op het moment dat hem
of haar uitkomt, en je dus zelf je eigen tempo kan blijven bepalen. We zijn nog aan het
uitzoeken hoe we dat kunnen organiseren.
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Vermogen dat ontstaat wanneer buren
zich gezamenlijk inspannen om dingen in
de buurt voor elkaar te krijgen.

Ervaring Marcel Wielink – Rechtzetten woning
leidt tot veel duurzame toepassingen
Veel inwoners van Zwartsluis zullen het zich nog herinneren: in februari
2019 werd de woning van Marcel Wieling en Paula Honing aan het Groot
Lageland rechtgezet. Om dit mogelijk te maken moest er nogal wat
gebeuren aan de 160 jaar oude voormalige burgemeesterswoning.
Maar dat bood ook meteen tal van mogelijkheden om duurzaam aan de slag te
gaan. Zo moest, omdat er een nieuwe fundering onder de woning kwam, de hele
vloer worden verwijderd. “Hét moment dus om een goed geïsoleerde vloer te
leggen. En voor het rechtzetten moesten we sowieso van het gas af, dus dan ook
meteen maar voorgoed”, vertelt Marcel (53) in zijn prachtige woning, waarin nog
steeds hard wordt gewerkt aan de renovatie. De cv-ketel maakte plaats voor een
lucht-water-warmtepomp. “Een bewuste keus, ook al omdat een en ander op een
redelijk korte termijn gerealiseerd moest worden. Dus andere opties hebben we
eigenlijk ook niet overwogen.”
Omdat alle wanden waren gestript kon ook daar optimaal worden geïsoleerd. En
datzelfde geldt voor het dak dat werd voorzien van een 28 centimeter dikke
vlaslaag. De (fraaie) uitbreiding aan de achterzijde van de woning werd
vanzelfsprekend ook (meer dan) duurzaam uitgevoerd.
Marcel en Paula hebben geprobeerd voorafgaand aan alle aanpassingen een goed
inzicht te krijgen. Dat was best wel lastig. “Want”, zo benadrukt Marcel, “ieder
verhaal is weer anders en veel is gebaseerd op aannames. Je wilt het goed doen en
uiteindelijk draait alles om het rendement.” Over dat laatste gesproken: inmiddels
draait de warmtepomp ruim een jaar aan het Groot Lageland en de meter staat op
3000 kWh. Marcel wil daar echter nog niet teveel conclusies aan verbinden. “We
hebben bijvoorbeeld een vrij warme winter gehad, dus een echte graadmeter vind
ik het nog niet. In een later stadium gaan we nog zonnepanelen plaatsen, dan
kunnen we de voordelen echt gaan vergroten.”
Marcel volgt de activiteiten van Buurkracht op de voet, heeft zelfs korte tijd deel
uitgemaakt van het team. “Een sterk team met veel expertise”, concludeert hij.
“Vanaf de zijlijn blijf ik alles volgen en ik wil mijn ervaring, desgewenst, ook graag
delen.”
Tot slot heeft Marcel een goed advies voor iedereen die, ook in een veel nieuwer en
moderner huis, aan de slag wil: “Zorg dat je huis goed tochtdicht is. Dat is
essentieel!”
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De woning van Marcel is te
bekijken op de duurzame
huizenroute

9. Routekaart – hoe gaan we verder

Schone lucht en we willen een omslag
maken naar schone energie.

Routekaart Barsbeek
Uit het onderzoek van Merosch is duidelijk geworden met welke technologie we onze
woningen in de Barsbeek op een betaalbare manier aardgasvrij kunnen maken. Daarom
delen we onze route naar aardgasvrij op in 2 fasen:
• Fase 1: altijd-goed maatregelen waarmee het aardgas- en elektriciteitsverbruik omlaag
kan
• Fase 2: overstap op een all-electric warmtepomp

2021-2030
Fase 1: altijd-goed maatregelen
Fase 2: overstap all-electric
2040
warmtepomp
Zwartwaterland
aardgasvrij

2021

Je kunt nu al iets doen
Je bent niet verplicht om nu al iets te doen. Maar het is slim om niet te wachten. De
verwachting is dat de komende jaren de gasprijs gaat stijgen. Uit ons onderzoek blijkt dat je
budgettair neutraal de overstap naar aardgasvrij kunt maken. De komende jaren kan er
tevens nog geprofiteerd worden van de salderingsregeling bij het opwekken van zonneenergie.

Wat kun je in 2020 van ons verwachten
‒
‒
‒
‒

Factsheets met begeleidende brief
App meerjarenanalyse van technische en financiële oplossingen per woningtype
Advies op maat is mogelijk, neem hiervoor contact op met het buurtteam
Informatie en advies via sociale media

2021 en later
•
•
•
•

Collectieve actie warmtepomp en zonnepanelen
Informatie en advies
Up-to-date houden van recente ontwikkelingen
Collectieve acties per twee jaar
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Verder houdt deze vraag de gemoederen
in Nederland de laatste tijd bezig. Daarom
is het goed toch om even verder te kijken
dan de klimaatplannen waar het Kabinet
aan werkt. Want de transitie naar
aardgasvrij en voorbereiden op
aardgasvrij biedt ook kansen om
comfortabeler te wonen. Met betere
isolatie (i.c.m. goede ventilatie) heb je
bijvoorbeeld geen vocht en tocht in huis,
geen herrie van buiten, een gezonder
binnenklimaat. Als je kookt op inductie
heb je een kookplaat die je in een paar
seconden schoonmaakt. Je
energierekening kan omlaag gaan – zeker
als de tarieven van en belastingen op
energie verder omhoog gaan. Dat is
gunstig voor de waarde van je huis.

10. Bereken zelf je voordeel
Wat kun je besparen in 10 of 15 jaar?

Deze app is in ontwikkeling
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11. De bedenkers van dit plan

Marco
Otterbeek
Roelof Jan
Otterbeek

Greet
Groot Lageland

Menno
Stroombeek
Jaqueline
Rietbeek

Cees
Schipbeek

Robert
Schipbeek

Diederik
Westpunt

Alex
(Buurkracht)

Evert
Otterbeek

Leo
Westeinde

Andre
Slingerbeek

Van zonnepanelenactie naar grote
plannen in Barsbeek
Een van de grote uitdagingen voor gemeenten in de warmtetransitie is: hoe krijgen
we bewoners mee? Maar soms lopen de bewoners juist voor de troepen uit. Zoals in
Barsbeek in het Overijsselse Zwartsluis. Daar kwam het initiatief voor onderzoek
naar de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan, uit de buurt zelf.
Het zaadje werd in het voorjaar van 2018 geplant, bij een bijeenkomst van de gemeente
voor bewoners. De Barsbekers Cees Selles en Greet Generaal raakten aan de praat met
buurtbegeleider Alex de Ruiter van Buurkracht, die een presentatie gaf over hoe Buurkracht
volgens een vaste aanpak buurtinitiatieven van de grond helpt tillen. “Zo vatten we het idee
op om samen met Buurkracht in onze buurt een zonnepanelenactie te organiseren”, vertelt
Cees. “Daarvoor stelden we eerst een buurtteam samen van enthousiaste bewoners die
hierin het voortouw wilden nemen. Toen de actie stond, nodigden we de hele buurt – 250
woningen – uit voor een informatieavond. Dat werd een daverend succes: we rekenden op
60 bezoekers, maar er kwamen er twee keer zo veel. En vervolgens stroomden de
offerteaanvragen binnen.”
Veiliger met AED
In de tussentijd hield het buurtteam van Barsbeek de buurt op de hoogte en startten ze een
ander initiatief: een AED voor de buurt. Ook dit werd een doorslaand succes: binnen no time
meldden zich zo veel buurtgenoten die hierin mee wilden investeren dat er zelfs geld
overbleef voor een AED-training voor een groep bewoners. Cees: “Zo is de buurt meteen een
beetje veiliger geworden. En voor ons was de actie ook een goede manier om te zorgen dat
zo veel mogelijk buren de buurkracht-app downloadden. Zo’n 80 procent van de
huishoudens kunnen we nu via die app heel makkelijk bereiken.”
Het volledige artikel is te bekijken op: https://departicipatiecoalitie.nl/nieuws/vanzonnepanelenactie-naar-aed-naar-aardgasvrijplannen-in-barsbeek/
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Bijlagen
Meer informatie
Energie coöperatie Energiek Zwartewaterland –
Postcoderoos

www.energiek-zwartewaterland.nl

Buurkracht Barsbeek op Facebook

www.facebook.com/barsbeek

Bewoner enquête Barsbeek

www.buurkracht.nl/barsbeek

Analyse wijk (1e rapport Merosch)

www.buurkracht.nl/barsbeek

2e Rapport Merosch

https://tinyurl.com/y2osvl77

Factsheets

https://tinyurl.com/y3dhjzf3

Rekentool “nu investeren of over 10 jaar”

https://tinyurl.com/y5pueahj

Energiebespaarlening

www.energiebespaarlening.nl

Kijk wat jij kan doen om te verduurzamen

www.iedereendoetwat.nl

Buurkracht

www.buurkracht.nl/

Duurzame huizenroute

www.duurzamehuizenroute.nl/

Artikel van zonnepanelenactie naar grote plannen
in Barsbeek

www.departicipatiecoalitie.nl/nieu
ws/van-zonnepanelenactie-naaraed-naar-aardgasvrijplannen-inbarsbeek/
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Meer informatie over duurzame
maatregelen voor je woning en waar je op
moet letten, vind je op verbeterjehuis.nl

Contact
Kijk op de buurtpagina of in de
Buurkracht-app (te downloaden
in App Store en Google Play
Store)
Cees Selles 06-20614411
Greet Generaal 06-13100573
Diederik Hoekman 06-18812181
Marco van Alen 06-12606085
Leo Bovee 06-22476989

buurkrachtbarsbeek@gmail.com

Dankwoord
De afgelopen twee jaren hebben we
veelvuldig en intensief samengewerkt
met de gemeente Zwartewaterland aan
de pilot Barsbeek. Deze samenwerking
hebben we mogen afronden met dit
prachtige buurtplan als resultaat. Het
was een zeer prettige en open
samenwerking. Bedankt daarvoor!
Ook willen we de provincie Overijssel
bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen, bij het beschikbaar stellen
van de subsidie (Wijkuitvoeringsplannen
energietransitie bebouwde omgeving
Overijssel) voor deze pilot.
Een speciale dank voor Alex de Ruiter
van Buurkracht voor zijn enthousiaste en
positieve begeleiding van ons buurtteam.
Het buurtteam Buurkracht Barsbeek

