
Welkom!
Workshop 

Samen onze huizen verduurzamen
Start……..
13.15 uur
14.30 uur 
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Stark en Fier 
Eemsmond

Workshop Samen onze huizen verduurzamen!
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Programma workshop

1. Introductie en doel van de workshop
2. Onderzoek NoorderRuimte
3. Ondersteuning van Buurkracht
4. Praktijkvoorbeeld Stark en Fier Eemsmond
5. Vraag aan u over Samen aan de slag
6. Wat kunt u hiermee?
7. Afsluiting
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• Jannie Rozema, Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool 

• Hanna de Vries, Buurkracht

• Hildegard Schulte, Stark en Fier Eemsmond 
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Droom Eigen Huis 
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Bron: Bouw, K. & J. Rozema (2018). Samen onze woningen verduurzamen bij de versterking. Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte.



Haalbare maatregelen energiezuinigheid  

• Aanschaf energiezuinige apparaten 61%
• Isolatiemaatregelen eigen woning    54%
• Eigen energie produceren                39%
• Minder hoog stoken                         22%

Bron: Bouw, K. & J. Rozema (2018). Samen onze woningen verduurzamen bij de versterking. Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte.
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Collectieve acties …..
Van een groep mensen 

die voor een individueel - of groepsbelang 

aan de slag gaan
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Wat voor acties? 
informatiebijeenkomsten houden, adviseren 
medebewoners, inhuren deskundige, bij elkaar in huis 
kijken, uitwisselen kosten-baten, op excursie gaan naar 
praktijkvoorbeelden, collectief inkopen installatie –
materialen – onderhoud, samen offertes aanvragen 
bij bouw/installatiebedrijf, samenvoegen subsidies, 
dorpsfonds oprichten, verbouwen met groep eigenaren, 
materialendepot oprichten …    
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Collectieve acties op buurt- / dorpsniveau
Hieraan wil ik graag meedoen %

Informatiebijeenkomsten houden 65%

Collectief inkopen installaties en isolatiematerialen 56% en 35%

Subsidies samenvoegen energieopwekking dorpsniveau 50%

Onderling uitwisselen kosten – baten 46%

Samen inhuren deskundige 44%

Collectief inkopen onderhoud installaties 43%

Opzetten dorpsfonds 41%

Adviseren door deskundige medebewoners 41%

Bij elkaar kijken naar toepassingen 41%

Met elkaar op excursie gaan 39%

Gezamenlijke offerte bouwbedrijf aanvragen 30%

Ik voel niks voor een gezamenlijke aanpak 7%
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Bron: Bouw, K. & J. Rozema (2018). Samen onze woningen verduurzamen bij de versterking. Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte.



Energie besparen in Groningen

Koppeling met versterkingsopgave in bevingsgebied

Samen energie besparen; makkelijker, voordeliger en 

leuker!

Ondersteuning:
• Energieadvies
• Isolatie, zonnepanelen
• Offertes
• Bijeenkomst







Energie besparen in Groningen

Samen energie besparen; makkelijker, 

voordeliger en leuker!

Ook bij jou in de buurt?





2017 : Hoe het begon…
3 inwoners van Uithuizen en Lage van de Weg willen meer aandacht 
voor het verduurzamen van huizen

Gezamenlijk idee: Versterken is belangrijk - verduurzamen ook!

Positieve energie wek je zelf op! 

De goede energie terug in ons dorp 
Niet langer afwachten wat de Nationaal Coördinator beslist over onze 
dorpen, maar DOEN



Wat deden we ?
4 Avonden met bewoners

Wat gebeurt er om ons heen?
Waar kun je informatie halen?
Waar kan je hulp krijgen?

Inventarisatie van wensen van bewoners

Naar de gemeente; versterkingspunt

Nieuwsbrief

Facebookpagina



Inventarisatie wensen van bewoners

• We willen een sterke bewonersorganisatie opbouwen
• We willen meer kennis en informatie over de versterkingsoperatie 

naar de bewoners
• We willen (protest)acties gaan uitvoeren en meepraten
• We willen los van het gas (duurzame energie besparen en opwekken)



Uitnodigen Loketten

• Informatie • Stut en steun: voor raad en daad

• Koos IJzerman en bureau SAVE

• NCG: Versterkingspunt Eemsmond

• GREK: wat doen andere dorpen?



Fierflits 4         februari 2018 

Werkgroep Stark en Fier 

 

 

 

Wat doet Stark en Fier? 

 

Goed nieuws!  

 

We hebben van het Loket Leefbaarheid/Kansrijk 
Groningen subsidie gekregen om in Eemsmond 
twee verduurzamingsprojecten uit te voeren.  

 

 



2 thema’s : gasloos wonen en deelauto

• Bijeenkomsten: 
Informatie
Mogelijkheid om in actie te komen

• Gluren bij de Buren

.



Wat hebben we bereikt?

Gemeente is 
actiever
geworden

Netwerk met 
bewoners en
andere
organisaties

????????????????
?

Groep is nog klein Onrust door 
ontwikkelingen
versterking

Inspiratie om eigen
huis te
verduurzamen

Er wordt naar ons
geluisterd

Meer grip op de 
situatie

Genoeg plannen:

Welke accenten
gaan we leggen?

Website maken



Nu de VRAAG aan U:
Welke maatregelen voor verduurzamen van uw
woningen zou u samen willen organiseren?

&

Wat heeft u nodig om samen aan de slag te gaan? 
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Workshop Collectieve Acties Verduurzaming

Jannie Rozema en Kathelijne Bouw
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