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Even voorstellen

Alexander Haccou
Passie voor grote technische projecten 
met leuke mensen: samen het resultaat 
maken en daarmee het verschil maken

Mijn missie:
Door actief duurzame projecten te 
doen, de wereld een beetje beter 
achter laten voor mijn kinderen en 
klein-kinderen



Agenda

• Missie ES BWH
• Buurtproces
• Voorbeeld van een initiatief in de exploitatiefase
• Andere Pioniers 
• Coöperatieve samenwerking



Missie: BuurtWarmteHoom

Missie: 
Bewonerscollectieven in heel Nederland in staat stellen een 
volwaardige rol te spelen in het verduurzamen en aardgasvrij 
maken van hun dorp of buurt.

Visie: 
Door professionele ondersteuning van bewonerscollectieven in 
het hele proces, kan de warmtetransitie goedkoper, beter, 
inclusiever en sneller verlopen, met positieve sociale en 
economische effecten voor de lokale gemeenschap.



Randvoorwaarden scheppen
Zodat georganiseerde bewoners 
een volwaardige rol kunnen 
spelen:

• Positie (o.a. wettelijke kaders)
• Toegang tot kennis
• Toegang tot geld
• Professionele ondersteuning



Professionele ondersteuning 
organiseren



Professionele ondersteuning 
organiseren
Nederland heeft:
13.200 buurten met gemiddeld 1200 inwoners
3000 wijken met gemiddeld 5000 inwoners
5900 plaatsen (oude dorpen, buurtschappen) 
2500 woonplaatsen
344 gemeenten 
33 RES regio’s
12 provincies

De coalitie 
coöperatieve 
warmte mikt op 
ondersteuning van 
1000 buurten met 
een collectieve 
warmteoplossing



Het buurtproces



4 ‘Werkpakketten’



Thermo Bello als voorbeeld van een initiatief 
in de exploitatiefase

https://energiesamen.nu/nieuws/1226/coalitie-cooperatieve-warmte-perspectief-voor-de-wijkaanpak



Warmteproducent Netwerkbeheerder

Leverancier van warmte 



Thermo Bello 

• In 2009 gestart als BV met de levering van warmte aan woningen en 
utiliteitsgebouwen in Culemborg 

• 3 Wijkbewoners als directie
• Wijkbewoners verstrekten het startkapitaal 
• In 2013 coöperatie 

• Leningen van wijkbewoners > lidmaatschapbijdrage aan de coöperatie 
• Coöperatie nu eigenaar aandelen BV

• De leden hebben een nieuw bestuur gekozen 
• 1 directeur



Deens model

• 2/3 Deense huishoudens aangesloten op een warmtenet

• 80% van de 430 warmtenetten in eigendom van bewoners coöperaties

• De overige grote netten zijn van gemeenten en marktpartijen



Pioniers in de ontwikkelfase



Coöperatie Grunneger Power

Gemeente Groningen: 
• standpunt = warmtenet publiek ontwikkelen
• 2018 eerste ronde PAW proeftuin: plan ontwikkeling en onrendabele top financiering 

Grunneger Power warmtebedrijf: 
• bron exploitatie en warmtelevering
• 2000 leden en met een professioneel team in de stad Groningen 
• 2018 doelstelling betekenisvolle rol in warmtetransitie
• 2018-2019 Buurtenergieplan voor 450 grondgebonden woningen
• 2020-2021 Routekaart Buurtwarmte Noordwest voor 3200 woningen
• 2021 Begeleiding van bewoners van ‘De Larix’ (20 woningen) en Selwerd Zuid (200 

woningen)



Warmtenet Oost Wageningen

• 2017 start als bewonersinitiatief in de Benedenbuurt in Wageningen: geplande 
rioolvervanging als kans warmtenet

• 2018 eerste ronde proeftuinen PAW rijksbijdrage: planontwikkeling & 
financiering onrendabele top

• 2022 planontwikkeling nadert voltooiing & start wervingscampagne (75% van de 
bewoners te laten tekenen voor aansluiting op het warmtenet)

• 450 grondgebonden woningen



Ketelhuis WG

• Bewonersinitiatief in het Wilhemina Gasthuis terrein in Amsterdam West met 
een plan om de wijk te verwarmen met water uit de gracht

• 2020 in tweede ronde proeftuinen PAW een rijksbijdrage verkregen om het plan 
verder uit te werken en de onrendabele top te financieren

• 2022 projectontwikkeling nadert nu zijn voltooiing. Begin april is de 
wervingscampagne gestart om 85% van de 700 bewoners te laten tekenen voor 
aansluiting op het warmtenet

• 600 appartementen (woningeigenaren en huurders) 



Spaargas

• 2017 verduurzamingsinitiatief in het Ramplaankwartier in Haarlem
• 2020 eindrapport zonnewarmteconcept (ism TU Delft

Woning isolatie lage temperatuur verwarmingswater(35-55 graden)
PVT met water-water warmtepomp (voor verwarming en koeling) 
Bronnet (18 graden temperatuur) met Warmte Koude Opslag (open WKO)
200 woningen per WKO bron

• 2022 rijksbijdrage in derde ronde proeftuinen PAW om het plan verder uit te 
werken en de onrendabele top te financieren

• Het plan wordt nu verder uitgewerkt: oprichting wijkcoöperatie & 
wijkenergiebedrijf 



Andere pionierende initiatieven

•Traais Energie Collectief (Terheijde gemeente Drimmelen)
•Energiek Nagele, pilot met hoge temperatuur seizoensopslag (HoCoSto)
•MeerEnergie (Amsterdam)
•Duurzame Vruchtenbuurt (Den Haag)
•Hoogkamp (Arnhem)
•Hengstdal (Nijmegen) 
•Warm Heeg (Heeg in Sudwest Fryslan) 
•Peel Energie (Panningen gemeente Peel en Maas)  ism Ecovat
•Zutphen Energie
•WattNu (Gooise Meren) met Warmtebedrijf Muiderberg 
•50 Tinten Groen (Assendorp, Zwolle)
•De Groene Walvis (Graft de Rijp gemeente Alkmaar)



Observaties
1. Veel van de huidige pioniers zijn bereid om al doende te 

leren 
2. Iedereen koopt kennis in van partijen en strategische 

samenwerkingsverbanden
3. Geen enkel initiatief geheel op eigen kracht zonder 

ondersteuning
4. Om op te schalen naar 1000 buurten waarin 

bewonerscollectieven met succes een buurtproces 
doormaken is het nodig de drempels te verlagen



Gelaagd samenwerkingsmodel

1. Op buurtniveau organiseren bewoners zich tot democratische 
wijkorganisatie dat de belangen van alle bewoners 
vertegenwoordigd en dat een buurtproces wil doormaken.

2. De wijkorganisatie werkt samen met Energie van Utrecht dat de 
professionals in dienst heeft waarmee kennis en ervaring wordt 
opgebouwd om de buurtprocessen steeds beter te ondersteunen

3. Energie van Utrecht werkt samen met Energie Samen Buurtwarmte 
om kennis te halen (en te brengen), en voor aanvullende benodigde 
expertise, aanpakken en gezamenlijke tools



Dank!
Graag werken we samen aan duurzame warmte
https://energievanutrecht.nl/buurtwarmte-utrecht/
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/

Fanny Claassen
06 31771169


