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Natuur en Milieufederatie Utrecht 
Drievoudig duurzaam
1. Op tijd naar een klimaatneutrale provincie

2. Natuurinclusieve energietransitie

3. Betrokkenheid: NMU servicepunt Energie Lokaal

Jessica Doorn Sofie ten Have Geert Ritsema Marjolein de Graaff

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/bekijk-hier-onze-toolbox-natuurinclusieve-energietransitie/
https://www.nmu.nl/service-advies/servicepunt-energie-lokaal/


Aanjagen en professionaliseren 
bewonersinitiatieven

Inspiratie excursie Assendorp ZwolleAquathermie proefproject
kinderboerderij Soest



• 12 projectleiders geslaagd!

• Nieuwe ronde vanaf maart ‘23

Leren over warmte



Gewoon doen…?!



Inclusief in het klein

www.ondersteboven.online

http://www.ondersteboven.online/


Programma
19:00 Inloop bij de energiemarkt

19:30 Start plenaire bijeenkomst

19:35 Welkom door Huib van Essen, gedeputeerde

19:40 Hoofdsprekers Irene Eisink en Olaf Heinen

20:15 Optreden Klimaatband

20:30 Toelichting deelsessies

20:35 Pauze met energiemarkt

20:45 Start deelsessies

21.30 Borrel en netwerken bij de energiemarkt

22.15 Einde



Huib van Essen; gedeputeerde



Hoe Groen Tint Jij?



Wie zijn wij?

Burgerplatform voor 
duurzaamheid

Groen

Energie

Mobiliteit



Kennismaken met jullie
Sta gezellig even op!

Ga zitten  bij ‘Nee’

Petje op, petje af





Wie van jullie klust er bij 
de buren?

Ga zitten als dit niet voor jou geldt!



Muziek en foto’s



Val jij ook jouw buren lastig 
via de straat whatsapp?

Ga zitten als dit niet voor jou geldt!





Vraag jij op verjaardagen 
hoe mensen thuis 

verwarmen? 
Ga zitten als dit niet voor jou geldt!

Informeer vooral nu ook bij je buren links en rechts! ;)





Ben jij weleens in je eigen 
kruipruimte geweest? 

Ga zitten als dit niet voor jou geldt!





7 principes

Feestje bouwen

Verbinden

Positief!

Eigenaarschap

ABCD

Democratisch

Direct resultaat



We bouwen een feestje

#Hoedan
• Warme burendag
• Warmtecafé
• Energy Killer Race

https://50tintengroenassendorp.nl/37-warme-burendag-is-weer-live-samen-verduurzamen-is-een-feestje/
https://50tintengroenassendorp.nl/37-warme-burendag-is-weer-live-samen-verduurzamen-is-een-feestje/
https://50tintengroenassendorp.nl/27-19-oktober-2020-jan-rotmans-te-gast-in-warmtecafe-op-3-november/
https://50tintengroenassendorp.nl/2-1-mei-2019-de-energy-killer-race/


We verbinden

#Hoedan

• Straatambassadeurs

• Huiskamergesprekken

• Energiecoaches

https://50tintengroenassendorp.nl/37-warme-burendag-is-weer-live-samen-verduurzamen-is-een-feestje/
https://50tintengroenassendorp.nl/project-030-straatambassadeurs/
https://50tintengroenassendorp.nl/homewarming/
https://50tintengroenassendorp.nl/project-39-energiecoaches/


We communiceren positief

#Hoedan

• Kruipruimte verhalen

• Winacties voor creativiteit

• Creëer je eigen buitengeluk

https://50tintengroenassendorp.nl/37-warme-burendag-is-weer-live-samen-verduurzamen-is-een-feestje/
https://50tintengroenassendorp.nl/kruipruimteverhalen/
https://50tintengroenassendorp.nl/winvloerisolatie/
https://50tintengroenassendorp.nl/project-017-straattuin/


We vergroten eigenaarschap

#Hoedan

• Warmtecafé

• Huiskamergesprekken

• Energiecoaches

https://50tintengroenassendorp.nl/27-19-oktober-2020-jan-rotmans-te-gast-in-warmtecafe-op-3-november/
https://50tintengroenassendorp.nl/homewarming/
https://50tintengroenassendorp.nl/project-39-energiecoaches/


Eigenaarschap

Waarom? Eigenaarschap en deelgenootschap

Hoe? 

Woning

Wijk

Derde maatschappelijke route



Eigenwijs verduurzamen

#Hoedan

• Samen onze huizen ontdekken

• Samen kennis opbouwen

• Comfort als basis

• Zoneren van oplossingen

https://youtu.be/rBTTCUJvCVk
https://youtu.be/PPBt0NKoGCA


Eigenwijs verduurzamen

Stap voor stap, eigenaarschap over proces

Kierdichting

Ventilatie

Isoleren verwarmde ruimtes (zonering)

Huidige afgifte en opwek optimaliseren

Stage lopen op lage temperatuur

Afgifte bijstellen

Warmtevraag gasloos oplossen.



Eigenwijze warmte

#Hoedan

Samen vragen stellen

Samen ontdekken

Samen oplossingen zoeken

Samen onze omgeving vergroenen

https://youtu.be/w7zet5hk5js
https://youtu.be/5XZmU8pWl3E
https://50tintengroenassendorp.nl/project-40-zonneboiler-douchen-met-de-warmte-van-de-zon/
https://www.destentor.nl/zwolle/deze-buurt-in-zwolle-gaat-op-innovatieve-wijze-van-het-gas-af-dit-kan-ook-in-andere-delen-van-de-stad~a265cd64/


We vormen een gemeenschap

#Hoedan

• Warmtecafé

• Huiskamergesprekken

• Warmteschap

• Wijkontwikkeling & vernieuwing

https://50tintengroenassendorp.nl/27-19-oktober-2020-jan-rotmans-te-gast-in-warmtecafe-op-3-november/
https://50tintengroenassendorp.nl/homewarming/
https://50tintengroenassendorp.nl/sallandsweide/
https://50tintengroenassendorp.nl/samen-maken-we-assendorp-elke-maand-weer-schoon/
https://50tintengroenassendorp.nl/verhaal-50-l-een-groene-en-sociale-buurt-dankzij-bartjenshofje/


ABCD

Asset Based Community Development

Opbouwen kennis en organisatiekracht

Stakeholder naast overheid en markt

Meer kennis in groep dan individu



Elke actie, direct resultaat 

#Hoedan

• Warme burendag

• Energiecoaches

• Samen uit op zwerfafval 

• Creëer je eigen buitengeluk

https://50tintengroenassendorp.nl/37-warme-burendag-is-weer-live-samen-verduurzamen-is-een-feestje/
https://50tintengroenassendorp.nl/project-39-energiecoaches/
https://50tintengroenassendorp.nl/samen-maken-we-assendorp-elke-maand-weer-schoon/
https://50tintengroenassendorp.nl/verhaal-50-l-een-groene-en-sociale-buurt-dankzij-bartjenshofje/


Korte termijn acties, lange termijn 
plannen 

Aardgasvrije buurt vraagt lange adem

Ook de middengroep bereiken 
• Combinatie plezier en resultaat

Diversiteit; platform duurzaamheid 
• Energie, groen, vervoer en duurzaam leven een 

volwaardige plek 



We werken sociocratisch

#Hoedan

• Sociocracy en democratische 
waarden

• Iedereen is gelijk

• Mensen een stem geven

• Consent beginsel

• Open communicatie

https://energiesamen.nu/verhalen/48/democratie-van-bewonersinitiatieven


Wat ga jij morgen in jouw initiatief 
uitproberen?

Altijd eindigen met direct resultaat!

Plan in je telefoon 1 kleine actie in, die jouw initiatief 
morgen verder kan brengen





Klimaatband van Utrecht



Deelsessies

• Statenzaal - Wijkaanpak Leusden
• Commissiezaal - Natuurvriendelijk isoleren
• Zaal 1 - Energiefixers
• Zaal 4 - Als je het doet… Zeist West
• Zaal 5 - Energiearmoede te lijf
• Zaal 6 - Zon op dak & netcongestie

 Zalen 1-6 Commissiezaal →
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Crises…!


