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Reitdiep Duurzaamste wijk
van Groningen!

DUURZAAM REITDIEP
De Reitdiepwijk is op weg om de duurzaamste wijk van
Groningen te worden. Hoe? En wat de voordelen zijn voor
jou als bewoner? Je leest er alles over in deze speciale
duurzaamheidskrant, waarin we de activiteiten van de
duurzaamheidscommissie in het zonnetje zetten. En dat niet
alleen: we hebben ook een aantal inkoopacties en duurzame
activiteiten georganiseerd. Zo profiteren we samen van een
duurzaam Reitdiep!
Samen met de gemeente Groningen en energiecoöperatie
Grunneger Power zoekt de duurzaamheidscommissie naar de beste
energiebesparende maatregelen, zodat Reitdiep straks inderdaad
de duurzaamste wijk van Groningen is. En wat is er al veel gebeurd.
Tot nu toe zijn er twee mogelijke oplossingen om van het
aardgas af te gaan: de beoogde collectieve oplossing is een
klein warmtenet voor de noordelijke eilanden, de individuele
een (hybride) warmtepomp. In deze krant worden beide opties
gepresenteerd en vind je meer informatie over de inkoopactie voor
warmtepompen en zonnepanelen. In deze krant worden beide
opties gepresenteerd. Heb je naar aanleiding daarvan nog vragen?
Stel ze gerust. Aan elkaar, en aan de Duurzaamheidscommissie
Reitdiep. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Duurzaamheidscommissie Reitdiep | duurzaamreitdiep@gmail.com
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DuZa Reitdiep: Een commissie met een missie
Voor wijkbewoners die willen verduurzamen en wel wat hulp kunnen gebruiken bij de uitvoering, is er de
Duurzaamheidscommissie Reitdiep. Deze club vrijwilligers zet zich in om een grote ambitie waar te maken: van
Reitdiep de duurzaamste wijk van Groningen maken.
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Duurzame waterwarmte geeft de eilanden energie
Er is geen zee in de buurt, maar toch wonen Menno Kloosterman (35) en Jan Mulder (61) op de noordelijke
eilanden; een cluster van vier eilanden in de wijk omringd door een aantal grachten dat in verbinding staat met
het Reitdiep.

Grunneger Power is
verenigde power
Versterken, versnellen, verbinden en pionieren. Als Marie
Smeding (38) kort zou moeten samenvatten wat Grunneger
Power voor Groningers kan betekenen, dan komt dit aardig in de
buurt. Als kersverse community & procesbegeleider is ze sinds
enkele maanden verantwoordelijk voor de ondersteuning in
verschillende wijken, waaronder de Reitdiepwijk.
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WEKELIJKS | woensdagavond 20:00 - 22:00 uur
25/11 - 2/12 - 9/12 - 16/12 - 6/1 - 13/1 - 20/1- 27/1
Inloopspreekuur van de Duurzaamheidscommissie, wees welkom met al je vragen
over de Reitdiepwijk of met het verduurzamen van je woning! Wijklokaal, Joeswerd 22

26 November 2020 | 20:00

Agenda

Webinar - Alles over de collectieve inkoopactie van het energieloket
Het energieloket organiseert een inkoopactie. Is dat mooi! De inkoopactie geldt
voor muur- en vloerisolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Door de vraag van
iedereen te bundelen, is het inkopen goedkoper.

30 november 2020 | 20:00
Webinar - Technische kant van het onderzoek door M3 Energie
Wil je meer weten over de techniek en de onderzoeken die zijn uitgevoerd met
betrekking tot de warmtepompen in Reitdiep? Doe dan mee met dit webinar! Naast
M3 Energie, zullen ook leden van het Energieloket en Duurzaamheidscommissie
Reitdiep aanwezig zijn.

1 December 2020 | 19:30
Webinar - Isoleren kun je leren

Van isoleren krijg je nooit spijt. Je huis wint aan comfort en je bespaart direct op je
energierekening. In deze webinar wordt een uitleg gegeven over spouwmuur en
vloerisolatie, de kosten en opbrengsten, subsidies en leningen.

1 December 2020 | 20:30
Webinar - Work that Warmtepomp!
Experts vanuit het energieloket Groningen vertellen je hoe je ervoor zorgt dat de warmtepomp goed kan werken, welke soorten warmtepompen er zijn en de financiering.

De agenda wordt gevuld
met allerlei gave activiteiten.
Een deel hiervan wordt
georganiseerd vanuit de
Duurzaamheidscommissie
Reitdiep. Ook doen we veel
samen met andere wijken in
Groningen, vaak via Grunneger
Power. Het Energieloket
Groningen organiseert onder
andere webinars. Ook deze vind
je terug in de agenda.

3 December 2020 | 20:00
Webinar - Zonnepanelen kopen: Hoe doe je dat?
Wil jij weten wat er allemaal bij de aanschaf van zonnepanelen komt kijken? Na een uur
weet jij of je dak geschikt is, wat de verschillende typen panelen zijn en alles over
terugverdientijd, kosten, subsidies en leningen.
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De zoektocht naar een aardgasvrij Reitdiep
De gemeente Groningen heeft de doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat we rond die tijd
bijna geen fossiele brandstoffen meer gebruiken zoals olie en gas. Dus ook niet om onze huizen te verwarmen.

Wegwijs in de warmtepompen
Hun cv-ketel is op leeftijd en het klimaat gaat Jetty Dooper en Tiny van Unen aan het hart. Dus gingen ze op zoek
naar een duurzaam alternatief.

’t Kon minder!
In Reitdiep samen goedkoper isoleren en energie opwekken. Samen met andere huiseigenaren voordelig
zonnepanelen, warmtepompen, vloerisolatie en spouwmuurisolatie inkopen?

DuZa Reitdiep:
Een commissie met een missie
Voor wijkbewoners die willen
verduurzamen en wel wat hulp kunnen
gebruiken bij de uitvoering, is er de
Duurzaamheidscommissie Reitdiep.
Deze club vrijwilligers zet zich in om
een grote ambitie waar te maken:
van Reitdiep de duurzaamste wijk van
Groningen maken.
Ze zijn het er roerend over eens:
bewustwording is het allerbelangrijkste.
Wie meer weet heeft van zijn
energieverbruik en de impact daarvan
op het klimaat, is eerder geneigd zijn
gedrag duurzaam te veranderen. En
dus doen Klaas Galama (59) en Chris
Hartsema (56) hun uiterste best om het
duurzaamheidsbewustzijn van de buurt
wakker te schudden en te vergroten.
Op gepaste anderhalve meter
afstand zitten de twee leden van de
Duurzaamheidscommissie (DuZA Reitdiep)
aan de koffie in het wijklokaal van de
Reitdiepwijk. Het gebouw licht enigszins
eenzaam op in het verder uitgestorven
duister van deze doordeweekse
woensdagavond in november. Er staat een

vergadering op stapel met de voltallige,
vijfkoppige commissie. Online dit keer,
want: corona.

DRAAGVLAK
Hoewel het virus hun plannen danig in
de war schopt, blijven de commissieleden
zo goed en kwaad als het gaat, doen
waarvoor ze zich hebben verenigd:
activiteiten en informatiebijeenkomsten
organiseren die in het teken staan
van energiebesparende maatregelen
en daarmee het draagvlak voor een
duurzamere wijk vergroten.
Van grondige studies naar warmtepompen
per huishouden, de aanleg van een
collectief mini-warmtenet of energie
delen met je buren tot het uitwerken
van de zogeheten wijkenergievisie, een
workshopreeks en een deelautoproject;
het staat allemaal op de commissieagenda.
Galama en Hartsema zijn nauw betrokken
bij het onafhankelijke onderzoek naar
de mogelijkheden voor het gasloos
verwarmen van individuele woningen
via een warmtepomp. Hiervoor zijn vijf
huizen op verschillende plekken in – en

Klaas Galama en Chris Hartsema en
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representatief voor – de wijk onder de loep
genomen, waarna een gedetailleerd plan is
opgesteld voor bewoners van soortgelijke
woningen die de overstap ook willen
maken.
‘Omdat de Reitdiepwijk een relatief
jonge wijk is, zijn alle 930 woningen
goed geïsoleerd’, zegt Galama. ‘Maar
er zijn er nog weinig uitgevoerd met
een warmtepomp. Terwijl ze daar vaak
wel geschikt voor zijn.’ Vanwege het
vele water in de wijk, zijn ook andere
opties denkbaar, zoals een collectief
warmtenet met aquathermie. Over dit
scenario buigen twee andere leden van de
duurzaamheidscommissie zich.

ALL ELECTRIC
En dat allemaal met dat ene, grote doel
voor ogen: de duurzaamste, all electric wijk
van Groningen worden. Met een beetje
geluk, nog wat meer bewustzijn en veel
wijsheid moet het lukken.
Althans, zo denken en hopen Galama,
Hartsema en hun collega’s van de
commissie. De commissie met een missie.
Een missie die naadloos aansluit bij de

wens van de gemeente Groningen voor
een aardgasloze stad in 2035.
Om dit te laten slagen, stelt de gemeente
voor elke wijk in de stad een energievisie
op, waarbij in overleg met bewoners,
organisaties en andere betrokkenen wordt
gekeken naar de beste manier om van het
gas af te komen. De Reitdiepwijk is een van
de twaalf ‘pilotbuurten’.
Dat verduurzamen niet zo ingewikkeld
hóeft te zijn als het vooraf soms lijkt,
weten Galama en Hartsema uit eigen
ervaring. Beide heren zijn de tevreden
bezitters van een huis-met-warmtepomp.
Toegegeven, Hartsema is hartstikke handig
en hij kreeg aardbevingsschade vergoed –
wat goed van pas kwam bij de installatie,
vooral financieel. En ook Galama, in wie de
duurzaamheidsgedachte diep verankerd
ligt, had de wind aardig in de zeilen; hij liet
in 2016 een nieuw huis bouwen en hield
bij het ontwerp rekening met duurzame
oplossingen.

WAT HEN DRIJFT?
Voor Hartsema was het een combinatie
van de financiële ‘aardbevingsmeevaller’
en de morele plicht die hij voelt om in
actie te komen, nu klimaatverandering de
wereld zo drastisch aan het veranderen is.
‘Ik had goedkoper op gas kunnen blijven
zitten’, zegt hij. ‘Maar in wat voor wereld
leeft mijn dochter dan straks? Of later
misschien mijn kleinkinderen?’
Galama weet niet beter dan dat hij bewust
nadenkt – en dus ook bewust handelt. Hij
lacht, maar er zit een ernstige ondertoon
in wat hij zegt. ‘De zorg voor het milieu
begint een modegril te worden, maar
ik ben oud genoeg om de oliecrisis te
hebben meegemaakt.’
Wat hij maar zeggen wil: als je bereid bent
je ogen te openen voor de gevolgen van
een crisis, dan kom je vanzelf in beweging.
Zeker als deze crisis, zoals nu, het klimaat
betreft.
Om anderen te helpen ook in beweging
te komen en te kijken wat voor hen
haalbaar en wenselijk is, wenden Galama
en Hartsema graag hun kennis en kunde
aan. Zo kan elke wijkbewoner zich bij de
Duurzaamheidscommissie aanmelden
en gebruik maken van de kennis die
is opgedaan in het traject waarbij een
onafhankelijk expert van bureau M3energie een compleet plan van aanpak
heeft gemaakt voor de overstap van een
cv-ketel naar een warmtepomp. Helemaal
toegespitst op het type woning in kwestie.

Duurzaamheidscommissie Reitdiep:
Raymond Dagelet, Thanh Punt-Mai, Klaas Galama, Chris Hartsema en Menno Kloosterman

Galama: ‘Voor
elk type huis
krijg je zo een
pasklare oplossing
aangeleverd. Dit
totaalpakket kun
je aanschaffen via
een collectieve
inkoopactie van de
gemeente.’
Makkelijker kan bijna niet. Al blijft de
drempel voor sommigen hoog, merken
Galama en Hartsema. Afhankelijk van
wat je wilt en kunt (laten) doen, hangt
er een behoorlijk prijskaartje aan het
verduurzamen van je woning.
Zeker de kosten voor een warmtepomp
kunnen aardig in de papieren lopen,
vooral in vergelijking met de prijs van
een klassieke cv-ketel. Die heb je voor
€2000, of misschien €3000. Terwijl een
warmtepomp, inclusief installatie en
eventuele bouwkundige aanpassingen
binnen- en buitenshuis aan bijvoorbeeld
keuken of dak, minstens €20.000 kost.

Wie kiest voor een hybride warmtepomp,
is gemiddeld ongeveer €6000 kwijt.
Meedoen met een collectieve actie,
waarvan gemeente en provincie er
verschillende van faciliteren, scheelt
aanzienlijk in de kosten. En gelukkig
bestaan er allerlei subsidies en
gunstige belastingregelingen, die de
pijn verzachten. Voorlopig tenminste,
want binnen enkele jaren verdwijnt een
aantal van deze voordelen ook. Waar
dan weer tegenover staat dat mettertijd
de productprijzen doorgaans drastisch
kelderen. Zo zijn zonnepanelen nu veel
goedkoper dan, pak ‘m beet, vijf jaar
geleden.
Nog zo’n voordeel: bij de
Duurzaamheidscommissie is al deze
kennis in huis.
Voor Galama en Hartsema, met hun
groene harten, staat het als een paal
boven water: in een duurzaam leven moet
je investeren. Het kost tijd en geld. En ook
al verdien je wat je erin stopt pas op de
lange termijn terug; het loont altijd om te
kijken wat je kunt bijdragen.

OOK NU.
JUIST NU.
Hartsema: ‘Het is aan ons om de aarde
fatsoenlijk door te geven.’

NOVEMBER 2020 | DUURZAAM REITDIEP
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Duurzame waterwarmte
geeft de eilanden energie
Een collectief warmtenet waarmee
150 woningen in de Reitdiepwijk
tegelijkertijd verwarmd kunnen
worden? Een aantal wijkbewoners zijn
druk bezig het voor elkaar te krijgen.
We spraken met twee van hen: Menno
Kloosterman en Jan Mulder. ‘We zullen
ons collectief moeten inzetten voor de
verbetering van het klimaat.’
Menno Kloosterman en Jan Mulder

Er is geen zee in de buurt, maar toch wonen Menno Kloosterman
(35) en Jan Mulder (61) op de noordelijke eilanden; een cluster van
vier eilanden in de wijk omringd door een aantal grachten dat in
verbinding staat met het Reitdiep.
Al dit water bracht de mannen op een idee: wat nou als we in de winter alle 150 huizen zouden verwarmen met de warmte van het
zomerse oppervlaktewater? Warmtewinning uit water in plaats van aardgas, dus. Oftewel: aquathermie, met als doel een eigen miniwarmtenet voor de wijk. Hoe zoiets er concreet uitziet? Nou, zo: ‘s zomers wordt de warmte van dat water, dat in deze maanden een
temperatuur van ongeveer 20 graden bereikt, ondergronds opgeslagen in een warmtekoudeopslag (WKO). In de winter wordt het dan,
warm en wel, weer omhoog gepompt. Deelnemende huizen zijn via een buizenstelsel op dit warmtenet aangesloten.
Maar omdat een watertemperatuur
van 20 graden niet hoog genoeg is om
een radiator voldoende te verwarmen,
bedacht het Reitdiep-projectteam iets
extra’s: een grote warmtepomp in de wijk
die met behulp van de overvloedige extra
opgewekte zonne-energie in de zomer
het ondergrondse water verder opwarmt
tot 60 à 70 graden. Dit is in de goed
geïsoleerde woningen van de noordelijke
eilanden genoeg om het aangenaam warm
te stoken.
KLINKT PERFECT. IS ZO’N MINIWARMTENET OP DEZE MANIER OOK
HAALBAAR IN DE REITDIEPWIJK?
Mulder: ‘Ja. Met een subsidie van
de gemeente hebben we een
haalbaarheidsstudie laten doen door
een technisch bureau: IF Technology.
Daaruit blijkt dat het zowel technisch
als financieel inderdaad uitvoerbaar is.
We zijn nu bezig om onze extra variant
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te laten onderzoeken door hetzelfde
bureau, eveneens gesubsidieerd door
de gemeente. Hierbij gaat het om het op
hoge temperatuur opslaan in een WKO.
Verder zijn we aan het kijken wat de juiste
juridische en organisatorische vorm moet
worden voor ons initiatief.’
WAAROM IS DEZE COLLECTIEVE AANPAK
VOOR DE NOORDELIJKE EILANDEN
EEN BETERE OPLOSSING DAN IN ELK
HUISHOUDEN EEN WARMTEPOMP
PLAATSEN DENKEN JULLIE?
Mulder: ‘De installatie van een individuele
warmtepomp vraagt in de meeste
gevallen om ingrijpende aanpassingen
in en buitenshuis. Zoals het vervangen
van radiatoren en vloeren. Dat betekent
per huishouden een grote investering.
En warmtepompen geven ook best
veel geluidsoverlast, dat wordt nogal
eens onderschat. Dan staan er straks
in vier straten buiten warmtepompen
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te brommen, daar zit niemand op te
wachten.’
Kloosterman: ‘Een warmtepomp is in
principe een prima oplossing. Alleen
gebruiken ze in de winter veel stroom,
terwijl zonnepanelen in de zomer een
hoge opbrengst hebben. Dus zolang je
stroom niet 100% duurzaam is opgewekt,
ben je met een warmtepomp nog niet
C02-neutraal en gaat je stroomgebruik fors
omhoog.
IN JULLIE PLANNEN VERDWIJNEN
OOK DE NETBEHEERDERS EN
STROOMLEVERANCIERS.
Mulder: ‘We worden beheerder van ons
eigen warmtenet en dat is een groot
voordeel. En omdat we zelf eigenaar
zijn, worden gebruikers verlost van
commerciële warmtenetbeheerders.
Maar we hebben nog wel netbeerders
nodig voor elektriciteit. Wel kunnen we

coöperatief in plaats van individueel
stroom inkopen. Zo helpen we de
netbeheerders ook, want wij bieden
een oplossing voor de overvloed aan
zonnestroom in de zomer. Maar helemaal
off-grid zal ons systeem zeker niet worden’

maanden in het leven te roepen. Mensen
kunnen dan voor een klein maandelijks
bedrag lid worden. Het mooiste zou zijn
als alle 150 woningen op de vier eilanden
Spijksterriet, Oude Riet, Kromme Riet en
Bunderriet meedoen in deze pilot.’

BETEKENT DIT OOK EEN LAGERE WATEREN WARMTEREKENING?
Mulder: ‘Het is te verwachten dat de
stroomprijzen in de toekomst meer gaan
fluctueren met vraag en aanbod. Dus duur
in de winter en goedkoop in de zomer. Dit
principe ondervangen wij door in de zomer
juist de opgewekte extra zonne-energie in
te zetten om het water extra te verwarmen
en dit op te slaan. De exacte financiële
gevolgen gaan we nog in kaart brengen.
Waarschijnlijk blijft de rekening hetzelfde.

WAT IS ER NOG VOOR NODIG OM HET
MINI-WARMTENET ER DAADWERKELIJK TE
LATEN KOMEN?
Kloosterman: ‘Nou, er zitten nog wat
haken en ogen aan wat betreft de
vergunningen. Je mag niet zomaar overal
heel heet water in de grond opslaan.
Dat kan een nadelig effect hebben op
de biodiversiteit. Daarnaast moet er een
nieuw leidingsysteem worden aangelegd.’
Mulder: ‘De juridische en organisatorische
aspecten hebben veel voeten in de aarde.
We krijgen gelukkig veel ondersteuning

Maar je krijgt wel CO2-vrije warmte in je
woning voor terug. Je draagt dus 100%
bij aan de verbetering van het klimaat.
En daar zullen we ons met zijn allen voor
moeten inzetten.’
IS ER VEEL ANIMO VOOR HET IDEE?
Mulder: ‘Ja, het enthousiasme is heel groot.
Via inloopsessies op de vier eilanden
hebben we medebewoners geïnformeerd,
waarmee we zeker zestig procent opkomst
hebben bereikt. Iedereen die ervan
hoorde, vond het interessant. Het idee is
om een coöperatie te starten.’
Kloosterman: ‘Die hopen we binnen enkele

van de provincie, de gemeente en
Grunneger Power. Zulke samenwerkingen
zijn heel belangrijk. Een initiatief als dit
valt of staat met de bereidwilligheid van
zulke partijen om ons bij te staan. Verder
kunnen we alle kennis die beschikbaar
is in de buurt gebruiken. Dus mochten
medebewoners willen aanhaken: ze zijn
zeer welkom.’

verbetering in de wijk. In onze ogen is
in dit opzicht een klein warmtenet voor
onze vier eilanden de beste optie, omdat
de uitvoering helemaal aardgasvrij
kan en echt CO2-neutraal is. En het is
natuurlijk heel fijn om niet afhankelijk
te zijn van de grillen van netbeheerders
en warmteleveranciers. Afhankelijk van
vraag en aanbod willen zij de prijzen nog
weleens opdrijven.’
ALS JULLIE STRAKS KLAAR ZIJN, WIL
VAST HET HELE REITDIEP ZIJN EIGEN
WARMTENET.
Kloosterman: ‘Nou, niet alle woningen in
de wijk zijn er geschikt voor omdat niet
iedereen zo dicht bij het water zit. Maar
we zijn wel een voorbeeldproject, ja. Als
deze pilot slaagt, kan het zomaar zijn dat
ook andere delen van de wijk of de stad,

of zelfs in de rest van het land, een miniwarmtenet krijgen.’

HOE VERHOUDT JULLIE PROJECT ZICH TOT
DE ANDERE DUURZAME INITIATIEVEN IN
DE WIJK?
Kloosterman: ‘Wij zijn natuurlijk
voorstander van elke duurzame

NOVEMBER 2020 | DUURZAAM REITDIEP
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Grunneger Power
Energiecoöperatie Grunneger
Power ondersteunt duurzame
burgerinitiatieven in Groningen,
zoals die in de Reitdiepwijk.
Procesbegeleiders Mirjam Pruis en
Marie Smeding pionieren mee, helpen
bij de uitvoering of de ontwikkeling
van ideeën. Altijd onafhankelijk, samen
lerend, en met een grote bak humor.
Procesbegeleider Marie Smeding over
de kracht van samen.
Versterken, versnellen, verbinden en
pionieren. Als Marie Smeding (38) kort
zou moeten samenvatten wat Grunneger
Power voor Groningers kan betekenen,
dan komt dit aardig in de buurt. Als
kersverse procesbegeleider is ze sinds
enkele maanden verantwoordelijk voor
de ondersteuning in verschillende wijken,
waaronder de Reitdiepwijk.
‘Een prachtige en inspirerende wijk’, vindt
ze, ‘waar hele toffe en waardevolle dingen

gebeuren.’ Een voorbeeldwijk ook als het
gaat om samenwerken. Smeding kan niet
vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk
het is dat burgers het heft in handen
nemen en gezamenlijk in actie komen
in de duurzame energietransitie. Liefst
vandaag nog.
‘Die overgang naar een duurzame
manier van leven is nu in volle gang’,
aldus Smeding. ‘De energiewereld is
een ingewikkeld speelveld met allerlei
krachten en belangen, waarin het ook nog
veel zoeken is. Daarom is nu het moment
om mee te denken en een stem te krijgen
in dit proces.’
Grunneger Power heeft de handvatten
in huis om die stem vorm te geven.
De kennis om een voorlichtingsavond
inhoudelijk goed voor te bereiden.
De middelen om de organisatie te
versoepelen. Tips om meer bewoners te
activeren. De vaardigheid om het soms

Mirjam Pruis en Marie Smeding
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lastige jargon uit onderzoeken te vertalen
in gewone mensentaal en de resultaten
helder te communiceren, zoals in deze
krant. En niet te vergeten een groot
netwerk en korte lijntjes die van omwegen
vaak olifantenpaadjes maken.
Smeding: ‘Kort gezegd helpen we
initiatiefnemers met alles wat ze nodig
hebben om te kunnen doen wat ze willen
doen. We beschikken over een toolkit
waarmee we hulp op maat aan kunnen
bieden. We zijn er echt voor bewoners,
gaan altijd uit van de vraag: wat hebben
jullie nodig?’
En natuurlijk, zegt Smeding, weet
Grunneger Power ook niet alles. Dat
kan ook niet, aangezien alles constant in
beweging is. ‘Maar stilzitten en niks doen
is geen optie. Juist daarom gaan we zo
graag met anderen die zoektocht aan. Je
komt zo veel verder als je je verenigt.’

is verenigde power
Iedereen die hulp kan gebruiken bij
wat voor energiekwestie dan ook, kan
bij Grunneger Power aankloppen. ‘We
zijn beschikbaar om mensen die zich
hebben verenigd te begeleiden bij
vervolgstappen’, zegt Smeding. ‘We

studie naar warmtepompen, een actie
voor de collectieve inkoop van groene
daken, een duurzaamheidsspreekuur.
Wij helpen ze om al deze initiatieven nog
beter over het voetlicht te brengen en
meer draagvlak te creëren.’

deze manier initiatieven van bewoners
kunnen ondersteunen.’
Een volgende stap is om bewoners in de
verschillende wijken uit de stad aan elkaar
te linken, zodat iedereen ook van elkaars
ervaringen kan leren.

Het afgelopen jaar is Grunneger Power
ook benaderd door een groep buren
van de Noordelijke eilanden, die samen
de overstap naar een collectieve
warmtevoorziening onderzoekt. ‘Deze
bewoners willen graag een eigen
warmtenet aanleggen, waardoor
bewoners duurzame warmte kunnen
gebruiken,, waarbij geen aardgas meer
nodig is’, legt Smeding uit.

Grunneger Power telt op dit moment
ongeveer 2000 leden. Veel van hen willen
graag actiever worden op het gebied van
duurzame energie. ‘Dan kijken we samen
naar de beste manier om dat in gang te
zetten: kan iemand aansluiten bij een
bestaand initiatief, of wil iemand juist iets
nieuws starten?’

Marie Smeding en Mirjam Pruis

kunnen zo aanschuiven bij een overleg
of input leveren voor een workshop of
oproep. We zijn er met expertise, en ook
om soms even die duurzame schop onder
de kont te geven. Onze hulp inschakelen,
dat betekent dat je er een kritische
vriend bij krijgt.”’ Hiernaast beschikt
de coöperatie over speciaal opgeleide
wijkenergiecoaches, die bij mensen
thuiskomen als ze individuele vragen
hebben over energie of verduurzaming.
Het moment waarop de organisatie
in beeld komt, verschilt per situatie.
Zo hadden de enthousiastelingen in
de Reitdiepwijk vooral behoefte aan
ondersteuning in de communicatie.
Smeding: ‘Zij waren al een poos bezig,
wisten precies wat er speelde in de wijk
en hadden al veel zelf op poten gezet: een

Een hele klus, waarbij de ervaring in de
wijk Paddepoel goed van pas komt. Hier
is eerder al een verkenning naar een
eigen warmtenet onder begeleiding van
Grunneger Power gestart. Smeding: ‘Onze
organisatie heeft een groot landelijk
netwerk, en inmiddels veel kennis
en ervaring over deze ingewikkelde
processen. Het is geweldig dat we ook op

Voor wie best actief wil worden, maar
last heeft van enige drempelvrees,
heeft Smeding een geruststellende
boodschap: ‘Er is nog zo veel in
ontwikkeling, er is altijd iets te doen
dat past bij wie je bent. Dus sluit je
vooral aan bij een wijkinitiatief. Samen
sta je sterker.’

NOVEMBER 2020 | DUURZAAM REITDIEP

9

De zoektocht naar een aardgasvrij Reitdiep
Van gemeentelijk beleid tot een concreet aanbod
De gemeente Groningen heeft de
doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te
zijn. Dat betekent dat we rond die tijd
bijna geen fossiele brandstoffen meer
gebruiken zoals olie en gas. Dus ook niet
om onze huizen te verwarmen. Daarom is
de gemeente enkele jaren geleden samen
met enthousiaste buurtbewoners in drie
wijken de zoektocht gestart naar een
aardgasvrije toekomst: Reitdiep als relatief
nieuwe wijk, Paddepoel als naoorlogse
wijk en de Noorderplantsoenbuurt
als vooroorlogse wijk. Het doel was
om per wijk te onderzoeken welk
verwarmingssysteem het beste alternatief
is voor onze huidige systemen op aardgas.

Drie opties

Er zijn grofweg drie opties: een warmtenet
waarbij warm water naar de huizen
wordt gebracht zoals dat nu in Paddepoel
wordt aangelegd, een volledig elektrisch
systeem waarbij de huizen elektrisch
worden verwarmd, meestal door een
warmtepomp, en een hybride systeem
waarbij naast elektrisch verwarmen ook
gas nog een rol speelt voor de koudste
momenten. Op basis van diverse
onderzoeken concludeert de Gemeente
Groningen voor Reitdiep dat deze wijk
volledig elektrisch te verwarmen zal zijn
in de toekomst. Een hybride systeem kan
daarbij als tussenoplossing dienen. Dit kan
op een gezamenlijke manier zoals nu in de
noordelijke eilanden wordt onderzocht of
door middel van een individuele oplossing.
Voor het laatste heeft het Energieloket
Groningen een inkoopactie georganiseerd
zodat u daadwerkelijk stappen kunt
ondernemen als u er klaar voor bent.

Hybride systeem

We zijn niet zomaar tot deze conclusies
gekomen. Ten eerste is door
onderzoeksbureau Quintel uitgebreid
onderzocht welk van de drie alternatieve
warmtesystemen het beste zou zijn voor
Reitdiep. Bij de analyse is gekeken naar
de kosten voor bewoners, maar ook naar
maatschappelijke kosten zoals die voor
het gas- en elektriciteitsnetwerk en de
beschikbaarheid van energiebronnen.
Een hybride systeem kwam naar voren
als voordeligst voor de bewoners. Om
dit systeem duurzaam te laten zijn
is groen gas nodig. Alleen is er niet
genoeg groen gas voor alle huizen in de
gemeente Groningen. Het beschikbare
groene gas is daarom bedoeld voor de
oudere woningen in onze gemeente, die
moeilijker elektrisch te verwarmen zijn.
Hybride verwarmingssystemen zijn op dit
moment zeker een optie voor Reitdiep. Ze
bieden een goede tussenoplossing voor

Van verschillende scenario’s tot de elektrische oplossing
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de overstap naar een uiteindelijk volledig
elektrisch systeem.

Isoleren loont

Eén van de opvallendste conclusies uit
het onderzoek is dat de woningen in
Reitdiep in principe goed geïsoleerd
zijn, maar dat er ook nog winst valt te
behalen. Hoewel de isolatiegraad vaak
voldoende is om over te gaan op een
elektrisch verwarmingssysteem, kan de
kierdichting vaak nog veel beter. Ook is
extra na-isolatie van de spouwmuren een
optie. Het dichten van naden en kieren
zijn klusjes waar u in veel gevallen zelf een
eind mee kan komen. Het Energieloket
kan u bovendien tips geven hoe u zelf
de isolatie in uw woning kan verbeteren.
Het na-isoleren kan bijvoorbeeld met
schuimisolatie [geen PUR]. Daarbij wordt
een nieuwe laag spouwmuurisolatie in
de muur aangebracht. Deze drukt de
bestaande isolatie in en vult de plekken op

Afkitten vensterbank

deze periode worden gemaakt opgeteld. Daarbij valt op dat een CV-ketel goedkoop is in
de aanschaf maar dat het door de stijgende aardgasprijzen over 15 jaar gezien ongeveer
op hetzelfde niveau zit als de verschillende elektrische warmtepompen. De hybride optie
komt hierbij als voordeligste oplossing naar voren.
Let wel, het gaat hierbij om gemiddelden die per woning kunnen verschillen. Laat u dus
altijd goed voorlichten en maak voor uzelf ook eens de berekening over een levensduur
van 15 jaar. Het toepassen van een bodem warmtepomp in bestaande situaties vereist
vaak maatwerk. Daarom is deze optie niet meegenomen in de inkoopactie van het
Energieloket.

waar onvoldoende isolatie zat. Vervolgens
krimpt het geheel weer iets, waardoor
ook de ventilatie en vochtbalans weer
gereguleerd worden. Heeft u hier interesse
in, laat u dan goed voorlichten.

De gezamenlijke manier

De afgelopen jaren zijn er bijeenkomsten
gehouden in het wijklokaal, waarbij de
plannen voor Reitdiep zijn toegelicht
en u informatie kon inwinnen over de
verschillende opties. Na één van deze
bijeenkomsten is een groepje bewoners
in de noordelijke eilanden begonnen met
een eigen onderzoek naar een alternatief:
het aanleggen van een klein, collectief
warmtenet in plaats van de installatie van
een warmtepomp per huis. Dit onderzoek
ziet er veelbelovend uit. Wel is meer tijd
nodig om tot uitvoering te kunnen komen.

Wat zijn de kosten?

Een belangrijke vraag bij verduurzaming
blijft altijd: wat zijn de kosten? Omdat
systemen zoals een CV-ketel en een
warmtepomp vaak een levensduur hebben
van 15 jaar hebben we alle kosten die in

Van theorie naar de praktijk

Op basis van het onderzoek bleken de hybride warmtepomp en de volledig elektrische
warmtepomp de beste individuele oplossing te zijn voor een nieuwe warmtevoorziening.
Daarnaast is een combinatie met (extra) zonnepanelen een goede optie. Om te weten
welke warmtepompen geschikt zijn voor Reitdiep zijn nog eens vijf woningen doorgelicht,
van bewoners die hebben aangegeven serieus interesse te hebben in de aanschaf van
een warmtepomp. (lees verder op pagina 12)
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(Vervolg ‘De zoektocht naar een aardgasvrij Reitdiep’)
Samen met het Energieloket Groningen is op basis van de
resultaten een aanbod samengesteld. Het gaat hierbij om
bewezen kwalitatieve warmtepompen van betrouwbare
aanbieders voor een goede prijs. Als u meedoet met
de inkoopactie, komt de leverancier ook nog altijd bij
u kijken naar de inpassing van het nieuwe systeem.

Aandachtspunten woningen Reitdiep

Samengevat zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten voor
de woningen in Reitdiep. Ten eerste is het goed om te kijken
naar de kierdichting, voor u voor een nieuw, duurzaam systeem
kiest. Of de kieren bij u een probleem zijn, hangt vaak af van het
bouwjaar en het type woning. Om erachter te komen of u warmte
verliest, kunt u bijvoorbeeld meedoen met een warmtecamerawandeling van de duurzaamheidscommissie.
Kiest u voor een hybride warmtepomp, dan is deze voor de
meeste woningen zonder veel moeite in te passen. Eén deel
van de warmtepomp komt buiten te staan, om daar energie
uit de lucht te halen. Bij de keuze voor een volledig elektrische

warmtepomp is het afgiftesysteem van belang. Een elektrische
warmtepomp werkt met een lage afgifte-temperatuur (+- 40
graden), terwijl de bestaande systemen in Nederland vaak zijn
ingesteld op 60 tot 80 graden. Via de radiatoren zorgt dit voor
een temperatuur van bijvoorbeeld 20 graden in uw woonkamer.
Met een lagere aanvoertemperatuur van 40 graden heeft u
een grotere oppervlakte nodig om de warmte kwijt te kunnen.
Daarom wordt vaak vloerverwarming gebruikt; dat is in feite
een hele grote radiator. Heeft u geen vloerverwarming, dan
kunt u denken aan wandverwarming, speciale radiatoren of het
opplussen van uw bestaande systeem.
Er bestaan apparaten met kleine ventilatoren die het
afgiftepotentieel van uw huidige systeem simpel kunnen
verhogen. Vaak wordt alleen het systeem beneden aangepakt,
waardoor het wel zo kan zijn dat u de bovenverdieping bij
extreme kou niet zo warm krijgt als beneden. Als u daarmee kunt
leven, is in veel gevallen een volledige elektrische oplossing voor
uw woning in Reitdiep technisch prima haalbaar.
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DUURZAAM REITDIEP | NOVEMBER 2020

Een volledig elektrisch systeem bestaat naast de buitenunit
en de binnenunit ook nog uit een buffervat. Dit betekent dat u
extra ruimte nodig heeft voor het binnensysteem. Samen is het
ongeveer zo groot als een koel-vriescombinatie.
Mocht u voor de volledige elektrische variant gaan, dan worden
de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw woning altijd van
tevoren nog onderzocht.

Maakt een warmtepomp niet veel geluid?

Het geluid wat een warmtepomp produceert valt meestal enorm
mee. Ook moeten de nieuwere versies voldoen aan strenge
geluidseisen. Het geluid is wel afhankelijk van hoe en waar de
warmtepomp is geïnstalleerd. Overigens zijn er ook kasten die
het geluid kunnen reduceren. We raden u aan zelf eens een
rondje door de nieuwere gedeeltes van de wijk te lopen, langs
huizen die al een warmtepomp hebben. Zo kunt u de eventuele
geluidsoverlast zelf ervaren. Of neem contact op.

Wilt u nog meer weten over de
techniek en de onderzoeken die
zijn uitgevoerd? Doe dan mee
met de webinar op 30 november
om 20:00 uur. Hier sluiten naast
leden van het Energieloket
en de duurzaamheidscomissie
ook de onderzoekers van M3
Energie aan.

Collectieve Inkoop Groningse Energie
Als burgerbeweging vinden we dat lokale energie voor iedereen
toegankelijk moet zijn. Dat betekent ook, dat we energie
betaalbaar moeten aanbieden. En dat is in de energiemarkt
best een klus. Immers, we hebben geen welkomstcadeau’s, of
hoge kortingen. Dat kan ook niet, want lokale groene stroom is
een eerlijk product. Wat we wel kunnen doen is een grote groep
Groningers verzamelen die allemáál Groningse stroom willen
kopen. Want dan daalt de prijs.
Met de collectieve inkoopactie van Grunneger Power koop je
stroom die in Groningen is opgewekt. Bijvoorbeeld bovenop
het Alfa-College, of in het zonnepark Vierverlaten (daar bij de
Suikerunie). Profiteer je mee?
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Wegwijs in de warmtepompen
Hun cv-ketel is op leeftijd en het klimaat gaat Jetty Dooper en Tiny van Unen aan het hart. Dus gingen
ze op zoek naar een duurzaam alternatief. Geholpen door de Duurzaamheidscommissie in de wijk,
Grunneger Power en, jawel, ook Arjen Lubach, werden ze langzaam wegwijs in de warmtepompen.
Er was lang gewikt en gewogen,
maar ze waren eruit. Een hybride
warmtepomp zou de cv-ketel van Jetty
Dooper (57) en Tiny van Unen (61)
vervangen; een belangrijke stap naar –
uiteindelijk – een volledig aardgasvrije
woning. Maar daar was Arjen Lubach,
die onlangs in Zondag met Lubach
kanttekeningen plaatste bij de
ontmanteling van het Nederlandse
aardgasnetwerk en de keuze voor een
warmtepomp. Dooper: ‘Toen sloegen
we wel weer even
aan het twijfelen;
zouden we er qua
duurzaamheid
dan wel iets mee
opschieten?’
Nou, weinig dus,
volgens Lubach. Zijn
boodschap: zorg er
eerst voor dat alle
huizen in het land
goed zijn geïsoleerd
alvorens massaal
te investeren in
warmtepompen en
warmtenetwerken.
Want: wat heb je
aan een warmtepomp in je huis, die
niet alleen het elektriciteitsverbruik
verdubbelt maar ook werkt op stroom
die weer deels wordt opgewekt met
fossiele brandstoffen?
Lubachs pleidooi kreeg bijval, maar
ook kritiek. Zo wees hoogleraar
duurzame energietransities Jan
Rotmans (Erasmus Universiteit) erop
dat warmtepompen wel degelijk
leiden tot aardgasbesparing. Volgens
de professor wordt over tien jaar
bovendien vermoedelijk tachtig
procent van alle stroom duurzaam
opgewekt, wat het milieuvoordeel
van een warmtepomp alleen maar
vergroot.
Het is rappe technologische
vooruitgang die Dooper en Van Unen
over de streep trekt om nu toch vast
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op de transitietrein te springen. ‘We
hopen dat over een aantal jaren
ook energiecentrales steeds minder
aardgas gebruiken.’
Klimaat en milieu gaan de beide
dames aan het hart. Sterker nog,
duurzaam leven is een beetje
een sport geworden. Via apps en
websites die energieverbruik en
energieopbrengst meten, houden ze
de cijfers nauwgezet bij. ‘Jetty heeft

me aangestoken’, zegt Van Unen. Wel
blijft haar geliefde de fanatiekste van
de twee. Van Unen: ‘Jij kijkt echt wel
elke dag even op de zonnepanelenapp.’
Het is hun bejaarde cv-ketel, die
de twee op het spoor van de
warmtepompen bracht.
Dooper: Onze ketel is 13 jaar oud, die
gaat hooguit nog een paar jaar mee.
Misschien houdt-ie er deze winter ook
wel mee op.’
Op zoek naar een alternatief dus.
Om niet te verdwalen in de
wereld van de duurzame opties,
wendde het koppel zich tot de
Duurzaamheidscommissie Reitdiep.
Deze betrokken wijkbewonersclub
organiseerde in samenwerking
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met Grunneger Power onder meer
een aantal bijeenkomsten over het
verduurzamen van je woning. ‘We zijn
denk ik bij ze allemaal geweest’, zegt
Dooper lachend. Van Unen knikt. ‘Heel
fijn dat ze dat doen, we zijn echt goed
voorgelicht.’
Behalve informatie over verschillende
warmtepompen, kregen Dooper en
Van Unen eveneens veel inzicht in
energieverbruik en ‘energielekken’,
mede dankzij een rondje
door de wijk met een
speciale infraroodcamera
die warmteverlies kan
meten. Ook gingen ze
langs bij drie huizen waar
al een warmtepomp was
geïnstalleerd.
Voor hun eigen huis, dat
al label A+ heeft, werd
een onafhankelijk advies
op maat opgesteld door
bureau M3-Energie, geleid
door Hans Klunder. Op
basis van een uitgebreid
woningonderzoek,
raadde hij een hybride
warmtepomp aan; een warmtepomp
in combinatie met een cv-ketel. De
ketel wordt ingeschakeld bij extreme
temperaturen of langdurige kou. Van
Unen: ‘Sommige warmtepompen
trekken het niet in hele strenge
winters.’
Dat komt omdat de
maximumtemperatuur van een
warmtepomp lager ligt dan die van
een cv-ketel. En dus moet je huis
optimaal geïsoleerd zijn, wil de
warmtepomp zijn werk goed doen.
‘In veel gevallen moet je dan ook een
nieuwe vloer met vloerverwarming’,
zegt Van Unen. ‘Dat vergeten mensen
nogal eens.’
Met die vloerverwarming zat het bij
Dooper en Van Unen al wel goed.
Dat ze toch niet voor een volledige

warmtepomp kiezen, heeft ook te
maken met het feit dat zowel gasals stroomverbruik erg laag zijn.
Dooper: ‘We leveren zelfs wat terug,
dus daar kunnen we bijna niet meer
op bezuinigen. Als we nu voor een
volledige warmtepomp gaan, schiet
dat stroomverbruik weer omhoog.’
Daarbij zou de keuze voor een
volledige warmtepomp ook de

aanschaf van een nieuw gasfornuis en
een nieuwe oven betekenen, omdat ze
dan niet meer op gas kunnen koken.
Ofwel: een investering van duizenden
euro’s extra. Van Unen: ‘Dat vonden
we te veel. We verdienen het ook niet
meer terug.’
Of ze de extra kosten van een hybride
warmtepomp, zo’n €3000 in totaal, wel
terugverdienen, is de vraag. ‘Maar dat

hoeft ook niet’, zegt Dooper. ‘We doen
dit niet voor het geld, maar voor een
duurzamere wereld. Dan is dit een
prima investering, vinden wij.’

Hans Klunder van bureau M3 Energie maakte voor Jetty Dooper
en Tiny van Unen een duurzaamheidsadvies op maat.
Lees hier zijn bevindingen:
Adres: 			

Kleiwerd 53

Bouwjaar:

2007

Verwarmingssysteem:

hr-ketel (aan vervanging toe)

Afgiftesysteem:

vloerverwarming (begane grond) + radiatoren (verdiepingen)

Ventilatiesysteem:

mechanisch afzuigsysteem met roosters in de gevel

Zonnepanelen:

8 op het dak

Verbruik:

1000 m3 aardgas per jaar

Het advies voor aardgasvrij
De woning is geschikt op over te stappen op een aardgasvrij systeem. Een standaard warmtepomp kan
vanwege de vloerverwarming op de begane grond moeiteloos worden ingepast, zonder in te leveren op
comfort. Op de verdiepingen zal de capaciteit door de radiatoren verminderen. Deze zal dus verhoogd
moeten worden, of de bewoners moeten voor lief nemen dat het boven niet altijd 20 graden wordt.

Het advies voor toekomstig aardgasvrij
Financieel gezien is een hybride warmtepomp de beste oplossing. Een besparing van 50% op het
gasverbruik moet lukken. Het elektriciteitsgebruik zal daarbij toenemen met ongeveer 800kWh. Dit valt de
compenseren met zo’n 3 zonnepanelen. De gecombineerde ketel-warmtepomp kan worden geïnstalleerd
op de plek waar nu de hr-ketel zit. Voor het buitengedeelte is plek op het platte dak aan de zijkant. Het
leidingwerk kan mooi worden afgewerkt met een aluminium kokergoot.
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’t Kon minder!

In Reitdiep samen goedkoper
isoleren en energie opwekken
Samen met andere huiseigenaren voordelig zonnepanelen, warmtepompen,
vloerisolatie en spouwmuurisolatie inkopen? Het kan dankzij een collectieve
inkoopactie van het Energieloket Groningen, een samenwerking van de gemeente
Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power.
De actie loopt van 9 november tot 21 december 2020.

Verduurzamen loont

Inschrijven?

In Reitdiep willen we, net als in heel de gemeente Groningen,

Wil je meedoen of meer weten? Schrijf je dan in of lees verder

minder energie gebruiken. Sommige buurtbewoners willen

op www.energieloket-groningen.nl/inkoopactie. De algemene

verduurzamen met het klimaat voor ogen, anderen om

inkoopactie loopt tot 7 december 2020. Speciaal voor Reitdiep

hun energierekening te verlagen. Isolatie, zonnepanelen

verlengen we de actie tot 21 december.

en aardgasvrij verwarmen zijn altijd een goede keuze. Het
beter isoleren of duurzaam verwarmen van je woning kan
honderden euro’s per jaar schelen op je energierekening.

Ontzorgen en advies op maat

De vloerisolatie en spouwmuurisolatie is voor de meeste

Met de inkoopactie ontzorgen we huiseigenaren met

woningen in Reitdiep al op voldoende niveau. In dat geval is

de inkoop van energiebesparende maatregelen. Het

het duurzaam opwekken van energie met een warmtepomp

Energieloket garandeert een goede prijs en kwaliteit,

of zonnepanelen een interessante mogelijkheid. Ook

met een offerte op maat door speciaal geselecteerde

volledig aardgasvrij verwarmen met een warmtepomp is

aanbieders. Door collectief in te kopen kunnen we een

zeker haalbaar in Reitdiep. De hybride warmtepomp is de

scherpere prijs aanbieden. Je aanschafkosten zijn dus

financieel aantrekkelijke optie.

lager én je bespaart ieder jaar weer op je energierekening.

Webinar over de
inkoopactie en de
bijbehorende techniek
Speciaal voor Reitdiep wordt er op 30 November om 20:00 uur een webinar georganiseerd. Het energieloket beantwoordt
al uw vragen over de inkoopactie. Ook Hans Klunder van M3 Energie sluit aan. Zijn onderzoeksbureau heeft de
voorbeeldwoningen in Reitdiep onderzocht en hij kan u van alles vertellen over de uitkomsten van deze studie, de technische
inpassing van (hybride) warmtepompen en de mogelijkheden voor isolatie speciaal voor Reitdiep.

Meld u aan via: www.energieloket-groningen.nl/activiteiten
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