
Met Wijnaldum klaar voor de toekomst
De schouders onder andere energie

NOTULEN
Om het een leesbaar geheel
te houden leest u in de roze
vlakken in deze presentatie
ook de notulen van 
maandag 13 januari 2020. 

VERSLAGDATUM: 30 januari 2020



Programma 2e Energieatelier

◼ Introductie 

◼ Het project

◼ Korte terugblik avond 1 

◼ Duurzame Warmte voor Wijnaldum → korte toelichting

◼ Samen aan de slag! – ronde 1 

Pauze

◼ Samen aan de slag – ronde 2

◼ Hoe nu verder?
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Beweging

Mijn huis

Technieken

NOTULEN
Aanwezigen
• Ongeveer 35 aanwezigen uit het dorp, 

waarvan 10 nieuwe mensen;
• Dorpsbelang Winaam;
• Gemeente Harlingen;
• De Bouwvereniging;
• Royal HaskoningDHV.



Gemeente
Transitie Visie Warmte

Internationaal
VN-klimaat akkoord

Nationaal
1. Klimaatakkoord
2. Aardgaswinning Groningen

Regionaal
regionale energie strategie

Wijk
Duurzame warmte in Wijnaldum

Individueel
Uw huis

Klimaatakkoord:
2030: 49% CO2 reductie, 
2050: 95–100% CO2 reductie

2021: 
welke wijk wanneer

NL afspraken: 
2022: stopt winning Gronings aardgas. 
2050: alle gebouwen van het aardgas af.



Waarom zijn we bij elkaar?

◼ Wijnaldum en Trebolbuurt zijn pilot 

◼ aan de slag te gaan met een eigen plan hoe en wanneer aardgasvrij.

◼ Samen met de bewoners van Wijnaldum, de gemeente, de provincie, Alliander, het 

Wetterskip, de Bouwvereniging. 

◼ De pilot is onderdeel van het project Wijken en dorpen van de toekomst. 

→ we gaan oefenen met het gezamenlijk opstellen van een visie “van het aardgas af”; 

→ het “wanneer” staat daarbij nog open.
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Hoe komen we tot een visie voor Wijnaldum?
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1. Kennismaken en samen aan de slag. 
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2. Van ideeën naar strategieën, samen aan de slag deel 2. 
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3. Ontwerpen van een visie “Warmtetransitie Wijnaldum”

3
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4. Met elkaar bekrachtigen. 

NOTULEN
We werken in vier avonden samen aan de 
vraag hoe en wanneer Wijnaldum 
aardgasvrij kan worden. Er is dus nog 
ruimschoots te gelegenheid uw buren te 
betrekken. Ook staat er nog geen technisch 
ontwerp vast. Dat maken we met elkaar, in 
samenspraak en in gedeeld eigenaarschap. 

De volgende avonden zullen op 
24 februari en 30 maart plaatsvinden. 
U ontvangt nog een uitnodiging, maar deze
data kunnen alvast in de agenda ☺



Ondertussen in de wijk…?

◼ Wat is er tussen de 1e Energieatelier en nu gebeurd? 

Bij de buren 
gekeken? ?
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NOTULEN
Na de eerste avond sprak een aantal 
bewoners samen verder over hoe 
Wijnaldum zelfvoorzienend kan 
worden. 
Zij stellen voor elektriciteit op te 
wekken door middel van bijvoorbeeld 1 
grote windmolen of een zonneveld voor 
en van het dorp, waarbij de energie die 
vrijkomt wordt omgezet in waterstof. 
Deze waterstof zou ten dele het 
aardgas kunnen vervangen in de huizen 
in Wijnaldum. Het overschot aan 
elektriciteit zou dan als dorp verkocht 
kunnen worden.



Terugblik op avond 1 
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ALLE AANWEZIGEN WILLEN GRAAG 
HUN EIGEN ENERGIE LOKAAL OPWEKKEN 

EN WEL OP DE MEEST DUURZAME MANIER

Techniek
• Isolatie is een lastige opgave
• All electric niet voor alle woningen

logisch?
• Warmtenet: kan dat uit in een dorp?
• Groen gas moet wel betaalbaar en

betrouwbaar zijn
• Wat is de rol voor waterstof? 

Beweging
• Sterke dorpsgemeenschap;
• Erg divers wat betreft woningtypen en bouwjaar;
• Wijnaldum is opgedeeld in verschillende delen: 

Utergerzen, oude gedeelte dorp, buitengebied.
• Hoe krijgen we beweging?

• Concreter zijn helpt mensen te betrekken
• Voorbeeldhuizen!
• Wervende uitnodiging
• 1-op-1 gesprekken

• Zijn investeringen rendabel? 



De dans van de warmtetransitie

◼ De keuze voor de bron hangt sterk samen met de warmtevraag van het huis. 

Hoe beter u isoleert, hoe lager de temperatuurs-levering kan zijn.

◼ Op hoofdlijnen zijn er drie warmteopties, elk met zijn eigen variaties.  

2. Duurzaam gas1. Warmtenet

NIEUWE BRON “ZUINIGER” 
HUIS

SLIMMER NET

4. Hybride3. Elektrificatie



Voorlopige energielabels
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Energieverbruik Wijnaldum 
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elektriciteit gas

Gem. 

Electriciteitsverbruik

Wijnaldum

Gem. 

Electriciteitsverbruik

Wijnaldum verspreide 

huizen

Gem. Gasverbruik 

Wijnaldum

Gem. Gasverbruik 

Wijnaldum verspreide 

huizen

2720 kWh 2880 kWh 1640 m3 2240 m3

9792 MJ 10368 MJ 57678 MJ 78780 MJ
€ 400 (schatting) € 430 (schatting) € 1500 (schatting) € 1900 (schatting)



Is een collectief warmtenetwerk haalbaar?
• De warmtevraagdichtheidskaart geeft aan wat de warmtevraag is per hectare.

Algemeen geldt: een warmtenet behoort tot de mogelijkheden vanaf 1000 GJ/ha 

• Voor Wijnaldum geldt dat een conventioneel warmtenet niet kansrijk lijkt 



Hernieuwbare gassen - Waterstof

Om alle warmte voor Wijnaldum uit waterstof te 

produceren is er ca. 5620 MWh stroom extra nodig 

(t.b.v. verbranding waterstof in waterstof CV)

◼ Naar schatting zijn hiervoor 25000 zonnepanelen 

nodig (1,65 m2, 300 Wp), 

dit zijn ca. 120 zonnepanelen per huis

◼ Let wel, er is seizoensopslag voor waterstof 

nodig (!) 

Seizoensopslag 

Deze berekening is gebaseerd op de conversieverliezen 

bij “groene” waterstof productie middels elektrolyse. 

Aangezien waterstof voor warmte vooral in de winter 

nodig zal zijn, zal er ook rekening gehouden moeten 

worden met conversieverliezen voor het op hoge druk of 

lage temperaturen brengen. 

Kan waterstof al concurreren met andere alternatieven 

voor aardgas? 

Het is daarnaast nog niet duidelijk of waterstof op de 

middellange termijn (rond 2030) concurrerend zal worden, 

of dat dit pas op de lange termijn (richting 2050) zal 

gebeuren. Dit is sterk afhankelijk van internationale 

ontwikkelingen, kostprijsverlagingen, belastingregimes en 

eventuele subsidies. 

◼ Waterstof is nog niet commercieel beschikbaar. 

◼ Bij behoud van het gasnetwerk is waterstof in de toekomst misschien mogelijk.

◼ We beoordelen een waterstofnet voor Wijnaldum op korte termijn als onhaalbaar 

en op lange termijn als onzeker.



Hernieuwbare gassen - biogas

◼ Er is vergistbaar materiaal in het gebied 

aanwezig.

◼ Maar bij productie van biogas is wel de

vraag: Wie bouwt de vergister? Wie 

draagt de kosten (investering vanaf 

200.000)?

◼ Biogas in de toekomst beperkt 

beschikbaar. Slim inzetten 
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Monomest vergister op boerenerf 
(foto van DLV Advies)

Voor de gebruiker is groengas gelijk aan aardgas en er zijn geen aanpassingen 

nodig in zijn/haar gastoestellen. Groengas is echter maar beperkt beschikbaar; bij 

voorkeur wordt het alleen toegepast in wijken waar alternatieven veel duurder of 

technisch niet haalbaar zijn.

Ter informatie:

• Biogas is van biologische oorsprong en ontstaat uit vergisting van 

bijvoorbeeld rioolslib, mest, slib in de rioolwaterzuivering (actief slib) of 

gestort huisvuil.

• Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd tot aardgas kwaliteit en via het 

bestaande gasnet naar de woning gebracht kan worden. 



Individueel: pellet kachels/biomassa CV

◼ Geen grote aanpassing aan de woning 

(isolatie) nodig

◼ Biomassa c.v.: Grote systemen + 

buffervat en opslag pellets

◼ In een woonwijk lijken biomassakachels 

minder gewenst vanwege de uitstoot.

◼ Voor grote huizen rondom de dorpskern 

van Wijnaldum zijn pelletkachels een 

optie. 
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Biomassa – Groen met een donkergroen randje
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▪ Waar komt de biomassa vandaan?
▪ Beperkt beschikbaar?



All electric per individuele woning

16

◼ Alle warmte elektrisch opwekken, waar 

komt de elektriciteit vandaan?

◼ Vergaande isolatie gewenst. 

Algemeen geld dat label B nodig is: 

HR++ glas, spouwmuur, dak en vloeren.

◼ We beoordelen de kansen voor 

warmtepompen voor Wijnaldum als: 

uitdaging per huis → is het huis geschikt 

of geschikt te maken? 



Hybride-warmtepomp
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▪ Elektrische warmtepomp naast 

(huidige) CV ketel.

• Afhankelijk van de woningsituatie 

levert de warmtepomp 40-60% 

warmtevraag. Daarmee daalt de 

gasvraag ca. 50%, maar de 

elektriciteitsvraag verdubbeld 

• Niet heel zinvol in slecht geisoleerd 

huis: ga dan liever eerst isoleren



De gasloze warmteopties voor Wijnaldum

Warmtenet niet kansrijk
Er is een te lage warmtevraag en een lage vraagdichtheid (te weinig huizen) in Wijnaldum voor het 
rendabel ontwikkelen van een warmtenet

Duurzame gassen Slim in te zetten / op lange termijn?
Waterstof staat nog in de kinderschoenen. 
Groen gas is in de toekomst beperkt beschikbaar.

Pellet kachel Slim inzetten bij grotere woningen 
Fijnstof uitstoot ongewenst in de wijk. Wellicht in te zetten in het buitengebied?

Elektrificatie individuele uitdaging
Voor volledige elektrificatie is een hoge isolatie-graad nodig. Ook moet gekeken worden naar de 
produktie van de extra elektriciteit en de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Hybride haalbaar 
Gedurende de transitieperiode zijn hybridewarmtepompen voor alle labels (technisch) realistisch. Dat 
biedt ruimte om in stappen goed na te isoleren. Wel is er in een hybride scenario nog (aard)gas nodig. 
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Notulen n.a.v. presentatie technieken
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◼ Vraag uit de zaal: “Hoe zit het met toekomstige technieken?” → ons advies is gebaseerd op de huidige stand van de 

techniek en inzicht in de ontwikkelingen. Het staat u vrij te kijken naar andere opties. 

◼ Vraag uit de zaal: “Telt het mee wat we individueel doen op het gebied van duurzame energie?” → Ja. De overheid is 

verantwoordelijk om plannen te maken over de grotere opgaven, maar uiteindelijk wordt alles wat echt gerealiseerd is 

bij elkaar opgeteld. De hoeveelheid stroom en warmte die we nodig hebben voor onze huizen wordt daarin 

meegenomen.

◼ Vraag uit de zaal: “Stel er is een hele koude periode: hoe kan het elektriciteitsnet de vraag aan?” → Dit is een grote 

opgave voor de netbeheerder Alliander. Zij zijn als partij ook betrokken bij het project en denken al druk na over hoe 

ze de capaciteit op hun netten kunnen vergroten. Slimme opslagsystemen kunnen daarbij ook een oplossing zijn. 

◼ Opmerking bewoner: “Er zijn meer subsidies nodig vanuit gemeenten of hogere overheden” → Hier is de overheid 

momenteel heel druk mee bezig. Kijk op de volgende site voor mee informatie over huidige subsidies: 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-

woningisolatie-en-duurzame-energie/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-woningisolatie-en-duurzame-energie/


In 3 groepen aan de slag! 

Tafel 1
beweging in de wijk

Tafel 2
de technieken

Tafel 3
mijn eigen huis

Welke technische opties lijken 
kansrijk? Wat valt (voor nu) af? 
Wat moeten we nog meer 
weten? 

Pakken we dit samen op? 
Doen we dat pro-actief of 
afwachtend?Hoe krijgen
we de buurt mee? En wie
doet eigenlijk wat? 



Op de assen (hieronder in oranje) kon men aangeven of ze actief aan de slag wilden, of juist nog even willen wachten. 
Er waren twee assen: maken we snel een plan, juist niet? En de uitvoer, willen we daar direct mee aan de slag, of wachten we nog even ? 

PLAN MAKEN NOG GEEN PLAN

UITVOER: SNEL UITVOER WACHTEN

KANSEN
• Nu nog keuzevrijheid
• Subsidie? Mogelijk makkelijker te betalen
• Comfort → gaat dat vooruit? 
• “gewoon vaker knuffelen” 

BEDREIGINGEN 
• Kosten!
• Capaciteit van het network
• Het is een politiek spel en een gevoelig onderwerp, dat geldt voor de hele breedte

van de energietransitie
• Als niet iedereen meedoet; die ene die niet meewerkt in een collectief plan
• Bureaucratie vanuit subsidies
• Het gevoel dat mensen denken “ik zit mijn tijd wel uit” 
• Monumenten beleid
• Comfort → gaat dat vooruit? 

INDIVIDUEEL
• Er komen veel mensen uit het buitengebied! 

SAMEN
• Zoiets lukt niet allen, dat is niet te halen
• Het problem hebben we collectief vastgesteld, daan moeten we dat ook samen

oplossen
• De aanpak doen we samen
• We maken samen een plan, maar met misschien wel verschillende oplossingen
• “waar gaan we voor”, dat bedenken we samen

Waar
komt de 
overheid

nog
mee?

Niet het risico
lopen dat nieuwe
technieken niet
zouden kunnen

We maken nu een plan, maar wachten met de 
uitvoer; misschien komen er nieuwe

technieken

We worden
een kant

opgeduwd

Notulen in groep beweging



Notulen in groep techniek
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Heeft een techniek de keuzevoorkeur?

◼ We moeten in stappen van het aardgas af. Bijvoorbeeld eerst groen gas produceren en later waterstof. 

◼ Niet alles elektrisch maken. De kosten voor het verbeteren van het net komen uiteindelijk bij ons. 

◼ Warmtepompen zijn duur en lelijk

◼ Collectief zal wel ‘moeten’, dat is beter voor iedereen.

◼ De woningvereniging is van plan om een test aan te gaan met waterstofketels van Tieluk

Er zijn twee ideeën over welke positie Wijnaldum wil innemen om aardgasvrij te worden:

1. Het grootste deel van de aanwezigen wil als dorp met de ontwikkelingen mee en niet voorop lopen. Dat is “niet om met de 

‘hakken in het zand’ te gaan, maar we moeten wel nuchter blijven”. Men wil voorkomen dat “als we nu een keuze maken ons 

straks verteld wordt: ‘jullie hebben dat gewild’”.

2. Een paar inwoners denken samen al verder in een werkgroepje. Zij stellen dat een groene, lokale warmtevoorziening nooit een 

slechte investering is. “We zullen hiermee niet teruggefloten worden.” “Als we in eigen beheer warmte kunnen produceren en 

aan het dorp kunnen leveren dan verdienen we er misschien samen ook wat aan!”

Wat willen we nog weten en missen we nog?

◼ Monumentenzorg mist, er staan veel monumentale panden in Wijnaldum

◼ We hebben een kostenoverzicht nodig ‘dan zie je direct dat sommige opties niet haalbaar zijn’ 

◼ Er zijn bewoners met een boerenbedrijf aanwezig. Een boerenbedrijf heeft erg specifieke technische aanpassingen nodig om 

aardgasvrij te worden. Er is behoefte aan onafhankelijk advies in deze situatie. Kan de gemeente daarin ondersteunen? 

22



Hoe nu verder?
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1. Samen aan de slag. Hoe ziet de uitdaging er uit voor het dorp? We duiken in mogelijke energieconcepten 
(technisch – economisch) en in de sociale kenmerken van het dorp. Hoe zorgen we dat het dorp in beweging 
komt? Hoe zorgen dat we met breed draagvlak en met uitstraling naar het dorp aan de slag kunnen?

2. Van ideeën naar strategieën, samen aan de slag deel 2. 
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3. Ontwerpen visie “Warmtetransitie Wijnaldum”

3
0

m
aart

4. Met elkaar bekrachtigen. 
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Handige links voor in de groepen (en thuis)

◼ Kijk op de website www.verbeterjehuis.nl van Milieu Centraal en op 

https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl voor onafhankelijk advies en op 

www.duurzamehuizenroute.nl voor meer inspiratie!

◼ Meer informatie over de technieken vind u in het boekje “uw woning aardgasvrij” 

(verkregen tijdens de avond) of op www.warmtetechnieken.nl

◼ Snel en simpel direct besparen? www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-

besparen/bespaartips-verwarming

◼ Op www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan vind u inspiratie voor een stappenplan 

voor uw eigen woning. 
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http://www.verbeterjehuis.nl/
https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/
http://www.duurzamehuizenroute.nl/
http://www.warmtetechnieken.nl/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming
https://www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan

