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Programma 3e avond

19.30 Introductie (RHDHV)

19.45 ervaring Wijnaldum (dhr. Leen) 

19.55 ervaring Tzum (dhr. Geldof)

--- Koffie ---

20.15 Aan de tafels! 

21.00 Vervolgstappen

21.30 Afsluiting

Aanwezigen
- 18 bewoners aanwezig
- Gemeente Harlingen
- De Bouwvereniging



Waarom zijn we bij elkaar?

◼ Wijnaldum en Trebolbuurt zijn pilot in Harlingen om 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. 

◼ project Wijken en dorpen van de toekomst. 

➢ gezamenlijk opstellen van een visie “van het aardgas af”; 

→ advies van bewoners aan gemeente

➢ 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. Wat kan er allemaal? 
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3. Visie “Warmtetransitie Wijnaldum”: hoe nu verder? 
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4. Met elkaar bekrachtigen. 



TERUGBLIK Ondertussen in de wijk…?

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

Zelf iets 
uitgezocht?

?
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Notulen terugblik
• Het is lastig om neutrale 

informatie te vinden over de 
onderwerpen? 
Klopt, maar ook de
wetenschap is nog niet
eenduidig, iedereen is aan het 
ontdekken hoe dit moet. 

• Een aanwezige heeft de 
mogelijkheid van een 
warmtepomp bekeken. 
Conclusie was dat investeren  
in stapjes zal moeten, want er 
komt veel meer bij kijken dan 
alleen de warmtepomp. 
Isoleren is belangrijk 
onderdeel. 



TERUGBLIK avond 1 → Wijnaldum meerdere delen
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• Nieuwere bouw
• Oude gedeelte dorp
• Buitengebied



van der Molenstrjitte

Readyk
van der Ploegstrjitte

Utergerzen

Andreasstrjitte

Nieuwere bouw



Buorren

Haerewaltsje

Buorren

Oude gedeelte dorp



Buitengebied
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Diverse woningen: 
• Vrijstaande woningen: 

verschillend van leeftijd (?)
• Boerderijen

Haerewei

Winamerdyk

Foarryp



TERUGBLIK: warmteopties voor Wijnaldum

Warmtenet niet kansrijk
Te lage warmtevraag en warmtevraagdichtheid → te weinig huizen

Duurzaam gas Slim inzetten (op lange termijn?)
(Groengas/waterstof)
Waterstof staat nog in de kinderschoenen. 
Groen gas is in de toekomst beperkt beschikbaar.

Pellet kachel Slim inzetten bij grotere woningen 
Uitstoot ongewenst in de wijk. Grote systemen. 
Misschien wel inzetten in het buitengebied?

Elektrificatie individuele uitdaging
Hoge isolatie-graad nodig. 
Waar komt de stroom vandaan en hoe komt het thuis?

Hybride haalbaar
Kan ‘altijd’. 
Maar wel nog (gedeeltelijke) afhankelijkheid van een gas (kan ook groen gas of waterstof).
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Notulen terugblik
Behalve een warmtenet is er is 
nog veel mogelijk. Duidelijk is wel 
dat het om individueel maatwerk
gaat. Voor oude woningen geldt 
een ander traject dan de iets 
“nieuwere”.  Isoleren is altijd 
gewenst, maar ook daarbij zal 
goed gekeken moeten worden 
naar wat passend is. 



TERUGBLIK avond 2 

◼ “Aardgasvrij kan niet in één keer - we denken in stappen” 

◼ “We pakken het maken van de plannen samen op”

◼ Tempo naar aardgasvrij: 

◼ “Rustig aan, we willen niet voorop lopen” 

◼ “Investeren in een groene, lokale warmtevoorziening 
is nooit een slechte investering”

→ HOE DAN? → ERVARINGEN ☺
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DORPSHUIS DE BIJEKOER – Ron Leen 

◼ We zijn erin geslaagd om als dorpshuis door isolatie en vloerverwarming het 
lekker warm te krijgen in het kroeggedeelte. Dat hebben we gedaan door met 
elkaar aan de slag te gaan. De zaal moet nog worden aangepakt.

◼ Met de huidige technieken is er van alles mogelijk, maar de kosten zijn nog erg 
hoog en je moet wel in staat zijn om je eigen energie op te wekken. 
De eerste stap was isoleren, daarna UV-panelen aangebracht in het 
kroeggedeelte. Zonne-energie en een warmtepomp verwarmen nu het dorpshuis.

◼ We verbruiken nu natuurlijk meer elektriciteit, maar de gasrekening gaat flink
omlaag. Dat is maar goed ook, want in de toekomst zal de gasprijs vast gaan
stijgen. 
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TZUM – Stichting MAST - Govert Geldof 
◼ “Stichting Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom“ wil graag de lokale 

leefbaarheid vergroten. Dat doet zij door zich in te zetten voor een
schoon en leefbaar milieu. De stichting zet zich in voor 
energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen. 

◼ Al in 1994 is de eerste dorpsmolen in gebruik genomen, op initiatief 
van de stichting en onder toezicht van dorpsbelangen. Met de 
opbrengst van de molen zijn vele initiatieven in het dorp gefinancierd, 
zoals subsidies voor energiebesparing, maar ook donaties aan de 
verenigingen in het dorp. 

◼ Inmiddels is de dorpsmolen van stichting MAST is afgeschreven, de 
vervanging is een complex proces geweest met Provincie. De 
“postcoderoosregeling” lijkt de ruimte te geven. We zullen ons  
organiseren in energie coöperatie TOER. 

◼ De energietransitie is een complex proces. In de praktijk leren we 
heel veel; ik vind het dan ook belangrijk met elkaar kennis en 
ervaringen uit te wisselen. In een dorp, maar ook als dorpen 
onderling. 

◼ Voor Tzum is de energietransitie niet het belangrijkste doel, maar 
vooral het vergroten van de leefbaarheid
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Na een korte pauze is 
per woningtype

gewerkt aan drie deeltafels.
Hierna leest u daarvan de verslagen



… aan de slag! (5 minuten) 

We vragen u eerst zelf rustig na te denken in stilte. Geef elkaar de tijd. 

◼ Beantwoord onderstaande vragen voor jezelf. 

◼ Schrijf de antwoorden op een post-it 

→ 1 antwoord per post-it, meerdere post-its mogelijk

Duurzame warmte in mijn woning…: 

1. Dromen wat zou ik echt graag willen in 2050? 

2. Zorgen waar maak ik mij zorgen over? 

3. Vragen wat wil ik nog meer weten? 

4. Ja maar welke belemmering verwacht ik? 
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Duurzame
warmte

Wijnaldum

… aan de slag! (15 minuten) 

zorgen

vragen Ja maar… 

dromen

1. Vertel de groep wat je hebt opgeschreven. 1 voor 1. Luister naar elkaar. 

Plak de post-its op de vlakken in de A0

2. Herkenbaar? Geef het aan! 

3. Discussie 

- Zijn er overeenkomsten? 

- Zijn er verschillen? 



Resultaten per groep – Groep 1 oudere gedeelte 
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Duurzame

warmte

Wijnaldum

Dromen

• Betaalbare eigen energie

• Energiecoöperatie

• Schoner milieu

• Lage energierekening

• Warm en betaalbaar wonen

Vragen

• Waar halen wij stroom vandaan

als alles elektrisch moet?

• Wat is de nut en de noodzaak?

• Wat zijn de technische mogelijkheden?

• Wat zijn de subsidies voor aanpassingen woning?

• Hoe is het blijvend en betaalbaar?

Zorgen

• Vergunningen en tegenwerkende overheden

• Betaalbaarheid

• Kan ik wel van het gas af

• Wat met zeespiegelstijging

• Klimaatverandering

• Verwacht ziektes, overstromingen, dieren

Ja maar…

• Regelgeving overheid

• Onpartijdige informatie

• Krijg ik de investering terug bij verkoop?

• Oud huis, betaalbaarheid/financiering

• Tegenwerking Rusland, China, Amerika



Resultaten per groep – Groep 2 nieuwere gedeelte 
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Duurzame

warmte

Wijnaldum

Dromen

• Waterstof

• Schonere lucht die wij inademen

• Geen gebruik meer van fossiele brandstoffen

• Betaalbare en comfortabele woning nu en in de toekomst

• Zelfvoorzienend, energieneutraal, niet ten koste van onze 

kinderen

• 2040 nieuwe technieken die warmtevoorziening 

eenvoudig maakt

Zorgen

• Wie gaat het betalen?

• Hoge investeringen, belasting op elektriciteit

• Wat is groene energie?

• Belasting van elektriciteitsnet

• De totale energierekening

• De hogere lasten en investering die nodig is

• Belasting op energie

• Gemeenten moeten kritisch zijn en niet als 

brave jongetjes meegaan met Den Haag

Vragen

• Wie betaalt wat?

• Back-up van energie?

• Welke aannemers/installateurs voeren het uit?

• Hoe valt mijn huis te isoleren en wat gaat het kosten?

• Is kernenergie een optie en hoe word ik zelfvoorzienend?

• Hoe zit het met een warmtepomp en milieuvriendelijk gas?

• Hoe krijgen we de investeringen eruit?

Ja maar…

• Wat als de overheid over 4 jaar ander beleid gaat voeren?

• Hoe zit het met de opslag van stroom?

• Is kernenergie geen optie?

• Berekening financiële kosten

• Opzet en aanpak van de landelijke overheid zijn zwak 

uitgedrukt dubieus



Resultaten per groep – Groep 3 mix van bewoners 

19

Duurzame

warmte

Wijnaldum

Ja maar… 

• Hoge energierekening

• Wind- en zonne-energie is niet voldoende 

Dromen

• Als land zelfvoorzienend zijn

• Een plan

• Een warm huis

• Niet haalbaar, aardgasvrij

• Halvering energieverbruik

• Wil wel gasloos

• Waterstof ipv gas

Zorgen

• Hoe gaan we het betalen?

• Haal ik de behagelijke warmte in dikke winters?

• Transitie gaat te snel

• Gaan huizen niet vochtig worden waardoor ziekte ontstaat 

onder bevolking

• Blijft energie te financieren?

Vragen

• Wat zijn de mogelijkheden in mijn woning?

• Hoe zit het met waterstof/groen gas?

• Wat kost het mij en hoe ga ik het realiseren?

• Kosten? Betaalbaarheid?

• Wat gaat het mij kosten?



Duurzame Warmte Wijnaldum - samenvatting

◼ In de toekomst woont de Winamer in een comfortabele woning en blijft de energierekening
betaalbaar. De lucht is schoon en de benodigde energie wordt opgewekt rondom Wijnaldum: in 
eigen beheer. 

◼ De grootste zorg is: hoe houden we het betaalbaar? En wie gaat het betalen? Zijn investeringen
terug te verdienen? En wat gaat er gebeuren met de energiebelasting? 

◼ Technische vragen gaan over de koude winterdagen: is alleen wind en zon voldoende? kan het net
het aan als we allemaal warmtepompen hebben? Welke energie-opslagsystemen zijn passend? Kan 
waterstof een rol spelen in onze gasnetten? En wat is de rol van kernenergie? 

◼ Het huidige overheidsbeleid is onderwerp van discussie: zullen keuzes die nu worden gemaakt
door de overheid over een aantal jaren weer achterhaalt zijn? Waarom moeten we van het aardgas
af? 
Nut en noodzaak van de opgave is niet voor iedereen helder.  

◼ De woningen moeten een voor een aangepakt. Wat zijn de mogelijkheden in mijn woning? 
◼ Voor de nieuwere woningen in Wijnaldum geldt dat de meeste woningen al redelijk tot goed geïsoleerd zijn, de vraag is 

dus vooral: wat is de volgende stap voor onze woningen? Kunnen we dit samen oppakken? 
◼ Voor de oudere woningen vraagt men zich af; is het wel haalbaar en betaalbaar is om de woning goed te

isoleren.Maatwerkadvies en helder (nieuw) beleid over monumentale panden zou daarin veel kunnen verhelderen. 
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Welke stappen moeten er genomen worden?
◼ Korte termijn: eerste stappen zijn isolatie, maar willen we wel isoleren bij hele oude woningen? →

Kijken per individuele woning wat haalbaar is en betaalbaar.

◼ Lange termijn: opties afwachten en in de gaten houden. 
“ik kan ook gewoon mijn huis platgooien en alleen de grond verkopen”

◼ Een eerste vervolgstap: inzicht en advies op maat per woning.

◼ Procesconclusie: Wijnaldum wilt graag verder denken over het vervolg. Er is behoefte aan 
betrokkenheid. In vervolgsessie kan het plan verder worden uitgewerkt door de bewoners.

◼ Hierbij is het belangrijk om nut en noodzaak te benoemen voordat je techniek en betaalbaarheid 
bespreekt, anders ontstaat er teveel ruis op de lijn.

◼ Het idee is nu om een werkgroep te vormen die verder gaat nadenken over de verdere uitwerking 
van het plan.

2020 20..?
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Hoe nu verder?
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1. Warmtetransitie Wijnaldum. 

2. Van ideeën naar strategieën, samen aan de slag deel 2. 

3. Ontwerpen visie “Warmtetransitie Wijnaldum”

4. Met elkaar bekrachtigen. 

Wat gaan we doen op de 
laatste avond ? 
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Wij zien u graag weer op maandag 30 maart!


