LEEF-UPDATE

11 OKTOBER: DERDE LEEF-BIJEENKOMST
EXPERIMENTEREN IS LEREN
Op dinsdag 11 oktober 2022 vond de derde LEEF-bijeenkomst plaats in het Abe Lenstra stadion. Sietske de
Jong, projectleider van LEEF, opende de avond door iedereen welkom te heten en het programma te delen.
Het programma bestond uit de volgende onderdelen: de vijf Groene Gangmakers aan het woord, gastspreker
Fiona Hamberg van het nationaal Warmtefonds en als laatste de borrel en het netwerken.
Samen verduurzamen Bedrijventerrein Heerenveen Zuid
Als eerste spraken Groene Gangmakers David Peter Kuiper en Marlies Ballemans over het project samen
verduurzamen op het bedrijventerrein Heerenveen Zuid. Op het gebied van energietransitie lopen de
bedrijven tegen de netcongestie aan. Daarom wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om met alle
grootverbruikers een energienetwerk te vormen die
gecontracteerd vermogen aan elkaar uitlenen. Dit is
binnen de huidige regelgeving (nog) niet mogelijk.
Een essentiële vraag is ‘Wat kunnen we vandaag
doen?’. Op deze manier wordt de verduurzaming
concreet en willen de Groene Gangmakers zich niet
laten beperken door alle onmogelijkheden. Het leren
van en met elkaar is belangrijk in dit project. Zo is
het initiatief bezig met een integrale modulaire
aanpak. Dus een aanpak die ook op andere
bedrijventerreinen toegepast kan worden. Er zijn al
diverse aanvragen van andere bedrijventerreinen die
hier ook graag mee aan de slag willen.
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Baanbrekers voor nieuwe energie Oudeschoot
Het verduurzamen van seriematige woningbouw
met platte daken in de Uitvindersbuurt staat
centraal is het project van de Groene Gangmakers
Eeltje Bakker en Vincent Wijnja. Het initiatief wil de
bewoners op een positieve manier betrekken bij de
energietransitie. De grootste uitdaging in dit
project is: hoe krijg je de bewoners mee? Om deze
vraag te beantwoorden wordt er nu samengewerkt
met de Hanze Hogeschool. Zij doen onderzoek naar
het sociaal gedrag, gekoppeld aan de
energietransitie. Concreet betekent dat er een soort
DNA wordt gemaakt van de wijk en de bewoners
waardoor er een beter beeld is hoe er draagvlak
gecreëerd kan worden. Het doel van dit project is
om uiteindelijk een business case te maken van de
kosten en haalbaarheid. Op deze manier hebben de
bewoners iets in handen waar ze daadwerkelijk
verder mee kunnen. Daarnaast hopen de
initiatiefnemers dat de bewoners het ‘mienskips
gevoel’ (terug) krijgen.

Aengwirden Aardgasvrij
Aan het woord was Teun Appelman. Het project
houdt in: het beperken van het energieverbruik en
gezamenlijk opwekken en delen van energie in de
streek Aengwirden. Omdat er verschillende soorten
huizen zijn en ieder huis eigen aandachtspunten
heeft bij het aardgasvrij worden, is het een complex
vraagstuk. Er wordt gewerkt aan een aanpak waar
ontzorgen centraal staat waarbij het doel is dat het
voor de bewoners gemakkelijk en toegankelijk is
om hun woning te verduurzamen. Deze aanpak
houdt in dat al veel van het voorwerk gedaan is.
Onderdeel van het plan is een financieel plaatje
maken inclusief een overzicht en/of advies over wat
er op het gebied van financiering mogelijk is.

Buitengewoon Duurzaam De Greiden
Anton Melein en Tony Christopher, Groene
Gangmakers van Duurzaam De Greiden, vertelden
meer over de energetische renovatie van de
woningen in De Greiden. De staat van de woningen
in De Greiden lopen tientallen jaren achter, het is
dus geen overbodige luxe om deze
toekomstbestendig te maken. Het initiatief heeft
het maatschappelijke oogpunt hoog in het vaandel.
Van, voor en door de wijk staat hierbij centraal.
Momenteel zijn ze druk bezig met het in kaart
brengen van de verschillende type woningen in de
wijk om uiteindelijk per type een plan van aanpak
te maken. De verwachting was dat er tussen de
negen en twaalf verschillende type woningen zijn
maar de teller staat inmiddels op 34 types. Ook is er
de wens om een financiële constructie te
ontwikkelen in de vorm van een
woningabbonement. Hierdoor moet het
toekomstbestendig maken van de woning voor
iedereen betaalbaar worden. Daarnaast werkt het
initiatief ook mee aan het realiseren van een
kenniscentrum duurzaamheid voor de inwoners
van centrum Heerenveen.

OKTOBER 2022

PAGINA | 02

VERSLAG LEEF-BIJEENKOMST: EXPERIMENTEREN IS LEREN

Nieuweschoot op weg naar CO2-neutraliteit
Maurice Endeman gaf meer informatie over de drie
verschillende combinaties die er zijn gemaakt met
de Heat Cycle. Eén combinatie is deze zomer al
geïnstalleerd in twee woningen. Na wat
aanloopproblemen werken de installaties nu. In
oktober worden er nog twee combinaties geplaatst
bij twee andere woningen. Vervolgens komen de
PVT-panelen in december. Met deze panelen in de
combi zou het kunnen dat de woning aardgasvrij
wordt. De monitoring is nu ook gestart zodat
volgend jaar gekeken kan worden wat deze
combinaties oplevert. Nu de eerste concrete
resultaten er zijn ontstaat er meer belangstelling bij
de bewoners in Nieuweschoten. Het initiatief wil
graag een vervolgactie doen om meer mensen de
kans te geven om mee te doen.

Borrel en netwerken
Een belangrijk onderdeel van de
LEEF-bijeenkomsten is het gesprek en ontmoeten.
Na de inspirerende verhalen van de Groene
Gangmakers en Fiona is er volop doorgepraat en
zijn er contacten gelegd tijdens de netwerkborrel.

Wij kijken terug op een geslaagde avond en willen
hierbij nogmaals de sprekers en alle aanwezigen
bedanken voor hun aanwezigheid en/of
medewerking! Wil je de powerpoints van de
verschillende presentaties nog eens bekijken? Dat
kan hier.

Nationaal Warmtefonds
Na de Groene Gangmakers was gastspreker Fiona
Hamberg, van Nationaal Warmtefonds, aan de
beurt om haar verhaal te doen. Fiona heeft veel
interessante informatie gegeven rondom de vraag
‘Het verduurzamen van een woning, hoe kan ik dat
betalen?’ Hierbij is vooral stil gestaan bij de
Energiebespaarlening. Dit is een lening met een
lage rente en geen afsluitkosten. Veel details over
de leningen zijn voorbijgekomen tijdens de
presentatie, dit kunt u terug lezen in de te
downloaden presentatie. Voor contact en meer
informatie verwijzen we graag naar
www.warmtefonds.nl.
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We wensen de Groene Gangmakers veel succes! De
volgende LEEF-bijeenkomst 'Experimenteren is
leren' wordt georganiseerd op dinsdag 16 mei 2023.
U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging en we zien
u dan graag!
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