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Doel enquête
●

Behoefte polsen van de buurten rond ‘Van Deventerlaan’ en
‘Vijverhof’:
○
○
○

●

Welke wensen hebben bewoners voor het verduurzamen van hun huis?
Wie wil er meedoen in een buurtteam
Wie wil er zijn ervaringen delen?

Op basis van het resultaat, bepalen welke stappen er gezet kunnen
worden richting een duurzamere wijk.

3

Geselecteerde buurt
Een buurt van:
• ca. 600 woningen
• in Oud Voorburg
• vergelijkbare woningen

Bij ieder huishouden (600x) een enquête uitnodigingsbrief in de bus.
=> Zeer hoge response, met 258 respondenten (43%)!
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1. Welke verbeteringen zijn er al in uw huis gedaan?

Top 3 van verbeteringen gedaan: 1 Glas (aantal 175/258), 2 Dak (aantal 163/258), 3 Vloer (aantal 137/258)
Zoals verwacht is de muurisolatie laag, omdat dit bij veel van onze (oudere) huizen complex is. Tevens is de
warmtepomp nog niet veel toegepast, mogelijk omdat het niet goed werkt bij slecht geïsoleerde woningen, en
relatief nieuw is.
In de feedback, veel mooie voorbeelden van wat er nog meer is gedaan: led lampen, elektrisch koken,
terugwinning douche warmte, zonneboiler en vloerverwarming.
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2. In welke verbeteringen heeft u interesse?

Top 3 van verbeteringen interesse: 1 warmtepomp (aantal 113/258), 2 zonnepanelen (aantal 97/258), 3
muurisolatie (aantal 86/258)
● Als de vier vormen van isolatie samen worden genomen, dan is daarvoor de meeste interesse.
● Met de mogelijke gedachte om van het aardgas af te moeten, scoort de warmtepomp hoog. Dan zal het
huis echter echt goed geïsoleerd moeten zijn. Dat geldt in mindere mate voor hybride verwarming met
warmtepomp en aardgas.
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… combinatie 1 & 2

Opvallend is dat bij warmtepomp de interesse veel hoger is dan reeds geïmplementeerd. In mindere mate
geldt dat ook bij muurisolatie.
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3. Op welke termijn wilt u verbeteringen aanbrengen?

Overgrote deel heeft wel interesse, maar nog geen concrete plannen (aantal 141)
Er is ook een grote groep van 63 bewoners (25%) die al bezig is of plannen heeft binnen 1 jaar, deze groep
zoekt zelf weinig advies, maar bood wel aan om de eigen ervaring te delen (aantal 25).
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4. Zoekt u informatie en/of wilt u gezamenlijk aan de slag?

Top 3: 1-Informatieavond over subsidies (aantal 89) 2-Informatieavond over isoleren (aantal 83) 3Gezamenlijk inkoop isolatie (aantal 82).
De interesse is gelijkmatig verdeeld over de verschillende onderwerpen
Uit de extra invulvelden komt duidelijk ook het verzoek om informatie over warmtepompen.
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5a. Wilt u uw ervaring delen?

Het is heel positief dat ⅓ van de deelnemers aan deze enquête zijn ervaringen wil delen en/of het huis
beschikbaar wil stellen als voorbeeldhuis waarvoor een deskundige mogelijke verbeteringen kan beschrijven.
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5b. Zou u willen helpen in ons buurtteam?

Fijn om te zien dat veel buurtgenoten willen helpen.
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6. Heeft u nog verdere suggesties en/of

opmerkingen over het verduurzamen van uw
buurt?

Er zijn heel veel suggesties gedaan en opmerkingen gemaakt.
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7. Heeft u nog verdere suggesties en/of opmerkingen
over het verduurzamen van uw buurt? (1/4)
Jaren 20/30 woningen: uitdagingen
Advies over verduurzamen van jaren 30 woning zonder spouwmuren.
Ja wij doen ons best maar het is een huis uit 1928 daar zitten grenzen aan. Zo gaan wij niet van het gas af en kunnen we niet oneindig
investeren. Warmtepomp is niet aan de orde en geeft daarbij permanent gezoem. Zo ook de diverse airco’s in de buurt. Wel willen graag
voldoende rust behouden. We hebben geen spouwmuren en kunnen dat dus ook niet isoleren. Initiatief is heel goed maar hou de
gemeente ook scherp op wat realistisch is en van mensen gevraagd kan worden.
Vooral objectieve informatie over wat er in oude huizen in onze wijk wel en niet geïsoleerd moet worden. Er zijn veel firma's die je wat
proberen aan te smeren zonder de vraag of dit kan. Bv is spouwmuurisolatie met dunne spouw nu goede isolatie of is het desastreus
voor de vochtventilatie in een oud huis
Huizen hebben geen spouwmuren... en voor warmtepomp zijn de huizen niet geschikt. Zijn er andere opties (nieuwe warmtepomp van
Vattenfall en muren op andere wijze isoleren)?
Bijna alle huizen in deze omgeving hebben geen spouwmuur. Hiervoor een onderzoek wat er gemeenschappelijk het beste kan worden
toegepast.

Collectieve zonne-energie
Ik zou wel interesse hebben om samen met de buurt een zonne-energieproject te doen dat niet op de
daken ligt maar op een apart terrein.
Ik ben op zoek naar voorbeelden waar een buurt samen met een school de beschikbare dakruimte
ontwikkelt voor zonnepanelen. Ik probeer te onderzoeken of hier een win-win van te maken is.
Gezamenlijke zonne energieproductie en opslag bv op Casimirschool.
Op gebouwen en scholen gemeenschappelijke zonnepanelen aanbrengen.
Ik ben op zoek naar voorbeelden waar een buurt samen met een school de beschikbare dakruimte
ontwikkelt voor zonnepanelen. Ik probeer te onderzoeken of hier een win-win van te maken is.

7. Heeft u nog verdere suggesties en/of opmerkingen
over het verduurzamen van uw buurt? (2/4)
Collectieve warmte
Kan er gezamenlijk gekeken worden naar het slaan van een put voor geothermie? Mijn ouders hebben een eigen put met gesloten systeem en
deze is meer dan genoeg voor verwarming van meerdere huizen.
Buurt Warmtepomp
Collectieve warmtepomp(en)
Vooral het onderzoeken van collectieve mogelijkheden zie ik als interessant. Iedereen een eigen warmtepomp is niet heel efficiënt. Daarnaast is
er echt aandacht nodig voor geluidsoverlast van buitenunits van warmtepompen. Wij hebben een vakantiewoning waar alle eigenaren in de VVE
hebben afgesproken om een geluiddempende omkasting toe te passen. Dat is een erg goede werkende oplossing.
ik heb op een kaart gezien dat in mijn straat het moeilijk zal zijn de huizen op een warmtenet aan te sluiten.
Wijkverwarming?
Aanvraag collectief warmtenet
Svp GEEN warmtenet in de toch al overvolle grond. Vervang aardgas door waterstof. Zie ANWB kampioen januari 2022 p.84 pionieren met
waterstof. Industrie en bedrijven gebruiken ca. 3/4 van alle aardgas. Tel uit je winst. Nutsvoorzieningen gas licht water communicatie(glasvezel)
riool worden gemeenschappelijk door alle inwoners gebruikt en betaalbaar gehouden.
Ben benieuwd naar de mogelijkheid om per wijk iets te doen met verwarming, grondwarmte of iets dergelijks. En verder interesse in mooie
(eventueel kunststof) kozijnen en isolatieglas voor onze oude huizen.
Opslag elektriciteit
Gezien de beperkte capaciteit van het stroomnet, zal er wellicht een lokale opslag kunnen/moeten komen om ’s avonds de energie te kunnen
gebruiken die overdag wordt opgewekt.
Info over thuisbatterijen.
Ik heb geïnformeerd naar het zelf opslaan van de energie van de zonnepanelen maar dat komt neer op €10.000 euro en een batterij van 60x60x60.
Er was geen toestemming nodig van de gemeente en het energiebedrijf heb ik niet meer benaderd.
Wellicht interessant om, in het kader van “smart grid” te onderzoeken of er in Nederland al mogelijkheden zijn om elektrische energie op te slaan
voor eigen gebruik en om pieken in de elektriciteitsvraag op te kunnen vangen (Tesla Powerwall bijvoorbeeld). Dit kan klein per huis, of per straat.
Anderzijds is een warmtenet ook interessant voor sommige delen van de wijk. Als het kan van restwarmte.
Een lokale opslag voor (zonne) energie.

7. Heeft u nog verdere suggesties en/of opmerkingen
over het verduurzamen van uw buurt? (3/4)
Vergroenen
tuinen en straten vergroenen
Stimuleren compostbak in tuin
Nemen jullie bij verduurzamen ook duurzaam tuinieren mee, denk aan minder tegels, regentonnen, bijenkorven en misschien zelfs moestuin projecten? Niet dat ik hier direct iets
aan toe te voegen heb, maar ben gewoon benieuwd!
Meer groene tuinen, tegels eruit
Groene tegels
Actie “ steen eruit (in de tuinen), groen erin”. We verbazen ons over buren die anno 2022 nieuwe tegeltuinen laten aanleggen. Ook verbazing over de vele uitbouwen ten koste
van tuinen. Huizen zijn toch groot genoeg!
Vergroening buurt, b.v. Wormenhotel op plein, minder tegels en houtkachels, meer bewustwording over gebruik energie
Hou voorburg groen. Geen hoogbouw. Geen sloop oranjekwartier, maar verkoop aan bewoners. Combineer straatvernieuwing, rioolbuis, regenwaterafvoerbuis, waterleiding,
communicatie kabel,electra kabel, gasbuis MET VOLDOENDE CAPACITEIT zodat straat zo weinig mogelijk open moet. 2 glasvezel netten is absurd. Hou rekening met
vervanging aardgas door waterstofgas. Isolatie, zonnepanelen, warmtepompen helpt wel wat, maar is eigenlijk gepruts in de marge. energie transitie is een zaak voor nationale
overheden in EU verband.
Stimuleren compostbak in tuin
1. Inrichting openbare ruimte: meer groen, minder stenen en ruimte voor auto's.
2. Pro-actieve herplant van bomen op leeftijd
3. Regentonnenbeleid opnemen in de maatregelen
Andere initiatieven
Een oproep van de vereniging om na Driekoningen alle
kerstverlichting aan woningen en in tuinen verwijderen.

Vervoer
Deelmobiliteithubs. Groene tegels. Meer autoluwe straten. Meer laadpalen

Collectieve gevelisolatie

Doorgang verkeer te uitwijken langs Parkweg, Wijkerlaan, Rembrandtlaan en Rodelaan

Buurt attenderen op de kwalijke effecten van hout stoken.

Elektrische auto’s en laadpalen zijn ook relevant thema: Gemeente is slecht bereikbaar, is streng
tav aansluiten over stoep heen en heeft met Engie geen goede uitvoerder. Ik heb nu half jaar
elektrische auto, maar kan niet laden in de straat. Wordt groter issue komende maanden/jaren. Is
wat gerichte lobby nodig richting gemeente

duidelijk openhaard stookbeleid.

7. Heeft u nog verdere suggesties en/of opmerkingen
over het verduurzamen van uw buurt? (4/4)
Tips
Thermostaat een graadje lager, het went wel.
Ja, maar die wijken misschien af van de trend, i.e. warmtepompen, niet hybride. Daarvoor lijkt de efficiency van de WP's essentieel. Bijvoorbeeld door (collectieve)
opslag van warmte of elektriciteit. Daar zou de overheid meer aan moeten doen, afschaffing van de salderingsregeling is geen oplossing. Verder is het zinvol een
inventarisatie te maken van lopende zaken. Zoals de ontwikkeling van een horizontale WP, die op een vliering past. (1 bedrijf). En de nieuwe EN/NEN norm voor de
meterkast voor een WP. Het verschil tussen HR+ en HR++ glas was bij ons bij een IR scan te zien, maar de installatie van HR+++ lijkt alleen zinvol als je huis
geschilderd moet worden. Daarom meer aandacht aan voor voorzetramen en bijv. ervaringen met UV bestendig polyacrylaat.
Goed initiatief! Dank.
Paar maanden geleden vloer isolatie (chips in kruipruimte) aan laten brengen. Had ik jaren eerder moeten doen. Gelijk geen vochtprobleem meer 😀
Svp GEEN warmtenet in de toch al overvolle grond. Vervang aardgas door waterstof. Zie ANWB kampioen januari 2022 p.84 pionieren met waterstof. Industrie en
bedrijven gebruiken ca. 3/4 van alle aardgas. Tel uit je winst. Nutsvoorzieningen gas licht water communicatie(glasvezel) riool worden gemeenschappelijk door alle
inwoners gebruikt en betaalbaar gehouden.
Vervangen van loden leidingen.
Onderzoek ook nieuwbouw.
Vind de enquête nogal dicht geformuleerd, met weinig open vragen. De buurt bestaat uit verschillende mensen met verschillende leeftijden, verschillende leefsituaties
en ook met verschillende financiële mogelijkheden. Er is ook sprake van verscheidenheid in bouw (wel of niet tussenwoning, wel of niet al geïsoleerd, wel of niet
spouwmuur aanwezig, etc).
Dit al maakt dat met verduurzaming het adagium geldt: "tussen droom en daad staan wetten in de weg en allerlei praktische bezwaren."
Een suggestie is misschien aardig als idee om over na te denken, maar helaas waarschijnlijk ook onuitvoerbaar. De meeste van onze huizen zullen een behoorlijk
overwaarde hebben. Dat geld vrijmaken is erg nadelig voor wie dat overweegt. Aan de andere kant is dat juist nuttig geld voor milieu-investeringen.
Hou voorburg groen. Geen hoogbouw. Geen sloop oranje kwartier, maar verkoop aan bewoners. Combineer straat vernieuwing, rioolbuis,regenwaterafvoerbuis,
waterleiding,communicatie kabel,electra kabel,gasbuis MET VOLDOENDE CAPACITEIT zodat straat zo weinig mogelijk open moet. 2 glasvezel netten is absurd. Hou
rekening met vervanging aardgas door waterstofgas. Isolatie,zonnepanelen,warmtepompen helpt wel wat, maar is eigenlijk gepruts in de marge. energie transitie is een
zaak voor nationale overheden in EU verband.
Mooi initiatief dat hopelijk mag leiden tot een succes voor zowel klimaat als woonkwaliteit (waarbij een gezamenlijke aanpak bovendien verrommeling van de
woonomgeving voorkomt).

Belangrijk is om bewoners goed te informeren waardoor een gezamenlijke visie ontstaat. Van belang is een wildgroei van wisselende maatregelen te voorkomen.
Veel mensen denken dat zonnepanelen een grote bijdrage levert voor een laag bedrag. Energielabel C is mogelijk zonder zonnepanelen !
Tips
Geen eindeloze avonden. Directe suggesties. Bv bij zonnepanelen:
welke type wel/niet, wel geen omvormer. Hier liep ik vast en mis
onafhankelijk advies
Energielabels erbij betrekken

Evaluatie van de enquête
•
•

•
•

•

•
•
•

Extreem hoge response: 258/600 brieven!
Grote groep is bezig, of heeft plannen op korte termijn, en is bereid ervaringen te delen
met buurtbewoners,
Meer dan de helft (141) heeft interesse maar nog geen concrete plannen,
Brede interesse in verduurzamingsmaatregelen (totaal 462) en ook vergroenen staat op de
kaart (45x groene daken = 7,5%),
Tevens behoefte aan informatieavonden over diverse vormen van verduurzamen en
subsidies (totaal 212),
1/3 wil huis beschikbaar stellen voor woningscan,
1/3 van de respondenten wil zijn/haar ervaringen delen en
41 buurtbewoners willen helpen

Kortom, niet alleen grote behoefte om te gaan verduurzamen maar ook veel energie om dit
in en met de buurt samen te gaan oppakken.
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Conclusies en verdere stappen
Er is een duidelijke behoefte aan 3 trajecten (in deze volgorde):
1. Isolatietraject.
2. Zonnepanelentraject.
3. Warmtepomptraject.
Per traject: buurtteam, informatiesessies, uitwisseling van ervaringen, gezamenlijke inkoop, ….
Voor de trajecten hebben we ondersteuning nodig:
- organisatorisch.
- technisch, voor het maken van modelwoningen scans, het begeleiden van buurtteams en het
antwoorden van andere informatiebehoeftes.

Voor de ondersteuning van deze trajecten zijn we in gesprek met de gemeente en met
Buurkracht, die beiden positief verrast waren door de hoge respons en het grote aantal
vrijwilligers.
We gaan in gesprek met de mensen die zich hebben aangemeld, en via de website van de
wijkvereniging blijven we informeren.
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