Onze wijk een
Duurzame Wijk

In een Duurzame Wijk gaat de gemeente samen
met inwoners aan de slag om huizen te verduurzamen.
Zo dringen we de vraag naar fossiele energie terug.
Samen voor een duurzame wijk. Doe je mee?

Aardgasvrij wonen vóór 2050
Fossiele energie komt uit aardolie, steenkool en aardgas. Brandstoffen die opraken
en die schadelijk zijn voor het milieu: Aardgas is nu extra actueel door de stijgende
prijzen en onze afhankelijkheid van andere landen.
De gemeente heeft de ambitie om volledig van het aardgas af te gaan. We willen
duurzamere bronnen inzetten voor het verwarmen van huizen. Daarnaast willen
we de energievraag verlagen zodat er minder energie nodig is om te verwarmen
of te koelen. Dit kan bijvoorbeeld met isolatiemaatregelen zoals dubbel glas en
vloer- en dakisolatie.
Maar, we kunnen dit niet alleen. Veel van de te nemen stappen vinden
binnenshuis plaats. Bewoners, woningeigenaren en woningbouwcorporaties zijn
allen nodig voor de ‘warmtetransitie’. Samen geven we de Duurzame Wijk vorm.
Per wijk samen aan de slag
De overstap maken naar wonen zonder aardgas is niet niks. Je
zet niet even een schakelaar om. Daarom doen we het stap
voor stap en wijk voor wijk. Per wijk of buurt bekijken we
samen met inwoners en inwonersgroepen wat er moet
gebeuren en hoe we dat slim en voordelig kunnen
doen. Bijvoorbeeld door vloerisolatie, dubbel
glas of zonnepanelen met een groep buren
tegelijk in te kopen.

Waarom mijn wijk?
De komende jaren gaan we in acht wijken met Duurzame Wijk aan de slag. Elk
jaar starten er nieuwe Duurzame Wijken, te beginnen bij Wildbaan/Dennenburg
in Driebergen en Driesprong/De Hofjes in Maarn. De wijken zijn uitgekozen
omdat hier veel gelijksoortige woningen uit de bouwperiode tussen 1950 – 1990
staan en/of vanwege de bovengemiddelde vraag naar warmte. Er valt dus veel
winst te behalen. We winnen door kleine en grote maatregelen te nemen; van
tochtstrips tot een nieuw warmtenet.
Toekomstige Duurzame Wijken
• Amerongen – Aan de Bosrand / Koenestraat
• Driebergen – Wildbaan / Dennenburg
• Driebergen – Oosterlaan en omgeving
• Maarn – Driesprong / de Hofjes

• Leersum – Noordoost
• Doorn – De Wijngaard
• Doorn – Centrum
• Doorn – West

Meld j
e
aan!
Doe je mee?
Een Duurzame Wijk ontstaat vanuit gemeente én inwoners.
We delen onderling informatie en zetten wijkinitiatieven op.
We houden contact via het platform:
www.heuvelrugdoetmeer.nl/duurzamewijk
Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Meedenken of
ideeën delen? Met anderen wat organiseren?
Meld je aan en kijk op het platform!
Of stuur een mail naar duurzamewijk@heuvelrug.nl

Alvast zelf aan de slag?
Veel inwoners doen zelf al heel veel aan verduurzaming. Ook zelf aan de slag?
We delen alvast wat inspiratie. Verlaag het energieverbruik met kleine en grote
maatregelen, wek je eigen energie op of maak je tuin klimaatbestendig.
Voorbeelden van
kleine maatregelen

Voorbeelden van
grote maatregelen

• Zet de thermostaat
een graad lager
• Zet je CV op 60 graden
(www.zetmop60.nl)
• Plaats geen meubels of
gordijnen tegen de radiatoren
• Plaats radiatorfolie
• Douche korter en neem
een spaardouchekop

• Isoleer het dak
• Vervang enkel glas door HR++
of triple glas
• Isoleer de vloer
• Zorg voor voldoende ventilatie
• Kook elektrisch op een
inductiekookplaat

Wek je eigen energie op

Maak je huis en tuin
klimaatbestendig en biodivers

• Neem zonnepanelen
• Neem een (hybride)
warmtepomp
• Neem zonnecollectoren
en een zonneboiler

• Plaats een regenton
• Bestraat je tuin zo min mogelijk.
• Zorg voor (inheemse) bloemen
en struiken
• Plaats een bijenhotel en nestkastjes

Meer info?
• We geven informatie over maatregelen, subsidies en leveranciers en organiseren
collectieve inkoopacties via ons energieloket; www.jouwhuisslimmer.nl
• Energieambassadeurs geven energieadvies specifiek voor jouw huis. Aanvragen?
www.heuvelrugenergie.nl/onze-diensten/energie-ambassadeurs
• Tips en suggesties van anderen? Kijk eens op www.iedereendoetwat.nl
of www.milieucentraal.nl
• Meer over aardgasvrij wonen? www.hierverwarmt.nl

