
 

 

 
 
 
 
 

Samen werken aan duurzame oplossingen voor energie in onze buurt 

115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef 
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06 43535671 

   Leonieke Boogaard: 06 19092557  
   Niels Blaauwbroek:            0630851142 

   Website www.energievechtzoom.nl 

Peter Vuijst: 06 28526659 

 

  
Bericht uit de kerngroep   
Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel 
gebeurd en veel werk verzet. De kerngroep 
heeft elke drie weken vergaderd om dingen 
voor te bereiden en goed na te denken hoe 
we verder gaan met het proces in onze buurt.  
We zijn onder andere druk geweest met: 
- Rekenen en Tekenen (verder leest u meer) 
- Praten met de gemeente en partners over 
samenwerking (verder leest u meer)  
- Voorbereiden van  een avond voor de 
contactpersonen, die helaas geen doorgang 
kon vinden vanwege de coronamaatregelen. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet! 

- Een mooie podcast over ons buurtinitiatief. 
Daarin vertelt een van de kerngroepleden 
over de sociale kant van de energietransitie.  

Het artikel in de Volkskrant dat in de vorige 
nieuwsbrief werd aangekondigd is in het 
eerste weekend van februari verschenen.  
 
Het Volkskrant artikel gaat over onze wijk 
Overvecht-Noord en het Friese dorp Garyp. 
Allebei aangewezen als Proeftuin om voor 
2030 van het gas af te gaan. Dat leverde twee 
heel verschillende verhalen op. Garyp komt 
best positief uit de verf met een eigen 
Energie-Coöperatie die met een zonneveld 
groene stroom voor het dorp opwekt. Dat 
draagt niet alleen bij aan duurzame energie, 
maar ook aan de economie van het dorp.  
Voor Overvecht-Noord zijn er na twee jaar 
nog steeds geen concrete oplossingen in 
zicht. Nieuwe Energie Vechtzoom wordt 
genoemd als een goed voorbeeld hoe 
bewoners zelf het initiatief nemen om voor 
hun buurt een goede oplossing te vinden. 

Rekenen en Tekenen 

Twee bureaus, CE-Delft en APPM, verkennen in opdracht 
van de gemeente en energiepartners welke warmte 
oplossingen het best passen bij Overvecht-Noord. Dit 
´Rekenen en Tekenen´ gaat in stappen. Later in het jaar 
moet dat een advies opleveren naar de wijk en naar de 
gemeenteraad.  
Vanuit Nieuwe Energie Vechtzoom nemen Niels Blaauw, 
Peter Vuijst en Ad Tourné deel aan de werksessies 
´Rekenen en Tekenen´. Dat doen ze in nauwe 
samenwerking met drie mensen uit de kerngroep 
Klopvaartbuurt aardgasvrij. Ook vanuit de 
Klankbordgroep Overvecht-Noord aardgasvrij zijn 
bewoners betrokken. 
 
Er zijn nu 2 werksessies geweest. waarin De bureaus 
hebben hun eerste resultaten op basis van ´de totale 
kosten per oplossing´ voorgelegd. In volgende stappen 
moet op tafel komen hoe het zit met andere zaken, zoals 
haalbaarheid en ´best passend´ per buurt, duurzaamheid 
en de kosten voor de bewoner. Op dit moment liggen er 
nog geen duidelijke conclusies over wat voor onze buurt 
en andere delen van de wijk de beste oplossingen zijn.  
Samen met de mensen van de Klopvaartbuurt aardgasvrij 
hebben wij kritische vragen aan de bureaus gesteld. In de 
komende stappen zullen we kijken hoe oplossingen die in 
beeld komen passen bij de voorwaarden uit ons 
buurtmanifest. We zullen ook met de gemeente en 
energiepartners bespreken hoe de uitkomsten van het 
Rekenen en Tekenen op een goede manier gepresenteerd 
kunnen worden aan bewoners in onze buurt en de 
Klopvaartbuurt. Uiteindelijk moet ook de buurt een stem 

hebben bij de keuze van een warmteoplossing. 

 
 
 
 

http://www.energievechtzoom.nl/
https://soundcloud.com/jonge-honden-podcast
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/help-hoera-de-wijk-moet-van-het-gas-af~v85440/
https://www.ce.nl/
https://www.appm.nl/


 

 

 
 
 
Samenwerking met gemeente en partners 
Met ons buurtmanifest en met de succesvolle 
stemming in november hebben we laten zien 
dat wij goed verbonden zijn met onze buurt. 
Als buurt zijn wij goed in staat zijn om over 
een aardgasvrije toekomst te praten en hoe 
we daar kunnen komen. Vanuit die positie 
willen we samenwerken met de gemeente. 
Voor de Klopvaartbuurt geldt hetzelfde.  
 
Wij hebben als buurtinitiatieven de gemeente 
en partners heel veel te bieden. Bewoners 
zullen immers in stappen moeten meepraten 
over oplossingen en daarin keuzes maken. 
Dat kunnen wij als buurtinitiatieven samen 
met de gemeente organiseren. Dat levert 
winst op voor iedereen!   
 
Begin maart spraken we hierover samen met 
de Klopvaartbuurt met wethouder Lot van 
Hooijdonk, iemand van Stedin en iemand van 
Energie-U. Dit gesprek was het vervolg op een 
brief die wij  samen met de Klopvaartbuurt in 
januari hebben geschreven. De vraag was:  
Hoe maken we samen een situatie waarin wij 
als buurten goed kunnen meepraten over de 
oplossingen en hoe zorgen we dat zoveel 
mogelijk bewoners daarbij betrokken zijn?  
 
Gemeente en partners zullen komende jaren 
voor bewoners informatie, bijeenkomsten en 
raadplegingen gaan organiseren. Wij willen 
zorgen dat dit goed aansluit en goed landt in 
onze buurt. Dat er geen dingen dubbel gaan  
gebeuren of langs elkaar heen werken. En dat 
we bewoners betrekken waar de gemeente 
dat veel minder goed kan.  
 
Dat vraagt van gemeente en partners dat ze 
ons als gelijkwaardige partner zien en dat we 
samen afspraken maken over hoe dat in onze 
buurt georganiseerd gaat worden. Voor beide  
 

 
 
 
kanten is het best spannend. Met name de vraag  
hoe je hierin je eigen onafhankelijkheid kunt bewaken.  
De gemeente heeft haar eigen rol. Zij moet voor de hele 
wijk een plan maken. Dus moet ze ook luisteren naar 
andere buurten, partijen en belangen. Wij als 
buurtinitiatief moeten vrij blijven om op de rem te 
trappen als we merken dat de plannen niet voldoen aan 
de voorwaarden die zijn afgesproken met de buurt of niet 
op draagvlak kunnen rekenen.  
Komende maanden komen er een aantal 
vervolggesprekken om te kijken hoe we de samenwerking 
kunnen invullen. 
 
Samen Isoleren 
Samen isoleren moet bewoners van Overvecht-Noord 
gaan helpen om goede stappen te zetten om hun woning 
te isoleren. Bij isoleren hoort ook altijd het zorgen voor 
een goede ventilatie van de woning. Er is veel informatie 
over isoleren. Over de noodzaak van ventileren in een 
goed geïsoleerd huis en wat dat vraagt is minder bekend.  
Bewoners hebben veel vragen. Wat zijn goede keuzes 
voor de woning, rekening houdend met wat er misschien 
al gebeurd is? Hoe kun je dat in stappen aanpakken?  
Wat zijn technische aandachtspunten en valkuilen? Hoe 
kunnen bewoners dat gezamenlijk aanpakken? Wat kan 
collectieve inkoop met meerdere bewoners opleveren? 
Welke subsidies kunnen worden toegepast?  
 
Gemeente en energiepartners werken komende tijd aan 
een samenhangend pakket met informatie en hulp om 
isoleren en ventileren goed aan te pakken. Om goed aan 
te sluiten bij praktische vragen begint men met een paar 
kleinere pilots van bewoners die samen aan de slag 
willen om een deel van hun woning te isoleren. Wat voor 
vragen hebben zij en waar lopen ze tegen aan?  
Vanuit onze buurt hebben vier bewoners zich gemeld die 
hun vloer willen isoleren. Welke pilots het gaan worden is 
nog niet bekend. Samen Isoleren moet later in dit jaar 
resultaten opleveren die voor alle bewoners bruikbaar 

zijn. Wij houden u op de hoogte.  

 
 



 

 

 
 
Wie heeft al HR++/triple glas en/of 
vloerverwarming? 
We zijn op zoek naar huizen in onze buurt die 
al goed geïsoleerd zijn en mogelijk ook al 
vloerverwarming hebben. Komende winter 
willen we een praktijktest doen om te zien 
hoe onze woningen "presteren" als ze goed 
geïsoleerd zijn. We willen met die test onder 
andere zien welk energieverbruik we kunnen 
verwachten na isoleren en als de temperatuur 
van onze verwarming omlaag gaat. We willen 
weten of de woning bij een lagere 
temperatuur comfortabel warm blijft. 
Daarom zoeken we woningen die al een heel 
eind op weg zijn naar de toekomstige situatie. 
Meedoen aan de test hoeft niet veel 
inspanning te betekenen en samen kunnen 
we kijken of er ook nog verbeteringen  
mogelijk zijn aan de isolatie van je woning. 
Het zou zelfs al helpen als je huidige 
energieverbruik en ervaringen met ons je kan 
delen. Heb je dus al HR++ of triple glas, meld 
je dan bij Gerbert 
gerbert.hengelaar@gmail.com. 

 
Bakkerij Immink geeft korting  
Bakkerij Immink in winkelcentrum de Klop 
vindt Nieuwe Energie Vechtzoom een 
sympathiek initiatief en biedt daarom korting 
aan voor alle betrokken buurtbewoners. Wie 
bijvoorbeeld via de nieuwsbrief aangesloten 
is bij Nieuwe Energie Vechtzoom kan de  
kortingscode "IMMINK2020" gebruiken om 
5% korting te krijgen in de winkel. Een mooi 
gebaar, bedacht door buurtbewoner Galip die 
er dagelijks achter de toonbank staat.  
Van harte aanbevolen! 

 

 

 

 

 

Brief over overstappen naar elektrisch koken 
Veel bewoners in Overvecht-Noord hebben begin 
februari een brief over het koken op gas gekregen van de 
gemeente,  Stedin, de woningcorporaties Bo-ex, Mitros 
en Portaal (gedateerd 6 februari).  
Deze brief was bedoeld voor bewoners die alleen gas 
gebruiken om op te koken. Maar in onze buurt hebben 
ook bewoners die het gas gebruiken om hun woning te 
verwarmen de brief gekregen. Huurders kunnen de brief 
via hun woningcorporatie gehad hebben. De brief leidt 
tot verwarring en vragen. Daarom geven we hier uitleg.  

In de brief zeggen de partijen dat zij willen dat bewoners 
in Overvecht-Noord met alleen gas om te koken vóór 
2024 overstappen naar elektrisch koken.  
Vorig jaar is duidelijk geworden dat veel gasleidingen in 
Overvecht-Noord, maar ook in andere delen van Utrecht, 
eerder vervangen moeten worden dan tot nu toe was 
gedacht. Slechte leidingen moeten vóór 2024 vervangen 
worden vanwege de veiligheid. Waar die leidingen liggen 
is nog niet bekend. 
In Overvecht-Noord gebruikt meer dan de helft van de 
woningen het gas alleen om te koken. Vaak zijn dat 
woningen die verwarmd worden met stadsverwarming. 
Het grootste deel is van de woningcorporaties.  
 
De gemeente, Stedin, Bo-ex, Mitros en Portaal willen de 
leidingen naar die woningen niet meer vervangen. Dat 
betekent dat deze woningen voor 2024 over moeten 
stappen op elektrisch koken. De partijen willen zorgen 
dat het voor iedereen met alleen gas om te koken 
aantrekkelijk wordt om de overstap naar elektrisch koken 
te maken. “De kosten mogen niet hoger worden dan wat 
u nu betaalt voor koken op gas. En bewoners krijgen 
informatie en hulp bij alle praktische zaken om over te 
kunnen stappen”, aldus de brief. 
 
Dit geldt niet voor onze buurt. Wij gebruiken het gas 
namelijk voor verwarmen én voor koken. Als er in onze 
buurt gasleidingen liggen die verouderd zijn, zullen die 
dus gewoon worden vervangen. Want zolang er nog geen 
alternatief is voor verwarmen met aardgas kunnen de 
gasleidingen voor onze woningen niet weggehaald 
worden. 

mailto:gerbert.hengelaar@gmail.com

