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Groter dan stadsvernieuwing

• 7,2 miljoen woningen

• 73% geen groen label

• 5 miljoen particuliere woningen

• 2.2 miljoen huurwoningen

• 17.000 wijken, buurten en buurtschappen

1000 woningen per dag



Scenario’s vervanging aardgas

• Warmtepompen

• Hybride warmtepompen

• Biogas of waterstof

• All electric op zonnestroom en wind

• Warmtenet

• Wijkenergiecoöperaties

• Kernenergie



Wat komen we tegen?



Wat komen we tegen?

• Burgerinitiatieven en buurtcoöperaties

• Geen visie bij gemeente, netbeheerders en 
coöperaties op betrekken van bewoners

• De “grote jongens”zitten met elkaar om tafel

• Plannen zonder inbreng van bewoners stranden



Inspiratie



Jan Rotmans:
Iedereen zei dat het onmogelijk was, 
dus hebben we het ongewoon gedaan!

Thomas Rau
Kijkend naar de aarde vanaf een afstand 
wordt het duidelijk: de mens is een tijdelijke 
gast in een gesloten systeem, de aarde. 

Pallas Achterberg
In de nabije toekomst zullen grote 
elektriciteitsbedrijven zijn verruild voor miljoenen 
kleine centrales: elk huishouden en elk bedrijf 
wordt een energieopwekker. Dat kan een 
democratische revolutie teweegbrengen of juist tot 
bittere armoede leiden voor wie achterblijft

Inspiratie
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Ondersteunen bewoners



Ondersteunen bewoners

• Bewoners voorop en vooraan

• Eerlijk delen in de kosten van transitie

• Collectieve oplossingen

• Instemmingsrecht

• Transitie als hefboom

• Integrale aanpak



Maatschappelijke transformatie

• Bewustwordingsproces duurzaamheid

• Kleinschalige collectieve energiecoöperaties

• Herinrichting en vitalisering

• Biodiversiteit in en om de buurt

• Hergebruik en circulariteit

• Hefboom voor sociale verandering in wijken





Werk genoeg

• 17.000 wijken, buurten en buurtschappen

• 30 jaar tot 2050

• Proces per wijk tussen 5 en 10 jaar

• 3.000 tot 6.000 wijken tegelijk in proces



Opbouwwerkers gevraagd met

• Groot engagement met klimaat

• Kennis van duurzaamheidsvraagstukken

• Generieke kennis van technische 
mogelijkheden

• Een goed netwerk in de energiewereld en bij 
overheden

Think global, act local




