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Heb je een technische vraag (geluid, code, switchen)? 

• Zie handleiding Hoe werk ik met Starleaf?

• Stuur een mailtje naar nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

• WhatsApp naar: 06-4627 5926 

• Het plenaire deel wordt opgenomen (website)

• Break-outs opname enkel voor verslag

Digitale klimaattafels

#NieuwZaansKlimaat

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


16.00 10 min Opening C-creators en wethouder

16.10 15 min Zaanse ontwikkelingen

16.25 20 min Inspiratie Urgenda 

16.45 5 min Vragen?

16.50 50 min Break-outsessies 

17.40 20 min Terugkoppeling en afronding

Programma

#NieuwZaansKlimaat



Songül Mutluer (PvdA)  

Wethouder 

Wonen en Bouwen

Welkom

#NieuwZaansKlimaat



Klimaatakkoord 1.0
Begin 2020

Gezamenlijk 
klimaattafel 

Dec 2019

1ste klimaattafels 
Sep-okt 2019

Verzamelen gegeven
Juni-sep 2020

Online consultatie 
Mei 

Doorrekening
Okt-Nov 2020

Klimaatakkoord 2.0 
Dec 2020

2e klimaattafels 
Sep 2020

Zienswijze raad 
Klimaatakkoord 2.0

2021 



• Overzicht beleidsontwikkelingen & lopende initiatieven 

• Status en doorrekening op CO2 reductie (CE Delft)

• Benoemen van kansen 

 Geef initiatieven en ontwikkelingen aan ons door!

Zaans klimaatakkoord 2.0

#NieuwZaansKlimaat

Energietransitie
Gezonde 

leefomgeving & 
Klimaatadaptatie

Circulaire stad



De Regionale Energiestrategie (RES)
 Grootschalige opwek zonnepanelen                          
en wind (hoeveel & waar)

 Regionale warmtebronnen

Transitievisie Warmte (TVW)
 Concreet stappenplan hoe in elke wijk van  
aardgas af en wanneer waar beginnen

Zaans mobiliteitsplan 
 Hoe Zaanstad tussen nu en 2040 

wil omgaan met mobiliteit

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
 Klimaatadaptief maken gebouwen, 

openbare- en privé-ruimtes

Beleid: ontwikkelingen Zaanstad

https://energieregionhz.nl/

https://nieuwzaansklimaat.
zaanstad.nl/

Mobiliteitsplan.zaanstad.nl

https://buitengewoon.zaanstad.nl
/klimaatadaptatie

https://energieregionhz.nl/
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
https://buitengewoon.zaanstad.nl/klimaatadaptatie


Regionale 
Energie
Strategie
(RES)

Transitievisie 
Warmte 

(TVW)

Zaans 
Mobiliteitsplan

(ZMP)

Uitvoeringsplan
Klimaat-
Adaptatie

2020
Q3-4

Participatie 
traject voor 
zoekgebieden 
(okt-nov)

Publicatie 
concept TVW

Informeren
TVW

Consultatie op 
Koersnota

Enquête 
tot 25/9

Concept-
ontwikkeling

raadpleging

2021 
Q1

Vaststelling 
TVW 1.0

Presentatie 
concept plan
Inspraakronde  

Vaststelling 
Uitvoeringsplan
Klimaatadaptatie

2021 
Q2

Vaststelling 
RES 1.0 

Start wijkgerichte 
aanpak

Vaststelling 
Zaans Mobiliteits
Plan



De opwarming van de aarde is onontkoombaar
Niet om vrolijk van te worden
Zware gedachten zetten niet vaak aan tot actie of betrokkenheid

Gemeente Zaanstad heeft vrijwilligers tot KlimaatCoaches opgeleid die KlimaatGesprekken organiseren:
• Voor bewoners – twee workshopreeksen starten volgende week
• Voor bedrijven of organisaties - Inspiratiesessie of Masterclass Klimaatpsychologie of workshopreeks



Twee KlimaatCoaches organiseren 6 workshops van elk 2 uur:
● Wat doet het eigenlijk met jou, alle berichten rond klimaatverandering? 
● Wat zou je in je eigen woning kunnen (en willen) doen aan verduurzaming? 
● Welke keuzes maak jij in vervoer? 
● Wat eet jij? Wat is de klimaatimpact van onze alledaagse keuzes?
● Wat is de klimaatimpact van nieuwe spullen, zoals kleding, apparatuur of meubels?
● En tenslotte: hoe kun je het klimaat in je eigen kring ter sprake brengen?

Op de dinsdagavond, start 6 oktober, hebben we nog 1 deelnemer nodig om te 
kunnen starten. Zou leuk zijn als jij dat bent!

Op de woensdagavond, start 7 oktober, gaan we al van start, maar 1 of 2 extra deelnemers erbij kan nog…



Groene energie uit de Zaanstreek 
WeSpark is de nieuwe coöperatieve Zaanse energieleverancier. Als onderdeel van OM – Nieuwe
Energie (particulieren) en de Epex Energiebeurs (dit is de spotmarkt voor bedrijven en maatschappelijke 
instellingen) Hierdoor helpen we  mee om de transitie (upswing) naar lokale groene stroom versneld in 
gang te zetten. 

Lokaal verder door het initiëren van initiatieven voor het realiseren van clusters/samenwerkingen 
welke zelf groene stroom opwekken, overschotten onderling aan elkaar leveren en/of afnemen.

Fondsen voor investeringen worden idealiter opgebouwd door contributie van leden i.c.m. 
groenfondsen. Deze komen in aanvang voort uit reservering van een gedeelte van het 25 % 
prijsvoordeel  (gemiddeld) door energie - leveringen met groencertificaten via de Epex Energiebeurs.



Doel is ontwikkelen van Zaanse energy-communities

• Zakelijk (zowel MKB , Grootzakelijk, Instellingen en maatschappelijk

(onderwijs, verenigingen, zorg, gemeente, cultuur)

• Particulier

We streven (op termijn) naar een optimaal evenwicht tussen:

• Afnemen van duurzame energie

• Opwekken van duurzame energie

• Opslag van duurzame energie 

• N.b. Bij een zo laag mogelijk gebruik van energie

Doelstelling



Bij ons krijgen inwoners, bedrijven en instellingen maximaal de ruimte om zelf lokaal energie op 
te wekken, op te slaan, te delen, te consumeren en overschotten terug te verkopen aan de markt. 

Uitgangspunten



Aardgasvrij wonen in Zaanstad

Inspirerende voorbeelden

Klimaattafel Wonen 28 september 2020

Gijs van Wijk

Urgenda/ThuisBaas



Zaandijk



Zaandijk

warmtenet



Van het gas af in bestaande bouw

1. Warmtenet (bron: fossiele restwarmte, geothermie, 

aquathermie

2. Hernieuwbaar gas (groengas, waterstof)

3. All electric (warmtepomp, infrarood)



Roderwolde, warmtenet wko+aquathermie



Nagele, LT 

warmtenet+seizoensopslag



Den Haag, warmtenet geothermie



Nieuwolda, groengas (cv-ketel)



Hoogeveen, waterstof (cv-ketel)

Rendement bij 

gebruik duurzaam 

opgewekte stroom:



Zaanstad, all electric,  warmtepomp

• Verwarming: warmtepomp 

• Warm water: warmtepomp 

• Koken op inductie

• Basis isolatie op orde (oa goed dubbel 

glas)

• Aantal andere radiatoren 

(convectoren)



Energieneutrale huizen in 

Zaanstad



Westzaan, warmtepomp

Harry Slinger



Harry Slinger, WestzaanWestzaan, warmtepomp



Assendelft, huurwoningen Parteon 

• Spouwmuur/vloerisolatie

• Warmtepomp

• 6 convectoren

• 22 zonnepanelen

• Inductiekookplaat

• Zwaardere aansluiting

• € 35.000, na aftrek 

subsidies



Assendelft, huurwoningen Parteon



Noord-Holland, PVT (triple solar)+ wp



Hilversum, hybride warmtepomp

- Bestaande radiatoren

- Nog slechts 120 m3 (€300) gas/jaar



Heinsberg (D), 3 airco’s



Weesp, water/water warmtepomp



Leeuwarden, CO2-warmtepomp HT



Delft, galerijflat met warmtepompen



Eindhoven, Powernest



Heerenveen, volledig infrarood

- Elektrische vloerverwarming

- IR panelen

- Inductie kookplaat

- 40 zonnepanelen



Breda, lucht/lucht wp + infrarood



HAN, warmtepomp schoorstenen



Friesland, aquathermie 11-steden
• Afkoelen 4 -> 0oC: 100 MW

• Dit komt neer op 10.000 

warmtepompen van 10 kW 

• 1 warmtepomp per 20 meter 

Elfstedenroute!

• 26 grote windturbines (4 MW) 

zijn voldoende!



De Zaanse pioniers. Wie volgt?

Bent u 

de 

volgend

e?



Vragen?



Vraag & antwoord

#NieuwZaansKlimaat

Er werd een vraag gesteld over het geluid van warmtepompen. Aanvullend op het 
antwoord dat is gegeven (zie opname) willen we nog meegeven: 

- Klimaatcoach Ruud Sweering geeft nog aan: het allergrootste deel van de 
geïnstalleerde warmtepompen geeft geen geluidsoverlast, mits goed 
gedimensioneerd (apparaat hoeft niet te hard te werken), geïnstalleerd en 
gelokaliseerd. Neem contact op met de klimaatcoaches als je dat wilt ervaren (o.a. 
Ruud Sweering ruud.sweering@zonnet.nl)

- De Duurzame Huizen Route geeft je de mogelijkheid bij huizen met een 
warmtepomp te kijken (31 okt en 7 nov) 
https://duurzamehuizenroute.nl/gemeente/zaanstad

NEW

mailto:ruud.sweering@zonnet.nl
https://duurzamehuizenroute.nl/gemeente/zaanstad


Break-outsessies (16.50-17.40)

#NieuwZaansKlimaat

1. Ecohof Noorderveer StarLeaf ID: 498 359 6327
Een schoolvoorbeeld voor toekomstig bouwen 
2. De Zaan als energieleverancier StarLeaf ID: 485 318 8868
Aquathermie als duurzame bron voor Haalderbroek en Zaaneiland?
3. De Renovatieversneller StarLeaf ID: 405 579 3987
Wat is het en wat kan het Zaanstad bieden?
4. Samenwerken aan duurzame nieuwbouw StarLeaf ID: 464 813 9053
Verkenning in kleine groep van ontwikkelaars, aannemers en architecten

17.40 terug plenair: Starleaf ID 441 432 7676



Jacob Spaander

Klimaattafel Wonen

Breakout 1: Ecohof Noorderveer



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Waarom  niet hier 

in de Zaanstreek

waar je al woont

werkt 

en iedereen kent?



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

- Ecologisch wonen en werken
- Gemeenschap
- Inspiratiebron
- Noodzakelijke innovatie
- Binnenstedelijk en 

compact bouwen
- Maatschappelijke meerwaarde.
- Lagere parkeernorm
- Klimaatadaptief

EEN STEDELIJK ECODORP

Ontwerp; Eva Stache



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Zonder locatie geen goed plan

Zonder goed plan geen locatie

Einde verhaal

Of toch niet?



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

- Ca. 15 koopwoningen
40 m² tot 200 m²

- Ca. 12 (sociale) huurwoningen.
- Gemeenschappelijkheid
- Circulair
- Klimaatadaptief
- Perspectief 2022

ECOHOF NOORDERVEER

Ontwerp; Eva Stache



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Haalbaarheidsonderzoek
Grondprijs

Een
schoolvoorbeeld!



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Succesfactoren.
-Goed verhaal
-Urgentie
-Partnerschap 
-Dialoog en enthousiasme
-En…



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Pionieers!



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Schoolvoorbeeld.

Inspiratie
Pionieren
Partnerschap/dialoog
Waar geef je waarde aan?
Onderzoek



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Hoe krijgen wij meer van dit soort 
(noodzakelijke) initiatieven van de grond?

Wat is daar voor nodig?



Een schoolvoorbeeld 
voor toekomstig bouwen

Info: www.ecohofnoorderveer.nl

WAT JE NU NEERZET LAAT JE OOK ACHTER.



Maarten Noom

Klimaattafel Wonen

Breakout 2: Zaan als energieleverancier



De Zaan als energieleverancier
Aquathermie als duurzame warmte (en koude?) bron
Thermische Energie Oppervlaktewater (TEO)



Haaldersbroek
Buurtschap in veenweidegebied
Gelegen aan De Poel/de Zaan
49 grondgebonden particuliere woningen
Hout en steen, grotendeels gebouwd < 1940
Energielabels A t/m F
Vereniging Duurzaam Haaldersbroek (2019)



Het Zaaneiland
Schiereiland gelegen in de Voorzaan
> 500 woningen bouwjaar 1995 – 1997
Appartementen en grondgebonden
1/3 (sociale) huur en 2/3 (middel) dure koop
Energielabel C en hoger
2 koppig informeel initiatief



Wat is er tot nu toe gebeurd 1 ?

Haaldersbroek
- Bewonersvereniging Haadersbroek
- Werkgroep Duurzaam Haaldersbroek
- Inventarisatie van mogelijkheden voor duurzame energie (zonnepanelen, zonnecollectoren, gesprekken met 
bedrijven naast Haaldersbroek, postcoderoosregeling, contacten met gemeente, contacten met de ZEK 
(isolatiescan), isoleren van woningen, laadpalen, gesprekken met Technasium, vergroten deskundigheid over de 
energietransitie)
- Enthousiaste bewoners met visie



Wat is er tot nu toe gebeurd 2?

Het Zaaneiland
- Vanaf voorjaar 2019 aantal gesprekken 2 initiatiefnemers
- Verzamelen van kennis en informatie en opbouw netwerk
- Mei 2020, gezamenlijk optrekken met Haaldersbroek
- September 2020, realiteitsgehalte idee verkennen via Klimaattafel Wonen
- Samenwerking met Parteon en Rochdale is voorwaarde
- Indien uitkomst verkenning positief, uitkomst delen met overige bewoners
- Draagvlak organiseren

Feiten
- < 2035 zal de openbare ruimte, inclusief de riolering worden vernieuwd
- > 300 individuele warmtepompen en > 300 losse laadpalen blaast het elektriciteitsnet op
- Collectief antwoord op warmtevraag is bittere noodzaak



Waarom aquathermie in Zaanstad?
Thermische Energie Oppervlaktewater (TEO)

- De rivier de Zaan is de historische levensader van de streek
- Zaanstad is een waterrijke gemeente (937 ha binnenwater)
- Aquathermie is een hernieuwbare, duurzame warmte (en koude!) bron
- Hiermee zet Zaanstad zich op de kaart met een visie op duurzaamheid die past binnen de natuuromgeving van 

Zaanstad.
- TEO kan renderen op kleine (+/- 20 woningen) én grote schaal (> 2.000 woningen) 
- (bron: Expertise Centrum Warmte)

Vervolg
- Haaldersbroek (Maarten Noom) en Zaaneiland (Piet Keijzer) doen het komende half jaar graag mee in een 

gemeentebrede verdiepende verkenning van de mogelijkheden wat aquathermie kan betekenen als 
alternatieve energiebron binnen de gemeente Zaanstad.



Klimaattafel Wonen

Breakout 3: De Renovatieversneller

Lisanna Havinga



De Renovatieversneller &

De ‘Rekenkern’ Verduurzaming Bestaande Woningen

voor individuele woningen en de woningvoorraad 

voor optimale renovatie-oplossingen: kosten en kwaliteit

Dr. ir. Lisanne Havinga, 28-09-2020

Department of the Built Environment



Nu slechts paar duizend vergaande energierenovaties per jaar. 

Dit zouden er 200 à 300.000 per jaar moeten zijn om klimaatdoelstellingen te halen.

Regeerakkoord: 35.000 woningen per jaar in 2021

Klimaatakkoord: 100.000 woningen t/m 2022

Klimaattafel Wonen Zaanstad66

De Uitdaging



Probleem

• Kleine markt

• Hoge kosten

• Weinig innovatie

Van

• Versnipperd, diffuus

• n = 1, Projectbasis

Doel

• Schaal

• Kostenreductie 

• Innovatie

Naar

• Standaardisatie 

• Repeteerbaarheid

• Industrialisatie 

Klimaattafel Wonen Zaanstad67

De Uitdaging

Renovatieversneller

Vraag gestructureerd, homogeen, gebundeld, (meerjarig) voorspelbaar naar markt 

Door middel van uniforme renovatiestrategieën op basis van woningclassificatie



Probleem

• Kleine markt

• Hoge kosten

• Weinig innovatie

Van

• Versnipperd, diffuus

• n = 1, Projectbasis

Doel

• Schaal

• Kostenreductie 

• Innovatie

Naar

• Standaardisatie 

• Repeteerbaarheid

• Industrialisatie 

Klimaattafel Wonen Zaanstad68

De Uitdaging

Bijdragen TU/e onderzoek

Standaardisatie d.m.v. woningclassificatie

Renovatie-advies d.m.v. parametrische studie dynamische simulatiemodellen



De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma bestaande uit 

begeleiding, kennis en subsidie. Het landelijk ondersteuningsprogramma biedt een stimulerende 

leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samenwerken aan:

1. Standaardiseren en bundelen van vraag

2. Optimaliseren van de keten door creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, 

industrialisatie en integrale kostenreductie.

3. Adoptie en opschaling van innovaties (product en proces) door open leeromgeving en 

experimenteerruimte te bieden.

Subsidie + Ondersteuningsteam

www.derenovatieversneller.nl

Klimaattafel Wonen Zaanstad69

De Renovatieversneller

http://www.derenovatieversneller.nl/


De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma bestaande uit 

begeleiding, kennis en subsidie. Het landelijk ondersteuningsprogramma biedt een stimulerende 

leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samenwerken aan:

1. Standaardiseren en bundelen van vraag

2. Optimaliseren van de keten door creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, 

industrialisatie en integrale kostenreductie.

3. Adoptie en opschaling van innovaties (product en proces) door open leeromgeving en 

experimenteerruimte te bieden.

Subsidie + Ondersteuningsteam

www.derenovatieversneller.nl
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De Renovatieversneller

http://www.derenovatieversneller.nl/
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De Renovatieversneller



“… moet mijn woning naar NOM? Label B? Is spouwisolatie genoeg of niet? ...” 

Beslissingen gebaseerd op

• Label B, BENG, NOM

• Online Adviestools

Gebaseerd op bv. NEN7120 / NTA8800

• Geen echt klimaat, maar per maand één temperatuur, zowel binnen als buiten

• Geen gebruikersgedrag / gezondheid (vocht & CO2 conc.) / zomercomfort / wintercomfort / 

piekbelasting net / opslag-opwek-vraag energie

• Gemiddelde woning

Lopende Projecten

Renovatieversneller, Digitale Platform, Standaarden & Streefwaarden, Energielabels

Klimaattafel Wonen Zaanstad72



Semi-statische Modellen vs. Dynamische Modellen

Maandelijks / Semi-statisch Uurlijks / Dynamisch

Jaarlijks warmtevraag (normatief)

Zomercomfort

Wintercomfort

Piekbelasting & Vraag/Aanbod/Opslag

Gezondheid (Vocht & CO2 )

Klimaattafel Wonen Zaanstad73



Semi-statische Modellen vs. Dynamische Modellen

Maandelijks / Semi-statisch Uurlijks / Dynamisch

Gebruikersprofielen

Klimaatprofielen

Innovatieve Producten

Klimaattafel Wonen Zaanstad74



Renovatie-advies

Klimaattafel Wonen Zaanstad75

MEER 

ISOLATIE

MINDER 

ISOLATIE

Comfort Winter

Lagere Netbelasting

Lagere Energierekening

Lagere Investerings Kosten

Minder materiaalgebruik

Comfort Zomer

Rc gevel = 10 

Rc gevel = 1,9 

Nieuwbouw

Rc gevel = 4,5



76 Duurzaamheidspact Eindhoven

Renovatie-advies o.b.v. Parametrische Modellen

Klimaattafel Wonen Zaanstad



77 Duurzaamheidspact Eindhoven

Renovatie-advies o.b.v. Parametrische Modellen

> 7 miljoen varianten

Klimaattafel Wonen Zaanstad



78 Duurzaamheidspact Eindhoven

Renovatie-advies o.b.v. Parametrische Modellen
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79 Duurzaamheidspact Eindhoven

Renovatie-advies o.b.v. Parametrische Modellen
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Renovatie-advies o.b.v. Parametrische Modellen

Optimalisatie

Genoeg isoleren om van gas af te kunnen, maar zo efficiënt mogelijk

• Criteria: Zomercomfort, wintercomfort, gezond binnenklimaat, piekbelasting

• Optimalisatie: Kosten (en CO2) (bijv. over 30 jaar)

Verschilt per woning én per warmtebron

Verschilt per gebruiker én voorkeuren

• Kostenoptimalisatie is anders bij ander stookgedrag

• Vrijheid om criteria aan te passen, bijvoorbeeld d.m.v. comfortklassen of 

investeringsplafond

Balans tussen optimale oplossing én brede uitrolbaarheid  Woningclassificatie

Klimaattafel Wonen Zaanstad80



Woningclassificatie Proof of Concept

Analyse variatie rijwoningen 1965 – 1974 (voorbeeldwoningen bestaande bouw)

Klimaattafel Wonen Zaanstad81



Dat levert een onafhankelijke goed gefundeerde ondersteuning op

• Renovatieversneller: Woningclassificatie & advies

• Digitale Platform: Advies aan woningeigenaren

• Beoordelen innovaties & toekomstscenario’s

Klimaattafel Wonen Zaanstad82



Dat levert een onafhankelijke goed gefundeerde ondersteuning op

Klimaattafel Wonen Zaanstad83



De ‘Rekenkern’ Verduurzaming Bestaande Woningen

Klimaattafel Wonen Zaanstad84



Vragen, Discussie & Uitnodiging! 

Dr. ir. Lisanne Havinga, 28-09-2020

Department of the Built Environment



Breakout 4: duurzame nieuwbouw

#NieuwZaansKlimaat

Koert-Jan van Hees



Duurzame nieuwbouw

#NieuwZaansKlimaat

Moderator:

Wouter van Twillert

Introductie:

Koert-Jan van Hees

Strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling 

Gemeente Zaanstad



Breakout 4

1. We kunnen maatschappelijke kosten niet doorschuiven naar de toekomst. 
Nieuwbouw kan juist het vliegwiel zijn richting een klimaatneutrale stad.

2. Publiekrechtelijke kaders rond Energietransitie, klimaat en circulair vormen 
randvoorwaarde en uitgangspunt bij iedere gebiedsontwikkeling. 

3. Innovatie in de bouw loopt achter bij de ambitie van overheden waardoor spanning 
bestaat tussen wat de markt kan bieden en de overheid wil realiseren.

4. Marktpartijen hebben de kaders van overheden helemaal niet nodig om invulling te 
geven aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente.

5. Om voortgang te boeken is het onvoldoende als de gemeente alleen de 
publiekrechtelijke kaders vaststelt en hierop toetst. 

6. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om binnen duurzame kaders 
een zo goedkoop mogelijke woning te bouwen, welke rol vraagt dit van de 
gemeente? 

#NieuwZaansKlimaat



Wat nemen we verder?

Hoofdpunten uit de break-outs: 

• Ecohof Noorderveer

• Aquathermie

• Renovatieversneller

• Duurzame nieuwbouw

#NieuwZaansKlimaat



Uitkomsten: sessie Ecohof

Ecohof Noorderveer is een inspirerend voorbeeld van een project dat al vele jaren werkt 
aan een circulair woningbouw project.

• Het probeert vele duurzame en sociale ambities te verenigen. 

• Het vergt vooral een enthousiaste groep mensen met doorzettingsvermogen en een 
lange adem.

• Partnerschappen zijn daarin heel belangrijk (toekomstige bewoners, architect, 
kennisinstelling en gemeente). 

• Het vraagt van een gemeente om op andere manier naar initiatieven van bewoners te 
kijken dan bij een standaard project van ontwikkelaars. Kijk naar verschillende 
waarden die worden gecreëerd op de langere termijn.

 Gemeente gaat komende jaren werken aan de juiste kaders voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. Dit voorbeeld van meervoudige waardecreatie door een 
bewonersinitiatief willen we gebruiken om van leren. Daarvoor wordt gekeken naar best 
practices in andere gemeenten en blijft de gemeente in contact met het Ecohof team. 

#NieuwZaansKlimaat
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Uitkomsten: sessie Aquathermie

• Er is een korte uitleg gegeven over de initiatieven van bewonersgroep in 
Haaldersbroek en Zaaneiland en hoe zij kansen zien voor aquathermie. 

• Overmorgen stelt de nieuwe Transitievisie Warmte op voor Zaanstad en heeft hier een 
eerste reflectie op gegeven. 

• Er lijken best wat randvoorwaarden in Zaanstad om iets met aquacultuur te doen. Die 
zouden samen met de gemeente verder onderzocht moeten worden wat mogelijk is. 

• Zou juist Zaanstad niet aquathermie verder moeten vanwege de ligging en de 
historie?

• Hier is veel animo voor onder de bewonersinitiatieven maar ook bij HHNK en Parteon.

 Er wordt door de gemeente gekeken naar een informatieve vervolgafspraak en 
eventuele onderzoeken die zouden kunnen plaatsvinden.

#NieuwZaansKlimaat
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Uitkomsten: sessie Renovatieversneller
Als onderdeel van het Klimaatakkoord is door de TU Eindhoven en Navigant de 

‘Renovatieversneller’ ontwikkeld. Het doel daarvan is om de verduurzaming van woningen op te 
schalen en de kosten te reduceren. Als middel om dit te bereiken worden corporaties gevraagd om 
hun ‘vraag’ te bundelen, en worden de aannemers gevraagd om hun ‘aanbod’ te industrialiseren. 

In deze sessie gaf dr. ir. Lisanne Havinga, projectmanager van de Renovatieversneller bij de TU 
Eindhoven, de visie achter de Renovatieversneller en inzicht in parallelle ontwikkelingen op het 
gebied van de verduurzaming van de woningvoorraad die komende jaren zullen plaatsvinden. 

Één van deze ontwikkelingen betreft de ontwikkeling van een geavanceerde landelijke ‘Rekenkern’ op 
basis waarvan corporaties, particuliere woningeigenaren en particuliere verhuurders op maat 
gemaakte en geoptimaliseerde verduurzamingsadviezen zullen krijgen. Als onderdeel van deze 
Rekenkern worden wintercomfort, zomercomfort, gezond binnenklimaat, belasting van het 
elektriciteitsnet, kosten en CO2 uitgebreid meegewogen in de vaststelling van de renovatie-
oplossingen. Ook worden keuzes die gemaakt worden op wijkniveau in het kader van de Transitie 
Visie Warmte als input gebruikt. Voor de corporaties, en in het kader van De Renovatieversneller, 
wordt o.b.v. deze Rekenkern een woningclassificatie systeem ontwikkeld waarmee industrialisatie en 
standaardisatie van renovaties wordt gestimuleerd. 

 Dr. Ir. Lisanne Havinga heeft aangeboden bereikbaar te zijn voor alle deelnemers als er nog verdere 
vervolgvragen zijn. Contactgegevens L.C.Havinga@tue.nl

#NieuwZaansKlimaat
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Uitkomsten: sessie duurzame nieuwbouw
Aan de hand van een aantal stellingen is geïnventariseerd hoe je kan omgaan met alle 
verschillende eisen en ambities die aan nieuwbouw worden gesteld. 

• Er is behoefte aan een meer programmatische aanpak, die meer gebiedsgericht is. 
Daarmee kan je ook beter de bestaande kennis en ervaring die bij betrokken partijen 
aanwezig is betrekken en betere maatschappelijke baten creëren.

• Zo kan je vanaf het begin ook beter kijken naar de maatschappelijke kosten en baten 
die dat geeft in een gebied en aangeven wat je centraal wilt stellen in een gebied; 
sociale, cohesie, een warmtenet, energieleverende huizen, of circulair bouwen.

• Ga langjarige partnerschappen aan per gebied en maak daarbinnen keuzes, zodat je 
niet in elke woning 6jes realiseert op de ambities, maar dat je kan innoveren op 
bepaalde thema's binnen de eerste projecten waarvan je de vruchten plukt later in je 
samenwerking.

• Mogelijk kunnen we naar een ander soort grondexploitatie; Zaanstad heeft minder 
grond, dus kunnen ontwikkelaars een grotere rol spelen in het faciliteren en kijken 
naar grote gebiedsexploitaties. 

NEW



Uitkomsten: sessie duurzame nieuwbouw (2)

• Er is nog weinig overspill van (kleinschalige) innovatie; die wordt amper gebruikt in de 
praktijk. Ondernemers en ontwikkelaars lopen achter wat betreft er al allemaal 
mogelijk is, zoals prefab bouwen, duurzame materialen, etc. etc. Ze houden nog te 
veel vast aan beton en ‘ouderwets’ bouwen.

• Consumenten vragen nog lang niet altijd om meer duurzaamheid. Ze zijn soms angstig dat ze 
veel moeten investeren, maar hierdoor de kosten nauwelijks dalen. De angst moet uit de 
consumenten. Dat vraagt ook dat we het verhaal beter vertellen: waar doen we het voor en 
wat levert het op, ook voor je eigen portemonnee (o.a. lagere energierekening).

• Momenteel liggen veel verduurzamingsbaten niet direct bij de bewoners; zoals regentonnen, 
minder stenen in de tuin, een groen dak, etc. De baten komen terecht bij verzekeraars, 
brandweer, etc. De burger en de gemeente doen hier echter de investeringen voor, zonder dat 
ze hier per se hun return on investment op behalen. Een eerlijkere verdeling van de kosten en 
baten zou eventueel beter kunnen worden geborgd in een groenfonds.

• Momenteel is er een regel dat er op sommige projecten een maximale verkoopprijs gevraagd 
kan worden. Dit zet ontwikkelaars aan tot zo goedkoop mogelijk, binnen de regels, produceren 
om zo de marge interessant te houden. 

#NieuwZaansKlimaat
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Uitkomsten: sessie duurzame nieuwbouw (3)
• We moeten toe naar nieuwbouw die energieleverend is voor omliggende woningen. 

Maar hoe zorg je dan dat de buren ook daadwerkelijk bij elkaar stroom afnemen? 

• Er moet ook veel meer ruimte komen voor duurzame energievoorziening in de 
toekomst; je kunt niet alles volbouwen. Er moet eerst een energievisie liggen van een 
gebied alvorens het stedenbouwkundig plan kan worden gemaakt. Dit gaat ook fout 
bij projecten: daar wordt eerst het gebouw ontworpen en dan gekeken naar de 
energiebenodigdheden. Het zou misschien andersom moeten.

• Wellicht moeten we juist meer dwingende maatregelen nemen in de bestaande 
gebouwde omgeving? 

Voornaamste uitkomst  voor vervolg: 

De behoefte dat de gemeente gaat werken aan de juiste kaders (duidelijkheid bieden, 
level playing field  behouden en voorkomen van prijsduiken) 

Blijf consumenten het grotere verhaal en de meerwaarde meegeven

 Zorg voor een goede energievisie aan de basis van de gebiedsontwikkeling.
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Vervolg

• Volgende bijeenkomst

• Zaans initiatieven in het Klimaatakkoord

• Nieuws voor de nieuwsbrief

• Informatie en actuele subsidiekansen 

Zie https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home

Mail nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Bel Femke Nagel – 06-5800 2068

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Afrondend

• Uiteindelijk hebben 74 inwoners en betrokken partijen in 
Zaanstad meegedaan aan deze tafel, waaronder Bot Bouw, 
bouwbedrijf Van de Gragt, Duurzaam Bouwloket, Parteon,e.v.a. 

• Fantastisch dat steeds meer mensen willen meebouwen aan 
een Nieuw Zaans Klimaat!

• Wegens corona was de tafel online en daarmee wat meer 
informerend en met wat minder ruimte voor gesprek

• We hopen iedereen weer een volgende tafel terug te zien in 
hopelijk weer een fysieke bijeenkomst in 2021! 

#NieuwZaansKlimaat
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Dank voor je deelname! #cocreatie


