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              Energietransitie in de Zeeheldenbuurt
De energietransitie was nooit zo voelbaar als nu. De 
winter komt er aan, de verwarming moet weer aan. 
Veel bewoners maken zich zorgen over de kosten 
die dit met zich meebrengt. In onze buurt zien we 
dat mensen de open haard of houtkachel vaker aan 
doen en de verwarming lager of zelfs uitzetten. Maar
dat moet wel op een verantwoorde wijze.
Wisten jullie dat de centrale bibliotheek in Ede 
centrum een Warme huiskamer is,een actie van het 
Leger des Heils? Zo helpt het Leger des Heils 
inwoners thuis energie besparen en hoeven 
bijvoorbeeld schoolkinderen niet in de kou hun 
huiswerk te doen.

Ook in de Zeeheldenbuurt zetten gemeente Ede en 
Energie Samen Foodvalley stappen om inwoners te 
helpen energie te besparen en aan alternatieven voor 
aardgas.
Via deze nieuwsbrief mogen wij als gemeente jullie 
op de hoogte houden.   

Route naar aardgasvrij ready & BUP
In 2021 hebben gemeente Ede, de meedenkgroep 
van inwoners en Yvonne Kleefkens van Energie 
Samen Foodvalley een route naar aardgasvrij 
uitgestippeld. Een deel van de wijk blijkt geschikt 
voor warmtenet en een deel voor (hybride) 
warmtepomp. Tot 2030 ligt de prioriteit bij het 
verduurzamen van de woningen om energie te 
besparen en verwarmen op lage temperatuur 
mogelijk te maken (spoor 1, 2 en 3 uit bijgaand 
schema). Daarnaast onderzoeken we of op enkele 
plekken een collectief buurt warmtenet technisch 
mogelijk is (spoor 4). 

In 2023 maken we een Buurt Uitvoeringsplan 
(BUP) met daarin de mogelijke stappen en timing 
voor de eigen woning, verhuurders en bedrijven. 
Natuurlijk komen ook de financiële aspecten aan 
bod. Niet iedereen in de wijk heeft een eigen 
woning, dus doen we dat ook samen met de 
verhuurders.

Op dit moment bestaat het uitvoeringsteam uit 
gemeentelijk projectleider Charlotte Post en 
procesbegeleider Yvonne Kleefkens en ondersteuner
Elout van Drenth, beiden van Energie Samen 
Foodvalley. 
Charlotte Post vervangt hiermee gemeentelijk 
projectleider Peter Scholten. Ze is in ieder geval tot 
de zomer aangesteld om het projectteam te 
versterken.

Charlotte Post
charlotte.post@

ede.nl 

Yvonne
Kleefkens

yvonne.kleefkens
@energiesamenf

oodvalley.nl

Elout van
Drenth

elout.vandrenth
@energiesame
nfoodvalley.nl

Charlotte: ‘Samen met Yvonne en Elout en de 
betrokken bewoners van de Zeeheldenbuurt werk ik 
met veel plezier aan een wijk die klaar is voor de 
toekomst! Mijn belangrijkste taak is er voor te 
zorgen dat het project zoals bewoners met 
ondersteuning van Energie Samen Foodvalley in de 
steigers hebben gezet in volle vaart door kan gaan. 
kan doen en drempels worden weggenomen. Ik werk
met veel plezier aan en voor de Zeeheldenbuurt!’

Volg het project op: 
energiesamenfoodvalley.nl/zeeheldenbuurt/
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Gezocht: Koplopers die ervaringsverhalen willen delen

De projectgroep komt graag in contact met bewoners
die al heel goed bezig zijn met energie besparen 
en/of hun huis klaar maken voor aardgasvrij.

Dus heb je een woning die al op en top geïsoleerd is, 
heb je een warmtepomp en/of ben je het afgelopen 
jaar erin geslaagd door je gedrag aan te passen heel 
veel te energie te besparen EN wil je je ervaringen 

graag delen met buurtgenoten? Dan komen we graag 
in contact met jou. 

Maar ook met bewoners die in hun straat collectief 
aan de slag willen gaan met energiebesparing en 
verduurzaming. 

Mail dan: 
yvonne.kleefkens@energiesamenfoodvalley.nl 

Hoe willen inwoners geïnformeerd worden?

In het voorjaar van 2022 is een kleine steekproef 
onder inwoners gehouden, verspreid over 
verschillende straten en bouwperioden. Het doel was 
om erachter te komen via welke kanalen men 
geïnformeerd wil worden over het traject aardgasvrij.
Uiteindelijk zijn 39 van de 40 adressen bereikt. 

De voorkeur bleek uit te gaan brieven per post (17x 
en digitale nieuwsbrieven 22x, slechts 2 inwoners 
kozen voor sociale media. Tenslotte gaf  86% van 
geënquêteerden aan te mogen worden benaderd voor 
een vervolg en willen 4 ondervraagden actiever 
meedenken.

Ook wilden we achterhalen hoeveel men al aan het 
huis had gedaan. Meer dan de helft van de 
ondervraagden geeft aan de muur, vloer en/of het dak
te hebben geïsoleerd en 25% heeft al zonnepanelen 

op het dak liggen (gemiddeld 11 stuks). 75% van de 
ondervraagden meer verduurzamingsmaatregelen wil
nemen.

Wil je in het vervolg graag via de project 
nieuwsbrief geïnformeerd worden, meld je dan 
aan via:
energiesamenfoodvalley.nl/zeeheldenbuurt 

Over coöperatie ValleiEnergie & Energie Samen Foodvalley

Not-for-profit coöperatie ValleiEnergie is in 2012 
opgericht door inwoners uit de regio Foodvalley die 
een steentje wilden bijdragen aan energiebesparing 
en lokaal opwekken van groene energie. Inmiddels 
heeft ValleiEnergie 8 zonneprojecten gerealiseerd, 
goed voor het verbruik van ruim 840 huishoudens, 
en telt bijna 1.000 leden.
Inwoners kunnen de lokaal opgewekte energie 
afnemen, en zijn gratis lid van ValleiEnergie. Maar 
ook participeren in nieuw te realiseren opwek 
projecten, of met steun van ValleiEnergie zelf een 
duurzaam project starten.
Dankzij gemeente Ede kan ValleiEnergie ook 
inwoners die niet zelf kunnen investeren toch mee 
laten profiteren van duurzame opwek.

Energie Samen Foodvalley is het uitvoeringsteam 
van ValleiEnergie en is actief op de volgende 
vlakken. Het team:

• Verzorgt het energieloket Ede
• Stimuleert participatie van inwoners bij de 

energie- en warmtetransitie
• Realiseert coöperatieve opwek installaties.

Voor meer informatie, zie valleienergie.nl/ en 
energiesamenfoodvalley.nl 
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Alternatief (bij)verwarmen

Eerst een tip
Een graadje lager verwarmen bespaart zo’n 6% op de
benodigde energie. Op een verbruik van 1000 m3 gas
is dat een besparing 60 m3 gas en € 150 bij een 
gasprijs van € 2,50.

Hoe efficiënt is een installatie?
Een moderne gasketel  zet door verbranding één m3 
aardgas voor bijna 100% om in alle warmte uit dat 
kuub  aardgas. Dat is een omzetting van 1 op 1 en 
noemen vakmensen de CoP (Coefficient of 
Performance). 

1 m3 gas is ongeveer 9,8 kWh, afgerond 10 kWh.

Een elektrische kachel heeft ook een CoP van 1, dus 
voor diezelfde warmteproductie 10 kWh elektriciteit 
nodig.

-> Bij een elektriciteitsprijs van € 50 cent, kost 
diezelfde hoeveelheid warmte € 5,00 
Het dubbele van verwarmen met 1 m3 gas!

Een (hybride) warmtepomp werkt ook op 
elektriciteit, maar haalt een deel van de benodigde 
warmte uit de omgeving, bijvoorbeeld uit de 
buitenlucht of uit een bodembron.
Een CoP van bijvoorbeeld 4 betekent dat met de 
warmtepomp 2,5 kWh nodig is voor diezelfde 
warmte.

-> Bij een elektriciteitsprijs van € 50 cent, kost 
diezelfde hoeveelheid warmte € 1,25.
Dan is verwarmen met elektriciteit dus goedkoper! 

Wat is de invloed van het weer?
Weerbericht 3 december
Vanmiddag is in de noordelijke helft af en toe de zon
te zien, in het midden en zuiden is er meer 
bewolking. Het blijft droog. De maximum 
temperatuur wordt ongeveer +2°C, maar de matige 
noordoostenwind maakt het het gevoel voor huid en 
huis -3!

Door de wind koelen huid en huis sneller af, 
daardoor heb je meer energie nodig om je huis te 
verwarmen dan bij dezelfde temperatuur op een 
windstille dag. 

Daarom is een tweede prestatiefactor bedacht: de 
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). De 
SCOP is het gemiddelde rendement van een 
warmtepomp gemeten over een heel jaar. In de 
winter kan de hybride warmtepomp bijvoorbeeld een
CoP hebben van 3,4 en in de herfst een CoP van 7. 

Warmtepomp
Inmiddels is de hybride warmtepomp een bekend 
fenomeen. Deze werkt op elektriciteit en gebruikt 
warmte uit de buitenlucht om het water te 
verwarmen. Als de lucht echter te koud is (<4 
graden) dan zal de gasketel het weer overnemen. 
Hoeveel gas bespaard kan worden, hangt af van het 
type en de specifieke woning. Voor het maken van 
tapwater wordt altijd de CV ketel gebruikt.
Een hybride warmtepomp maakt, net als een airco, 
gebruik van een ventilator die buiten moet staan en 
de lucht naar de pomp toevoert bij verwarmen en 
afvoert bij koelen. Veel hybride warmtepompen 
kunnen ook koelen.

De volledig elektrische warmtepomp maakt gebruik 
van een warmtebron, bijvoorbeeld in de grond of 
onder zonnepanelen op het dak (photovoltaïsche en 
thermische panelen - PVT). 
 Dan spreek je van een water/water systeem. Voor 
de productie van warm tapwater wordt standaard een
ingebouwde boiler toegevoegd.

Hoe presteert de hybride warmtepomp jaarrond?
Uit onderzoek is gebleken dat hybride 
warmtepompen gemiddeld genomen 68% van de tijd
het huis verwarmen en een SCOP van 4,3 hebben.

Dit blijkt uit de monitoring van 315 woningen die 
zijn uitgerust met deze warmtepomptechniek, het 
betrof voornamelijk vrijstaande en hoekwoningen.

De deelnemende woningen bespaarden gemiddeld 
755 m3 aardgas en verbruikten 1.583 kWh extra. 
Tegenover elke kuub aardgas die wordt bespaard, 
staat een meerverbruik van 2,1 kWh aan elektriciteit.

De uiteindelijke CO2-uitstoot voor 
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ruimteverwarming is door de hybride warmtepomp 
met 27% verminderd.
Airco
Ook met een airco kun je elektrisch verwarmen. Een 
airco werkt net als een koelkast. De lucht binnen 
maakt hij kouder; de lucht buiten warmer. Een 
airco kan ook het omgekeerde: warmte aan de 
buitenlucht onttrekken om de lucht binnen te 
verwarmen. Een airco bevat koelvloeistof en heeft 
altijd minimaal één buiten en een of meerdere binnen
units. 

Omdat een airco warme lucht afvoert dan wel 
inblaast, spreek je hier van een lucht/lucht systeem. 
Wanneer je je complete installatie wilt vervangen 
voor een aircosysteem, dan wordt je centrale 
verwarmingssysteem (vloerverwarming en/of 
radiatoren) overbodig.  Dat werkt immers op water.

Met een airco kun je geen warm tapwater maken, 
daar is een aparte installatie voor nodig.

Infraroodpaneel

Infrarood panelen maken met behulp van elektriciteit
onzichtbare, langgolvige (zo'n 10 micrometer) 
warmtestraling. De warmte wordt niet gelijk 
verdeeld over de ruimte. Een paneel heeft een bereik 
van ongeveer 3 meter. 

De wijze van gebruik, meningen en ervaringen van 
deze vorm van verwarming lopen uiteen. Ze zijn 

goedkoop in aanschaf, vragen weinig installatietijd, 
nemen geen ruimte in en hebben geen onderhoud 
nodig. De meeste mensen zetten een infraroodpaneel 
in als bijverwarming, verwarming voor kleine 
ruimtes en bijvoorbeeld een werkplek op een 
verdieping waar niet verwarmd wordt.

In een zeer goed geïsoleerd huis of appartement 
kunnen ze ook als hoofdverwarming gebruikt 
worden. Wanneer in zo’n situatie bijvoorbeeld 350 
m3 aardgas nodig is voor verwarming en een goed 
infraroodpaneel een COP van 1 heeft, dan is voor 
infraroodverwarming zo’n 3.500 kWh nodig. Bij een
gasprijs van € 2,10 en een elektriciteitsprijs van € 
0,50 is het verschil tussen de kosten voor verwarmen
op gas € 745 en verwarmen met infrarood € 1.750 
ofwel ruim € 1.000 in het voordeel van verwarmen 
met gas.

Let bij aanschaf goed op het rendement! Goedkope 
panelen hebben vaak maar een rendement van 40% 
in plaats van 100%!

Met infraroodpanelen kun je geen warm tapwater 
maken, daar is een aparte installatie voor nodig.

Waterstof
Op diverse plaatsen in Nederland wordt onderzocht 
of waterstof ingezet kan worden voor het verwarmen
van huizen. Wil een woning op waterstof verwarmd 
kunnen worden, moet de installatie wel aangepast 
worden.

Helaas wordt de meeste waterstof voorlopig nog met 
fossiele brandstof gemaakt.

Samengevat:
Welke vorm van (bij)verwarming in jouw situatie de 
beste is, hangt mede af van jouw woning: hoe goed 
is deze geïsoleerd, hoe groot, welke ruimtes wil je op
welke temperatuur verwarmen? 
Maar ook van je persoonlijke voorkeuren voor 
comfort en geluid. Sommige mensen vinden het 
geluid van een airco stress verhogend werken. 
Oriënteer je goed en laat je adviseren door een 
betrouwbare installateur.

Meer weten: milieucentraal.nl
Hulp nodig? Ga naar www.ede-natuurlijk.nl. 
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Verantwoorde houtstook 
Met het aantreden van de winter steken veel 
buurtgenoten de open haard of de houtkachel aan. 
Vaak voor de gezelligheid, maar met de hoge 
energieprijzen ook wel om de energiekosten te 
beperken. Maar rook brengt schadelijke stoffen in de
lucht en kan voor overlast zorgen. Zeker bij mist en 
windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de
buurt hangen. Kinderen, ouderen en mensen met 
luchtwegproblemen hebben er extra last van.

Beperken van de overlast

1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt 
niet goed en geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf 
hout hakken? Droog het hout minstens 2 jaar. 
Haardhout met FSC- of PEFC-keurmerk komt uit 
verantwoord beheerd bos.
2. Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout. Bij 
verbranding komen dan zware metalen vrij. Ook 
geen (spaan)plaat en laminaatvloeren vanwege de 
lijm die erin zit. Papier en karton geeft teveel rook 
en vliegas. Een uiteraard ook geen plastic of 
restafval.
3. Stook hout van bovenaf. Met de Zwitserse 
methode wordt de uitstoot van fijnstof bij het 
aanmaken sterk verminderd. Je plaatst het hout 
kruislings op elkaar, van dikke blokken hout onderin
naar dunne houtjes en een aanmaakblokje bovenop.
4. Laat de open haard of kachel uit bij windstil of
mistig weer. Op de Stookwijzer en op stookalert zie 
je wanneer je vuur beter uit kan blijven.
5. Laat de schoorsteen minstens een keer per jaar
vegen. Dit is ook een stuk veiliger: je hebt dan 
minder kans op een schoorsteenbrand.
6. Zorg voor volledige luchttoevoer.
Laat het vuur niet 'smoren'; het hout verbrandt dan 
niet volledig waardoor er extra veel schadelijke 
stoffen ontstaan. Ga bij de vakexpert of handleiding 
na wat de specifieke werkwijze is voor jouw haard 
of kachel.
7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open
(of zet een raampje open).
Vooral bij oudere kachels is het belangrijk dat het 
vuur lucht kan aantrekken, zodat de rook via de 
schoorsteen kan worden afgevoerd en er geen 
schadelijke stoffen blijven hangen.
8. Controleer regelmatig of je goed stookt. Een 
goed vuur geeft gele, gelijkmatige vlammen en er 
komt bijna geen rook uit de schoorsteen.

Keuze van je kachel
Als je een open haard of een oude houtkachel hebt 
die je regelmatig stookt, kun je overwegen om een 
nieuwe kachel aan te schaffen.
Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Europese 
Ecodesign-richtlijn voor hout- en pelletkachels. 
Houtkachels met het Ecodesign 2022-keurmerk 

hebben een rendement van 75% of hoger en de 
uitstoot van fijnstof moet minder dan 40 mg/m3 zijn.
Veel nieuwe kachels voldoen daar al ruim aan met 
rendementen van 80-85% en emissies van onder de 
25 mg/m3. Een ouderwetse open haard heeft 
bijvoorbeeld slechts een rendement van 15%, 
waardoor je meer dan 5x zoveel hout nodig hebt en 
daarbij veel meer fijnstof uitstoot.

Zorg voor een kachel met het juiste vermogen
Bij een te grote kachel wordt het al snel te warm 
tijdens het stoken. Ga je het vuur dan ‘smoren’, dan 
komen er meer schadelijke stoffen vrij.

Laat het rookkanaal en de schoorsteen goed 
afstemmen op je haard of kachel. Je voorkomt 
hiermee schoorsteenbrand. Door een te kort 
rookkanaal of een regenkap op het rookkanaal, kan 
de rook zich niet goed verspreiden met rook- en 
geuroverlast als gevolg.

Filters
Met een houtrookfilter zoals de ABCAT (After 
Burning CATalyst) kun je de uitstoot nog verder met
65% verminderen, terwijl het rendement van de 
kachel met 3% wordt verhoogd. De katalysator is 
eenvoudig in te bouwen in een rookgasafvoerkanaal 
en is eenvoudig schoon te maken door het filter uit 
te kloppen of af te spoelen.
Een ioniserend fijnstoffilter kan wel 95% van het 
fijn stof uit de rook kunnen wegfilteren. Een 
elektrode, gemonteerd in je schoorsteen, genereert 
elektronen die zich vastklampen aan de roetdeeltjes. 
De elektrostatische kracht duwt de deeltjes opzij, 
waar deze blijven “plakken” tegen de binnenwand 
van de schouw. Diverse moderne kachels hebben al 
een fijnstoffilter.

Meer informatie en links: 
http://zeeheldenbuurtede.nl/energietransitie
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Naar aardgasvrij, een zoektocht 
De route naar aardgasvrij is voor veel mensen geen 
eenvoudige opgave. Zeker als je, zoals wij, een huis 
hebt dat begin jaren zestig is gebouwd, met oude 
radiatoren en zonder vloerverwarming. Wij zijn hier 
in 1993 komen wonen en hebben vrij snel daarna een 
grote dakkapel laten bouwen voor een extra 
zolderkamer. De zolderkamer was tot 2010 de enige 
redelijk geïsoleerde ruimte in het huis. 

Stap 1. Isolatie spouwmuren. Na een presentatie in 
de buurt over isolatie en energiebesparing hebben we 
in 2010 de muren laten isoleren met HR thermo perls.
Het effect zagen we aan het gasverbruik dat met een 
derde terugging van ca 2.400m3 naar ca 1.600m3. 

Stap 2. HR++ glas en kleine maatregelen. In 2017 
hebben we een energieadvies aangevraagd. We 
besloten om de voorzetramen te vervangen door  
HR++glas en 10 zonnepanelen aan te schaffen met 
een opbrengst van ca 2.300 kwh per jaar. 

We hebben lampen vervangen door LED-lampen. 
Het vervangen van twee oude koelkasten en een 
diepvrieskist door een nieuwe koelvries-combinatie 

bleek een veel groter effect 
te hebben: ca 2000 kwh per 
jaar. We gingen daardoor 
van ca 4.750 kwh naar ca 
2.750 kwh. Een handig 
hulpmiddel daarbij was een 
energiemeter waarmee we 
konden meten hoeveel een 
apparaat gebruikt. Bij de 
koelkasten was dat dus 
schrikbarend veel. 

Stap 3. Alternatieven voor verwarming

In 2019 hebben we onze CV ketel vervangen door 
een nieuwe HR+ketel, maar nog niet gekozen voor 
een (hybride) warmtepomp. De investering was hoog 
en de terugverdientijd te lang, terwijl de technieken 
nog allemaal in ontwikkeling zijn.

Met het energietransitie-project en de energieprijzen 
zijn we wel weer opnieuw gaan overwegen wat we 
als volgende stappen zouden kunnen gaan doen.

Houtkachel

Om naast onze CV toch een alternatief te hebben, 
hebben we weer eens naar onze (weinig gebruikte, 
maar 30-jaar oude) inbouwhaard gekeken. Het 
rookkanaal bleek doorgeroest en om dat te vervangen
moest de schouw afgebroken worden. We zijn 
uiteindelijk uitgekomen op een efficiënte houtkachel 
die met weinig emissie en een aanvullend ABCAT 
rookfilter zeer weinig uitstoot (ca 10mg/m³). De 
kachel heeft bovendien spekstenen platen die na het 
uitgaan van het vuur nog een paar uur warmte 
afgeven. We halen elk jaar een deel van ons hout uit 
de snoei van onze bomen, wat zo een besparing op 
gas oplevert, samen met een kostenbesparing.

Inductie koken en nog meer kleine maatregelen

We besparen verder op gas door de vervanging van 
ons gasfornuis door een inductiekookplaat, door 
radiatorfolie achter de radiatoren en door de 
thermostaat twee graden lager te zetten (overdag op 
17 graden ipv 19 graden) . Dit blijkt ook prima te 
doen te zijn voor ons. Wel is zonder bijverwarming, 
de werkkamer op de eerste verdieping te koud om 
aangenaam te werken. Hiervoor hebben we een infra-
rood paneel (300 watt) aangeschaft. Ook voor de 
zithoek in de woonkamer hebben we zo’n paneel 
gekocht. De panelen blijken verder een aangename 
warmte af te geven.

Stap 4. Is er nog meer mogelijk?

We hebben dit jaar opnieuw een energieadvies 
aangevraagd, wat met name neerkwam op extra 
isolatie van vloer en zoldervloer, een hybride 
warmtepomp en aanschaf van zonnepanelen.

Een hybride warmtepomp lijkt voor ons (nog) niet 
interessant. Met ons huidige energiecontract is de 
terugverdientijd meer dan 10 jaar. Een lucht-lucht 
warmtepomp (“airco”) voor verwarming zou wellicht
interessanter kunnen zijn.

Isolatie

Voor de isolatie hebben we verschillende offertes 
aangevraagd, met verschillende isolatiemethoden. 
Een van de aanbieders vroeg zich echter eerlijk af of 
het voor ons wel zin had om vloer en zoldervloer te 
isoleren. Vloerisolatie is ook met name voor comfort.
Onze vloer bestaat uit drie houten vloeren boven op 
elkaar en voelt niet koud aan. De slaapkamers op 
onze eerste verdieping verwarmen we niet. Alleen de 
badkamer en de werkkamer, maar die kunnen we 
goed verwarmen met infraroodpanelen. Het is dan 
ook de vraag of zolderisolatie veel oplevert.

Vooralsnog hebben we daarom besloten om eerst te 
kijken hoever we met de huidige maatregelen komen 
om het gasgebruik te beperken. De eerste resultaten 
zijn bemoedigend.  Ons gasverbruik in oktober was 
minimaal en in november minder dan de helft van 
vorig jaar november 68 m³ i.p.v. 159 m³. Een 
berekening op basis van zgn graaddagen (verschil 
tussen binnen en buitentemperatuur x aantal dagen 
verwarmen) leerde ons dat we 19 m³ minder hebben 
verbruikt door de lagere thermostaat-stand en ca. 11 
m³ door het warmere weer. Blijft over 61 m³minder 
i.v.m. onze houtstook.

We zijn uiteraard ook benieuwd wat de echte 
wintermaanden wat dat betreft zullen opleveren. Wel 
is duidelijk dat er heel veel uitzoekwerk nodig is om 
een goede keuze te maken en dat niet alle informatie 
die je nodig hebt, hapklaar beschikbaar is.

Bert Alkemade

Zie ook https://zeeheldenbuurtede.nl/energietransitie
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Energiebespaar hulp in de aanbieding

Op de volgende websites is uitgebreide informatie 
over en hulp te vinden bij energiebesparing:

• milieucentraal.nl
• samendewinterdoor.nu
• ede-natuurlijk.nl
• ede.nl 

Gemeente Ede biedt inwoners op verschillende 
manier hulp en ondersteuning bij energiebesparing. 

Hieronder stippen we er enkele aan:

Energiebox

Huurders en eigenaren van een 
woning kunnen ook een gratis 
Energiebox ter waarde van € 229
aanvragen. De Energiebox 
bestaat uit een doos met 
energiebesparende producten, 
een adviesgesprek met een 
energiecoach en een 

adviesrapport. Met de producten en tips kunt u 
meteen aan de slag om uw energieverbruik te 
verlagen.

Tot uw dienst 

Als een inwoner zelf niet in staat is om besparende 
maatregelen te installeren, dan biedt ‘Tot uw dienst’ 
hulp. Deze hulp geldt voor alle inkomensgroepen en 
er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer 
informatie mail info@totuwdienst-ede.nl of bel 0318
43 74 89.

Energietoeslag aanvragen

Ontvangt men een bijstandsuitkering, dan ontvangt 

men deze automatisch. 

Is het inkomen niet meer dan
130 procent van het sociaal
minimum of volgt men een
schuldentraject (WSNP of MSNP) bij gemeente 
Ede? Dan kan men energietoeslag zelf online 
aanvragen.

Energiearmoede
subsidie 

Het doel van deze
subsidieregeling is voor
maatschappelijke partners* van
de gemeente Ede die inwoners
van Ede met problemen
vanwege de hoge energieprijzen
te helpen met het besparen van
energie.

Deze subsidie is voor de materiaalkosten van 
eenvoudige energiebesparende maatregelen met een 
maximum van €250,-- per woning en maximaal 
€12.500,-- per aanvraag. Er minimaal 5 huishoudens
worden geholpen.

*Onder maatschappelijk partners worden verstaan: 
Vrijwilligersorganisaties, Rechtspersonen zonder 
winstoogmerk met uitzondering van 
woningcorporaties, Kerkelijke organisaties en 
moskeeën en Bewonersinitiatieven.

Deze subsidie is aan te vragen via: ede.nl/aanvragen-
en-regelen/subsidie  

Toekomstbestendig Wonen Lening

Voor het verduurzamen van je huis kun je als particulier 
woningeigenaar een Toekomstbestendig Wonen Lening 
aanvragen. Voor maatschappelijke instellingen, zoals 
scholen, sportverenigingen, kerken en VvE’s is er de 
Stimuleringslening Duurzaamheid Rechtspersonen.

Met beide leningen kunnen woningen of andere 
gebouwen verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door het 
plaatsen van zonnepanelen of gevels, daken en ramen te 
isoleren. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kun 
je ook lenen voor asbestsanering of maatregelen om 
langer thuis te kunnen wonen.

Kijk voor meer informatie op 
ede-natuurlijk.nl/hulp-nodig.
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Vereniging 
Zeeheldenbuurt wenst u

Fijne  Feestdagen 
en een 

Goed en Gezond 2022

Buurtagenda

Kerstbrunch
Vrijdag 16 december 12.00-14.00u, Eigen Gebouw, 
Bettekamp 29. Geen kosten. Opgeven uiterlijk 15 
december via zeeheldenbuurt@ede-west.nl

Zeeheldenbuurt in Kerstsfeer
Vrijdag 23 december,
15.00u-17.00u Midwinterhoornblazen, diverse locaties
19.00u-21.00u Muziek, verhalen en oliebollen. 
Driehoek Ruijsstraat-Bitterstraat. Geen kosten.

Infomapje “Welkom in de Zeeheldenbuurt”
We zijn bezig om een welkomst en informatie mapje 
samen te stellen voor nieuwe bewoners van onze buurt, 
met o.a. de laatste nieuwsbrief en informatie over de 
buurt. Ken je iemand die pas geleden in de buurt is 
komen wonen of binnenkort komt wonen: laat het ons 
weten: Zeeheldenbuurt@ede-west.nl of 06-46054516.

Denk aan je buurt
 Ruim de poep van je hond op, op straat, ook bij 

de vijver, de grasvelden en het wandelgebied de 
Slijpkruik. Gooi ook geen poepzakjes in het 
riool. Vertel dit ook je kinderen.

 Laat geen afval achter op straat bij bankjes of 
andere plekken. 

 Laat je hond niet loslopen in de buurt, waar dit 
niet is toegestaan.

 Rijd niet te hard, in de hele buurt is 30 km max.
 Parkeer je auto niet op de stoep.
 Steek geen vuurwerk af, het geeft veel overlast.
 Veeg de stoep als het heeft gesneeuwd.
 Help een handje waar dat nodig is.

Vereniging Zeeheldenbuurt

De Vereniging Zeeheldenbuurt beoogt de leefbaarheid in de Zeeheldenbuurt te
bevorderen. Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen lid worden. Aan het
lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.  Je kunt ons steunen door lid te worden, ons te
laten weten wat je opmerkingen en suggesties voor de buurt zijn en waar je eventueel
wel aan mee zou willen helpen. Vrijwilligers voor activiteiten zijn van harte welkom

Je kunt onderstaand formulier inleveren op Bettekamp 71, de inhoud mailen aan 
zeeheldenbuurt@ede-west.nl¸ of bellen met 06-46054516.

Naam

Adres

Telefoon

Email

[ ] Ik meld mij aan als lid van de vereniging Zeeheldenbuurt

[ }Ik wil graag het buurtnieuws en uitnodigingen per email ontvangen

[ ] Ik ben geïnteresseerd in activiteiten voor ouderen

[ ] Ik ben geïnteresseerd in kinder-/jeugdactiviteiten

[ ] Ik ben geïnteresseerd in creatieve activiteiten

[ ] Ik ben geïnteresseerd in het beheer van de openbare ruimte (“groen” en/of “grijs”)

[ ] Ik wil eventueel meehelpen met …..

[ ]  Mijn suggestie voor de buurt is……

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Zeeheldenbuurt.  Met dank aan alle medewerkers en 
bezorgers. Actuele informatie kun je ook vinden op

www.ede-west.nl/zeeheldenbuurt en www.zeeheldenbuurtede.nl

http://www.facebook.com/zeeheldenbuurtede en http:/zeeheldenbuurtede.nextdoor.nl  

Als je actuele informatie per email of brievenbus wilt ontvangen, kun je je aanmelden via zeeheldenbuurt@ede-west.nl
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