
PROFITEER NU VAN DE COLLECTIEVE INKOOPACTIE
EN VOLG HET STAPPENPLAN AARDGASVRIJ

Deze bewoners gingen ook aan de slag met hun woning.

Marian (isolatie) Marian en haar partner Albert hebben een jaren ’90 woning waar 
zij hun spouwmuur hebben laten bijvullen. “Het milieu is voor mij de hoofdreden 
om te verduurzamen”, aldus Marian. Een gedeelte van de spouwmuur is geïsoleerd. 
Op het moment merken ze de comfort voordelen nog niet, aangezien het nog niet 
koud genoeg is buiten. “We gaan het waarschijnlijk wel merken aan het verbruik. We 
verbruiken al niet veel, maar dat kan natuurlijk altijd verder omlaag.”

Hessel (warmtepomp) heeft een vrijstaande woning waar de warmtepomp 
binnen niet te horen is. “Buiten hoor je de warmtepomp een beetje, maar dit is 
nog minder dan het geluid van de robotgrasmaaier van de buren”, aldus Hessel 
Brandsen. Het is constanter warm in huis en in de avond gaat de warmtepomp 
op 18 á 19 graden. Als ze wakker worden doet de familie Brandsen de 
thermostaat een halve graad hoger. Maximaal staat hij op 21 graden. Ze zien de 
ketel niet vaak aanslaan. Hessel is vooral benieuwd naar de concrete resultaten. 
“We gaan ongeveer 700 a 800 kuub gas per jaar besparen.” 

Gerrit (isolatie en zonnepanelen) heeft zijn woning verduurzaamd 
omdat hij meer comfort in zijn woning wilde en natuurlijk een verlaging 
van zijn vaste lasten. “Sinds september hebben we zonnepanelen 
en spouwmuurisolatie. In de maandelijkse betaling aan mijn 
energieleverancier merk ik het dus nog niet, maar ik verwacht dat de 
besparing komend jaar terug te zien is. Er is in ieder geval veel meer 
comfort in de woonkamer en we stoken minder. Mijn tip: begin met de 
maatregelen die makkelijk te doen zijn en binnen je budget passen.”

Ook aan de slag?
Energieloket Groningen is er speciaal voor u! 

Voor alle vragen over verduurzaming kunt u 
terecht op de website of contact opnemen 
met een onafhankelijk adviseur:

• info@energieloket-groningen.nl 
• energieloket-groningen.nl 
•  050 205 04 35 (op werkdagen tussen 09:00 en 17:30) 

Energieloket Groningen is een samenwerking van de gemeente Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power. 



Verduurzamen ingewikkeld? 
Welnee! Wij maken het u 
makkelijk.

Verduurzamen kan op heel 
veel manieren. En behalve dat 
het goed is voor de aarde en 
volgende generaties, is het ook 
goed voor uw portemonnee. 
Moeilijk? Nee hoor! U kan al 
aan de slag door gloeilampen 
te vervangen voor ledlampen. 
U kunt ook denken aan het 
vervangen van bestrating 
voor struiken, bomen of een 
bloemenzee.

Verduurzamende stappen maakt u 
om uiteindelijk aardgasvrij te wonen. 
Al die duurzame stappen, groot of 
klein, zijn belangrijk. Per keer maakt 
u een een duurzame keuze en 
daarmee het verschil. Of u maakt 
een plan. Dat heeft de Gemeente 
Groningen ook gedaan, om samen 
CO2- neutraal en aardgasvrij 
voor 2035. Dit geldt dus voor alle 
woningen en bedrijven en dá t gaat 
niet vanzelf. De eerste stap is isoleren, 
zo hebben we minder warmte en 
energie nodig. Daarna kunt u zelf 
energie opwekken bijvoorbeeld met 
zonnepanelen en een warmtepomp. 
U vindt in deze fl yer de stappen 
naar aardgasvrij. U kunt starten met 
advies inwinnen, dit kan bijvoorbeeld 
online in Mijn Woningplan. Ook kunt u 
persoonlijk advies ontvangen van een 
wijkenergiecoach of een adviseur van 
het Energieloket. Wilt u aan de slag? 
Overweeg dan om mee te doen aan 
de collectieve inkoopactie. Daarmee 
maakt u een voordelige en vertrouwde 
keuze waarvoor u ook in 2021 weer 
aanspraak kunt maken op subsidie.  
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Ontdek wat slim is voor uw woning

U kunt zelf al veel doen voor een comfortabele en 
duurzame woning met lage energielasten. Alleen de 
laatste stap moet aansluiten op de warmteplannen in de 
wijk. Nieuwsgierig welke (lokale) vakspecialisten dit kunnen 
uitvoeren? Ontdek het gratis op: 
http://groningen.mijnwoningplan.nl/

Begin met kleine maatregelen

Kleine maatregelen kunnen uw verbruik al fors  
verminderen. Denk aan LED-verlichting, tochtstrips of 
een waterbesparende douchekop. Nieuwe keuken? 
Neem een inductiekookplaat. Plan hiervoor een afspraak 
met de wijkenergiecoach op: 
http://energieloket-groningen.nl/wijkenergiecoach

Isoleer gevel, vloer, dak en ventileer

Met een goed geïsoleerde woning gaat er nauwelijks warmte 
meer verloren naar buiten. Meer comfort en een lagere 
rekening! Een gezond binnenklimaat met een passende 
ventilatieoplossing zijn hierin erg belangrijk! Profi teer van 
de huidige inkoopactie voor isolatie op: 
http://energieloket-groningen.nl/inkoopactie

Verwarm met lage temperatuur

Normale radiatoren werken op hoge temperatuur. Dit kost 
veel energie en zijn ongeschikt voor een toekomst zonder 
gasaansluiting. Bij een goed geïsoleerde woning kan er met 
lage temperatuur verwarmd worden. Dit kan bijvoorbeeld met 
convectoren of vloerverwarming. Hiermee bespaart u energie 
en bent u klaar voor de toekomst!

Wek eigen energie op

Nu u weinig gas en elektriciteit verbruikt, is het tijd om het restant 
van de nodige energie op uw eigen dak op te wekken. U kunt 
beginnen met uw elektraverbruik om later uit te breiden voor 
bijvoorbeeld een warmtepomp. Profi teer nu van de inkoopactie voor 
zonnepanelen op: http://energieloket-groningen.nl/inkoopactie

Samen van het aardgas af!

Gefeliciteerd, u bent klaar om van het gas af te gaan! De 
gemeente zorgt samen met netwerkbedrijven voor een optimale 
warmtevoorziening. Dit bepaalt of  een warmtepomp slim is of dat 
u aansluit bij een warmtenet. Profi teer nu van de inkoopactie voor 
warmtepompen op: http://energieloket-groningen.nl/inkoopactie

Samen met het Energieloket 
Groningen is het makkelijk 
om aan de slag te gaan met 
het verduurzamen van je huis.

  Een collectieve inkoopactie:  profi teer 
dit jaar nog!

Het Energieloket Groningen maakt 
het makkelijk om aan de slag te gaan 
met het verduurzamen van uw huis. U 
kunt nu meteen profi teren door mee te 
doen met de inkoopactie voor isolatie, 
zonnepanelen en warmtepompen. 
Isoleren is altijd slim. Is uw huis al goed 
geïsoleerd? Dan zijn zonnepanelen of 
een warmtepomp een volgende stap. 

• energieloket-groningen.nl/inkoopactie/

  Gratis advies en begeleiding door 
onafhankelijk adviseurs 

Vragen over verduurzaming of behoefte 
aan een uitgebreider advies? Het 
Energieloket Groningen is er speciaal 
voor u! U kunt ons telefonisch en per mail 
bereiken.  Kijk ook eens op de website, hier 
vindt u alles over maatregelen, activiteiten, 
subsidies en fi nanciering en de plannen van 
de gemeente.

• energieloket-groningen.nl 
• info@energieloket-groningen.nl 
• 050 205 04 35

  Een stappenplan aardgasvrij: waar kunt 
u beginnen?

Weet u niet waar u moet beginnen? Kijk 
dan binnenin deze fl yer en ontdek wat een 
slimme eerste stap is. U kunt beginnen met 
kleine maatregelen of een afspraak 
inplannen met een wijkenergiecoach.  
Ook kunt u online een scan doen met 
Mijn Woningplan en direct betrouwbare 
aanbieders kiezen om uw wensen uit te 
voeren.

• groningen.mijnwoningplan.nl 
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In 6 stappen naar aardgasvrij: ontdek het zelf!
Gratis advies op maat van uw woning op: 
groningen.mijnwoningplan.nl

Scan de QR codevoor gratis advies!


