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Ook zonder rijksgeld gaat NEO stug door

Nieuw: Energieloket van NEO

Bespaartip: cv-ketel op 60º



Onze Proeftuinaanvraag is niet toegewezen en 
dat is een tegenvaller. De weg naar een Oranje-
wijk die geen aardgas meer gebruikt is blijkbaar 
nog geen moderne snelfiets-baan. Het heeft 
meer weg van de hobbelige fietsroute langs de 
Emmakade… Zonder hobbels of valkuilen onder-
weg is de energietransitie voor onze wijk ken-
nelijk niet voor elkaar te krijgen. Met een paar 
miljoen uit het Programma Aardgasvrije Wijken 
hadden we mooi wat hobbels kunnen gladstrij-
ken. Het mag (nog) niet zo zijn. 

Ondertussen moeten we wel verder met onze op-
dracht. NEO gaat nu in elk geval zorgen voor een 
goed functionerend Energieloket; een plek waar 
bewoners die zelf met hun woning aan de slag 
willen, goede informatie kunnen krijgen en die ze 
in de gelegenheid stelt om ook te leren van elkaars 
kennis en ervaring. We moeten meer zonnestroom 
realiseren en ook het aantal elektrische (deel-)
auto’s in de wijk kan omhoog.

De gemeente steunt ons als gemeentelijke Speer-
puntwijk voor Energietransitie. Dat is mooi en ook 
zeker nodig. We streven naar een voor de bewo-
ners haalbaar en betaalbaar traject bij het aard-
gasvrij maken van de woning. Dat gaat niet zonder 
financiële steun van overheidswege. 
Wat zeker haalbaar en betaalbaar is, is het lid-
maatschap van onze NEO-Energiecoöperatie en 
ook het zelf inkopen van gas en stroom bij Energie 
VanOns, zeker niet de duurste maar wel de meest 
duurzame leverancier van gas en stroom uit de 
eigen regio. 

We fietsen samen vrolijk verder en we hebben 
geleerd dat hobbels onderweg ons niet van de wijs 
brengen.

Andries van Weperen,
Voorzitter NEO.

Hobbels op de weg?



Ook op het gemeentehuis hebben we natuurlijk 
gehoord dat de aanvraag van de Oranjewijk om 
een proeftuin te worden als het om gasvrije wij-
ken gaat, is afgewezen. De teleurstelling daar-
over was bij de betrokken medewerkers van de 
gemeente en bij ondergetekende best groot. 

Het was zo’n inspirerende gedachte, dat de plan-
nen van de Oranjewijk met een flinke financiële 
bijdrage van het Rijk een enorme boost zouden 
kunnen krijgen. Helaas, het is niet anders. Hoewel 
zo’n bericht zelfs enige boosheid doet opkomen, 
moeten we bij zo’n subsidieregeling altijd rekening 
houden met de mogelijkheid ‘afgewezen te wor-
den’. Ondanks deze tegenvaller laten we ons na-
tuurlijk niet uit het veld slaan. Ik hoop van ganser 
harte dat jullie toch samen gaan bekijken hoe de 
plannen alsnog doorgezet kunnen worden. Als ge-
meente zijn we bereid daarbij dezelfde ondersteu-
ning te leveren die jullie van ons gewend waren.

Er ligt een mooi en goed plan. Daar zijn ook com-
plimenten voor gegeven. De adviseurs van de mi-
nister waren zeer te spreken over de betrokkenheid 
van energiecoöperatie NEO en over het feit, dat de 
basis van dit project echt in de Mienskip is gelegd. 
Ook het oprichten van een Citizen Energy Commu-
nity om de bewoners zeggenschap te geven over de 
warmteoptie werd positief beoordeeld. Kortom, er 
is zeker een goede basis.

Stap voor stap gaan we op weg naar een gasvrije 
samenleving. Woningen isoleren staat daarbij 
wat mij betreft op de eerste plaats. Maar ook het 

installeren van zonnepanelen brengt ons dichter 
bij het uiteindelijke doel over te gaan naar duurza-
me warmte. Als gemeente blijven we initiatieven 
vanuit de wijk uiteraard ondersteunen. Het Ener-
gieloket Leeuwarden (https://energieloketleeuwar-
den.nl/ ) kan hierbij helpen. En ook bij het lokale 
energieloket in de Oranjewijk kunt u terecht voor 
vragen of ondersteuning. Stap voor stap, uiteinde-
lijk komen we er wel.

Bert Wassink,
Wethouder van Leeuwarden.

De adviseurs van de minister waren 
zeer te spreken over de betrokkenheid 
van energiecoöperatie NEO en over het 
feit, dat de basis van dit project echt in 
de Mienskip is gelegd.

Wethouder Bert Wassink over de 
proeftuinaanvraag:



  
Bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg krijgen 
geen 6,9 miljoen euro van minister Ollongren 
voor het verduurzamen van onze wijk. Met dat 
rijksgeld hadden NEO en de gemeente gebruik 
willen maken van aquathermie, warmte uit het 
grachtwater van het Nieuwe Kanaal, van Fries-
landCampina en van de rioolwaterzuivering. 
NEO had begin dit jaar samen met de gemeente 
daarvoor een aanvraag ingediend bij het nati-
onale Programma aardgasvrije wijken. In dat 
programma wijst de minister zogenoemde proef-
tuinen aan die geld krijgen om zelfontworpen 
plannen voor een aardgasvrije wijk of dorp uit te 
voeren.

Veel waardering van minister
De minister had veel waardering voor ‘ons “tech-
nisch innovatief en interessant voorstel met een 
meervoudige bronnenstrategie. Ook positief is 
dat de basis van de project ligt bij de bewoners 
die de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranje-
wijk (NEO) hebben opgericht. Interessant is het 
idee voor het vormgeven van zeggenschap over 
de warmteoptie door de bewoners via een Citizen 
Energy Community”, schrijft de minister.

Kritiek Tweede Kamer bepalend?
Ze wees de plannen vooral af omdat ze betwijfelde 
of de plannen uiteindelijk wel genoeg draagkracht 
zouden krijgen in de wijk, bij bedrijven en bij de 
gemeenteraad. NEO vindt het erop lijken dat de 
scherpe landelijke kritiek op de eerste projecten 
aardgasvrij – namelijk dat er te weinig burgers 

daadwerkelijk meedoen – nu bepalend is geweest 
voor de afwijzingsgrond. Met deze landelijke werk-
wijze wordt het draagvlak onder de transitie niet 
echt bevorderd, vindt NEO. Lees over het stand-
punt van NEO ook op nieuweenergieoranjewijk.nl. 

Geen rijksgeld dan NEO-plan B: warmtenet
Er is dus geen rijksgeld voor ons eerste plan. NEO 
hield vooraf natuurlijk rekening met een afwijzing 
en gaat nu over op plan B. Ook daarbij is de ge-
meente in beeld. De gemeente moet namelijk een 
‘warmtevisie’ maken voor iedere wijk en elk dorp. 
Die visie moet volgend jaar, 2021, klaar zijn. 
Een gemeentelijk plan dus voor het meest geschik-
te duurzame alternatief voor aardgas tegen de 
laagste maatschappelijke kosten in Oranjewijk/
Tulpenburg. De gemeente is verplicht om daar-
over vooraf met de bewoners van Oranjewijk/
Tulpenburg te gaan praten. Op termijn voorziet de 
gemeente stadsverwarming voor heel Leeuwarden 
waarbij meerdere energiebronnen gebruikt gaan 
worden. 
Een consortium met warmtebedrijf en natuurlijk 
werkt bijvoorbeeld aan geothermie, aardwarmte 
van zo’n 2,5 km diep. 

Kijk ook op de webssite warmtevanleeuwarden.nl.

NEO gaat stug 
door voor een 
haalbare betaal-
bare duurzame 
wijk

Oranjewijk / tulpenburg



Sterk NEO nodig
Het is voor bewoners bij een gemeentelijke 
warmtevisie wel moeilijker om baas te blijven 
over de eigen energievoorziening in de wijk. 
Alleen een sterke NEO-coöperatie kan bij de 
gemeente pleiten voor een haalbare, betaalbare 
energievoorziening. Uw steun en lidmaatschap 
is nu meer dan ooit nodig.

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren
NEO gaat stug door om samen met bewoners, 
bedrijven en parkeergarage De Klanderij haalbaar 
en betaalbaar over te gaan op duurzame energie. 
Energiebesparing begint met isoleren, isoleren en 
nog eens isoleren. Veel oudere woningen in onze 
wijk zijn minder goed geïsoleerd en hebben een 
matig energielabel G. We moeten met z’n allen 
van label G naar ten minste label C, maar liever B 
of zelfs A. Dan begin je dus met Isoleren, want bij 
isolatie is minder energie nodig en bespaart u op 
kosten van energie.
Alle kennis en ervaringen in de wijk willen we in-
zetten voor betaalbaar isoleren. HELP MEE, DENK 
MEE, DOE MEE.

Energieloket
Verderop in dit NEO-magazine leest u over een 
nieuw initiatief, het Energieloket. NEO legt ook 
daar de nadruk op haalbare en betaalbare isolatie-
kansen van de oudere woningen. Ook bekijkt NEO 
de kansen om de vaak al goed geïsoleerde nieuwe-
re woningen (vooral in Tulpenburg) aardgasvrij te 
maken. 

Wordt dus lid
Het beste antwoord van de bewoners, verhuurders 
en bedrijven van Oranjewijk/Tulpenburg op de af-
wijzing van de minister is: Meteen lid worden van 
NEO voor een super lage contributie van 2 euro 50 
per jaar. 
Meld u aan op info@nieuweenergieoranjewijk.nl. 
Naam, adres, postcode en e-mailadres vermelden 
en vanaf dat moment doet u actief mee met het 
verduurzamen van Oranjewijk/Tulpenburg. 

Isoleren, isoleren en nog eens
isoleren

Plafonds in de hal worden geïsoleerd. 

Alleen een sterke 

NEO-coöperatie kan bij 

de gemeente pleiten voor 

een haalbare, betaalbare 

energievoorziening.



Bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg werken 
samen en helpen elkaar via NEO. Dat wordt nu 
nog concreter. NEO richt een Energieloket voor 
de wijk in voor al uw vragen en tips over isoleren 
van uw woningen, energie en energiebesparing. 
Siebe Schootstra van NEO zal het energieloket 
meestal  ‘bemannen’. 

Hoe werkt het Energieloket?
Mail uw vraag of tip altijd naar 
energieloket@neo.nl. Wanneer u uw vraag 
mailt, krijgt u antwoord van wijkbewoner Siebe 
Schootstra (NEO). Op de vrijdagmiddagen is hij 
beschikbaar om u telefonisch te woord te staan of 
uw mail te beantwoorden. Bel op vrijdagmiddag 
06 21452441 om indien gewenst een afspraak te 
maken met Siebe Schootstra.

Hij wordt gesteund door de leden van de diverse 
werkgroepen van NEO. Siebe zal u zelf antwoord 
kunnen geven of u doorverwijzen naar een ander 
NEO-werkgroeplid. Deze belt u vervolgens om u 
zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
door samen te zoeken naar een specialist op het 
gebied van het duurzaam maken van uw woning. 
U bepaalt natuurlijk altijd zelf of u een specialist 
wilt vragen en welke dan. Het Energieloket wijst u 
ook de weg in het woud aan subsidieregelingen. 

Keukentafelgesprek
Een handige en verstandige tussenoplossing is 
voor u vaak ook een NEO-keukentafelgesprek bij 
u thuis. Veel bewoners hebben dat al gedaan. Dat 
gesprek bij de keukentafel regelt u via het Ener-
gieloket van NEO. 
Groot voordeel: u hoeft niet alles alleen uit te zoe-
ken. Het Energieloket van NEO is dichtbij en van, 
voor en door onszelf. We helpen elkaar met gerich-
te en duidelijke adviezen. 

Help uw medebewoners met tips
Siebe Schootstra en NEO horen ook graag uw 
eigen tips. Die kunnen zij dan doorgeven aan 

andere wijkbewoners. NEO heeft al een lijst van 
bewoners die zelf ook wel voorlichting willen 
geven. Zo helpen wij elkaar. Het Energieloket kent 
die wijkbewoners en brengt u graag met hen in 
contact. Heeft u zelf al veel kennis opgedaan? 
Mail dit naar het Energieloket. Zo kunt u ook ande-
ren helpen met uw kennis en ervaringen.

NEO kwam al heel veel nuttige
weetjes tegen:
Wist u bijvoorbeeld dat uw dak misschien ver-
sterkt moet worden voor er zonnepanelen kunnen 
worden gelegd? En dat ook uw vaak verouderde 
elektriciteitsmeter vervangen moet worden?
Ligt de gasleiding naar uw huis wel 60 cm onder 
het maaiveld? En dat een warmtepomp kopen wel 
erg duur is als u niet eerst uw huis goed isoleert? 
Of dat u uw dak niet kunt isoleren in het broedsei-
zoen van beschermde dieren als vleermuizen of 
huismussen? Het zijn weetjes, waar je beter niet te 
laat achter kunt komen. Samen helpen we elkaar 
via het NEO-Energieloket.

Energieloket ook op website
Vragen, antwoorden en tips die bij het Ener-
gieloket binnenkomen, zet NEO straks ook op de 
website nieuweenergieoranjewijk.nl. Namen en 
adressen vermelden we daarbij natuurlijk nooit. 
Kijk dus regelmatig op die NEO-website.

Nieuw Energieloket@neo.nl 
helpt u bij energievragen

Siebe Schootstra
06 21452441 

Een dak op de Emmakade dak wordt 
geïsoleerd en versterkt om de zonnepane-
len te kunnen dragen. Verbouwen mocht 
alleen in de ‘koude’ maanden, niet in het 
broedseizoen van beschermde volgels en 
vleermuizen. 



NEO legt u in een Oranjewijk/Tulpenburg-actie 
uit hoe u geld kunt besparen door de werktem-
peratuur van verwarming te verlagen. 

Standaard staan CV-ketels vaak op 80 of 90 graden 
aanvoertemperatuur voor de verwarming (het wa-
ter dat naar de radiatoren, convectors of vloerver-
warming aangevoerd wordt) en daardoor zijn deze 
ketels niet zo zuinig, als ze zouden kunnen zijn.
Een hoog-rendement (HR)-ketel heeft namelijk een 
hoog rendement omdat hij “condenseert”. Echter, 
een aanvoertemperatuur van 80 graden of meer is 
vaak te warm, zodat de ketel niet (goed) conden-
seert. Daardoor haalt zo’n moderne ketel zijn hoge 
rendement dus niet.

Door de aanvoertemperatuur van de verwarming 
te verlagen naar 60 graden of nog lager, halen 
moderne ketels veel beter hun hogere rendement 
en bespaar je energie en gas en dus kosten!
Verder is dit ook een mooie manier (ook bij de 
oudere niet-HR ketels) om te zien hoe geschikt je 
huis is voor lage basistemperatuur verwarming. In 
de toekomst zullen veel huizen overgaan op ver-
warming via een warmtenet of een warmtepomp 
of een andere manier van duurzaam verwarmen. 
Die manieren van verwarming zijn allemaal meer 
efficiënt en duurzaam maar… dat geldt vooral als 
de aanvoertemperatuur laag gehouden wordt. 

Meer voordelen
Het verlagen van de aanvoertemperatuur heeft 
meer voordelen dan alleen het verlagen van het 
gasverbruik en daarmee lagere kosten: je verwarmt 
je huis ook comfortabeler, omdat de kamertempe-

ratuur constanter blijft, je minder snel droge lucht 
krijgt en er geen stof meer verschroeit op de veel 
te warme radiatoren (je hebt geen “stofschroei” 
meer)
Het kan wel nodig zijn om je klokthermostaat iets 
anders in te stellen (in de ochtend iets vroeger 
de verwarming aan), omdat het met een lagere 
aanvoertemperatuur iets langer duurt voordat je 
woning op temperatuur is.

Tapwatertemperatuur niet lager dan 60º!
Let er wel op dat de temperatuur van de tapwater-
productie van de CV-ketel officieel niet lager dan 
60 graden mag staan! Dit in verband met de veilig-
heid. Bij een tapwatertemperatuur van lager dan 
60 graden bestaat er een kleine kans op aangroei 
van de legionella bacterie en dat willen we voor-
komen.De temperatuur van de verwarming en van 
het tapwater zijn altijd apart in te stellen. Dus als 
alleen de aanvoertemperatuur van de verwarming 
verlaagd wordt, heeft dat geen invloed op de tem-
peratuur van het tapwater en brengt die verlaging 
daarom ook geen veiligheidsrisico’s met zich mee.

Consumentenbond
Op de website van de Consumentenbond staat 
ook een duidelijke uitleg over het verlagen van de 
aanvoertemperatuur van de CV-ketel: 
consumentenbond.nl/cv-ketel/afstellen-van-
je-cv-ketel

Zet ‘m op 60º!” 
Bespaar geld: Verlaag de 

maximale aanvoer
temperatuur van je 

verwarmingsinstallatie 
naar 60 graden of nog lager 

Energieloket@neo.nl 
helpt u bij energievragen



Stap over op groen en lokaal

Colofon
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Haal voordeel uit uw 
lidmaatschap van NEO

Sluit een service-abonnement voor uw CV-ketel af 
bij Energiewacht en ontvang ledenkorting. Ook 
als u al een service-abonnement hebt bij Energie-
wacht (en u bent lid van NEO), kunt u deze korting 
krijgen. De korting bedraagt 10% en kan oplopen 
tot 20% als er meer dan 100 leden van NEO deel-
nemen. U kunt kiezen uit 3 abonnementen: Basis, 
Comfort en Comfort Plus. Als u meer informatie 
wilt kijk dan op de website energiewacht.com 
bij CV-ketel Onderhoud.

Wilt u deelnemen, stuur dan een mail naar 
info@nieuweenergieoranjewijk.nl. 
Vermeld uw naam en adres en wij sturen deze 
gegevens (niet uw mailadres) door naar de Ener-
giewacht. Zij doen u een aanbieding via de post. 
Kijk vooraf op energiewacht.com.

NEO zet zich in voor 100% groene, lokale en 
betaalbare energie. Daarom heeft NEO ervoor ge-
kozen zich aan te sluiten bij Energie vanOns. Dat 
is een organisatie die gas en licht levert; zoals 
zovele. Waarom kiest NEO dan toch voor Energie 
vanOns? Energie vanOns heeft geen winstoog-
merk en dat betekent een lage energieprijs. 

NEO vindt dat ze eerlijke en zeker niet dure tarie-
ven hanteren. Energie vanOns levert 100% groene 
stroom, opgewekt met duurzame energie uit onze 
eigen regio. Bovendien helpen ze coöperaties zoals 
NEO hun duurzame activiteiten te betalen. NEO 
krijgt per jaar 75 euro per aansluiting in Oranje-
wijk/Tulpenburg van Energie vanOns, te besteden 
aan activiteiten. NEO kan daarmee bijvoorbeeld 
uw lidmaatschap goedkoop houden: 2 euro 50 cent 
per jaar, u leest het goed. Dat hebt u dan alvast 
verdiend. Al meer dan 100 energiecoöperaties heb-
ben zich aangesloten bij Energie vanOns.
Denkt u aan overstappen naar een leverancier van 
100% groene lokale stroom? Dan is Energie van-
Ons zeker een aanrader. 
Ga naar de website: energie.vanons.org voor meer 
info, bereken daar uw maandbedrag en meldt u 
eventueel meteen aan.



NEO is een coöperatie, een samenwer-

kingsverband voor en door bewoners 

van Oranjewijk/Tulpenburg. U heeft 

zelf medezeggenschap over onze 

coöperatie. U moet dan wel lid zijn. 

Dat kost u slechts € 2,50 per jaar.

Uw lidmaatschap en uw betrokkenheid 

maken NEO sterk. Samen zijn we via de 

coöperatie een gesprekspartner om 

rekening mee te houden, bij overhe-

den, aannemers en energiebedrijven.

Meldt u aan als lid van NEO via 

info@nieuweenergieoranjewijk.nl

Help mee aan een duurzame wijk: 
Wordt lid van NEO

Meer dan 125 

bewoners  zijn al 

lid van NEO!

Voordelen lidmaatschap NEO:

Energieloket voor en door bewoners, advies, hulp en tips 
Keukentafelgesprekken over isoleren en verwarming
Electrische deelauto in de wijk

Voordelige deals bij aannemers en installateurs 
(o.a. korting bij Energiewacht.com)

Voordelige 100% groene energie 
via onze partner “Energie vanOns”

Zonnepanelen op parkeergarage

Afschaffen honderden euro’s kostende 
gemeentelijke leges op zonnepanelen

Overlegpartner van de gemeente bij maken 
warmtevisie voor onze wijk

Lobby bij overheden en bedrijven


