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Aanvraag Oranjewijk Proeftuin 
Aardgasvrij 2020-2028

Tulpenburg kan deels  al aardgasvrij

Isolatiekosten huis-gebonden

Kans voor scheepsbewoners



Voor u ligt het NEOmagazine nr. 2. De inhoud 
gaat vooral over de aanvraag ( Oranjewijk Proef-
tuin Aardgasvrij 2020-2028.) U mag ook OPA 
zeggen. De Proeftuinaanvraag is een project van 
gemeente Leeuwarden en NEO samen.

In ‘onze’ Proeftuinaanvraag staan maatregelen om 
woningen, bedrijven en woonschepen van bewo-
ners van Oranjewijk/Tulpenburg te voorzien van 
een haalbare, betaalbare en comfortabele aardgas-
vrije energievoorziening. En ook hoe we als wijk-
bewoners daarover zo veel mogelijk zelf de regie 
kunnen houden. De tekst van de aanvraag is vrij 
technisch. In dit magazine gaan we in op de voor 
bewoners belangrijkste punten. 

De Proeftuinaanvraag is geschreven op grond van 
dezelfde gedachte als waarmee wijkbewoners NEO 
hebben opgericht: 
Bevorderen, ontwikkelen, beschermen en behou-
den van de kwaliteit van het milieu, bescherming 
van gezondheid en welbevinden van de mens in 
de wijk Oranjewijk/Tulpenburg door middel van 
behoedzaam en rationeel gebruik van lokale, regi-
onale en/of mondiale natuurlijke energiebronnen. 

Om dat concreet te kunnen maken, wil je als 
wijkbewoners graag zo veel mogelijk regie houden 
over allerlei maatregelen: over de warmtebronnen, 
de (betaalbare) kosten daarvan en over gunstige 
betaalbare financieringsconstructies voor het 
broodnodige isoleren van onze woningen. In onze 
aanvraag Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-
2028 wordt voorgesteld om een Citizens Energie 

Community (CEC), of ook wel een Bewoners Ener-
gie Coöperatie op te richten, een wijkgebonden 
bedrijf met een organisatiemodel waarbij bewo-
ners maximaal inspraak en zeggenschap - en dus 
regie - hebben.

Wijkbijeenkomst komt later
NEO en gemeente hadden u graag persoonlijk wil-
len informeren in een wijkbijeenkomst. Dat gaat 
nu niet lukken in verband met de Corona-maat-
regelen. Hopelijk lukt dat ergens in de komende 
maanden wel. Den Haag beoordeelt en beslist pas 
later dit jaar over de aanvraag. Er is dus nog volop 
tijd voor het beleggen van een bijeenkomst. 

De volledige tekst van de aanvraag is te downloa-
den op www.nieuweenergieoranjewijk.nl.

Voor info zie ook www.aardgasvrijewijken.nl

U kunt NEO bereiken via mailadres
info@nieuweenergieoranjewijk.nl. 
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NEO en gemeente Leeuwarden hebben samen de 
aanvraag Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-
2028 ingevuld. De gemeente heeft de aanvraag 
ingediend bij de rijksoverheid als aanvraag voor 
het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken 
(www.aardgasvrijewijken.nl). Veel meer ge-
meenten in Nederland sturen een aanvraag in. 
Ongeveer 25 wijken, dorpen of streken maken 
daarbij kans op een deel van vele miljoenen 
beschikbaar rijksgeld. Als de Oranjewijk later dit 
jaar ‘wint’, ontvangen gemeente en NEO geld om 
alles nog eens goed uit te werken, een isolatie-
plan voor elke woning op te stellen, betaalbare 
financiering daarvan mogelijk te maken en te 
beginnen met de uitvoering.

Bewoners in enquête: 
Bijna 100 wijkbewoners (95) mensen hebben in 
maart de NEO-enquête ingevuld. Bijna negen van 
de tien NEO leden geven aan mee te willen doen 
aan het aardgasvrij maken van de Oranjewijk. 
Van de niet-leden zijn bijna zeven van de tien 
leden het hiermee eens. Als belangrijkste reden 
voor energiebesparende maatregelen worden de 
kosten genoemd, gevolgd door meer duurzaam 
wonen. Comfortabel wonen vindt bijna iedereen 
belangrijk, mits haalbaar en betaalbaar. Bewoners 
zijn bereid tussen 0 en 5% extra te betalen voor 
verduurzaming. NEO leden gebruiken significant 
meer gas. Ze hebben ook meer zonnepanelen en 
gebruiken minder stroom, maar het verschil met 
niet-leden is niet groot. NEO leden douchen korter 
en zetten de verwarming lager. 
Bewoners willen geen overlast ondervinden van 

lawaaierige warmtepompen, dat bleek wel uit de 
vele opmerkingen die daarover werden gemaakt.

Oranjewijk Aardgasvrij: Warmte uit Nieuwe 
kanaal, warmteopslag uit de bodem
De Oranjewijk ziet kansen voor een eigen warmte-
net: We halen warmte uit het grachtwater en slaan 
overtollige zomerse warmte op in warmteaccu’s 
in de bodem. Een centraal in de wijk geplaatste 
en goed geluid-geïsoleerde warmtepomp brengt 
dat warme water naar onze woning. We vullen 
deze thermische energie aan met restwarmte van 
Friesland Campina en warmte van de rioolwater-
zuiveringsinstallatie aan de Greunsweg. Dat is 
meer dan voldoende om onze huizen comfortabel 
te verwarmen. 
Het systeem wordt zo gemaakt dat andere wijken 
daarop kunnen aansluiten, zoals Achter de Hoven 
en Emmakade Noordzijde en omgeving. 
Dit en meer staat in de aanvraag ‘Oranjewijk Proef-
tuin Aardgasvrij 2020-2028’, dat NEO en gemeente 
samen hebben gemaakt. U kunt de tekst van de 
aanvraag downloaden op 
www.nieuweenergieoranjewijk.nl

Eerst nodig: isoleren, isoleren en isoleren 
In de aanvraag ‘Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 
2020-2028’ staat ook dat we eerst de isolatie van 
onze woningen gaan verbeteren. Isoleren is zeker 
nodig: Veel woningen zijn minder goed geïsoleerd, 
energielabel G, oftewel, deels stoken we voor de 
buitenlucht. Die energiekosten komen ons over 
een paar jaar duur te staan. We moeten met z’n 
allen van label G naar ten minste label C, maar lie-
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ver B of zelfs A. Isoleren betekent immers: minder 
energie nodig en dus besparing op energiekosten. 
Daar beginnen we mee. 

Tulpenburg, het westelijk deel, bevat moderne ap-
partementengebouwen (bouwjaar 1990-2015). Die 
hebben meestal energielabel B of A. Ze zijn al goed 
geïsoleerd en kunnen de aardgasloze toekomst 
met weinig aanpassingen aan. De oudere wonin-
gen in Tulpenburg hebben - net als bij het oostelijk 
deel - energielabel D of slechter.  
In ‘Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028’ 
houdt NEO rekening met beide situaties.

Ook betaalbare oplossingen voor 
scheepsbewoners 
De schepen in het Nieuwe Kanaal zijn te vergelij-
ken met de kleinere woningen in de Oranjewijk. 
Omdat de historische schepen varen, is het nodig 
dat deze voor kortere perioden (weken) zelfvoor-
zienend kunnen zijn. In samenwerking met de 
Vereniging Schippers Leeuwarden (VSL) is een 
oplossing in de vorm van elektrificatie uitgewerkt:
1. Verwijderen olie- of gasgestookte cv-ketel
2. Plaatsen warmtepomp (lucht-water) en warmte-
pomp boiler.
3. Plaatsen accucapaciteit 1400 Ampère-uur. 
4.  Plaatsen regelaars, omvormer, lader.
5 Plaatsen zonnepanelen, zwart of voorzien van 
print (folie) om op te gaan in de dekluiken.
6. Aanpassing ankerbak of bakskisten voor lucht-
warmtepomp.
7. Na-isoleren wanneer binnenruimte dit toelaat of 
renovatie is voorgenomen. 

De kosten van een technische oplossing voor de 
schepen lijken hoog. Echter, de kosten voor ver-
warming van de schepen nú zijn ook hoog. Hoewel 
een schip een veel lagere inhoud per gebruiksop-
pervlak heeft dan een vergelijkbare woning, heeft 
een schip veel warmteverlies: het schip ligt immers 
in het water. De stookkosten op olie lopen voor de 
schippers op van 3000 tot ruim 5000 euro per jaar. 
Hier is winst te behalen. De investering in de 
technische installatie komt uit op 25.000 euro, die 
met een goede financiering terug te verdienen is 
door forse verlaging van de stookkosten te realise-
ren. Er zijn in het Proeftuinplan financieringscon-
structies opgenomen die de kosten haalbaar en 
betaalbaar laten zijn voor de scheepsbewoner.

Plan B?
Stel dat het allemaal niet lukt, warmte uit gracht-
water, restwarmte van fabrieken en rioolwaterzui-
veringsinstallatie. Heeft NEO dan een Plan B?
Jazeker. Op termijn voorziet de gemeente een 
warmtenet dat de stad Leeuwarden omvat en 
meerdere energiebronnen zal gebruiken. Dat is 
plan B. Een consortium met Ennatuurlijk werkt 
aan geothermie, aardwarmte van zo’n 2,5 km diep. 
Zo’n net kan naar verwachting medio 2026 duur-
zame warmte leveren. Er worden proefboringen 
gedaan naar die warmte. De Oranjewijk als ‘oude’ 
wijk staat dan overigens achteraan in de rij om 
aangesloten te worden op dit (aard)warmtenet. 
De bedrijven gaan voor, recenter gebouwde wijken 
ook. In dit plan B kunnen we niet onderhandelen 
met aannemers en energieleveranciers, kunnen 
we geen voordelige voorwaarden bedingen bij de 
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kosten van energie en hebben we totaal geen in-
vloed op wat dan ook op het gebied van energie en 
energievoorziening.  Overheden, netbeheerders en 
energieleveranciers bepalen alles voor u. Als be-
woner heb je wel regie en invloed in het NEO-plan 
A: de ‘Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028’. 

Wie zal dat betalen: 
Kosten niet persoons- maar huisgebonden
Per woning zijn vaak grote bedragen nodig voor 
isolatie en nieuwe leidingen. Voor de terugbetaling 
daarvan stelt de ‘Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 
2020-2028’ een huis-gebonden betalingsregeling 
voor. Dit houdt in dat bij verkoop van het huis de 
volgende eigenaar de terugbetalingsregeling ver-
plicht overneemt. De terugbetaling zit aan het huis 
vast, niet aan de verkoper of de koper.
We hoeven dus niet persoonlijk onze hypotheken 
te verhogen of dure leningen aan te gaan om onze 
woningen te isoleren, aardgasvrij te maken en 
comfortabel te houden. De bewoner van het huis 
betaalt via de maandelijkse afrekening terug.

Kostenneutraal
NEO wil dat kostenneutraal regelen. Dus: (door 
goede isolatie lagere) energiekosten plus afbeta-
ling minus de maandelijkse energierekening van 
nu, met misschien een stijging tot ongeveer 5%. 
Dat is het uitgangspunt voor alle berekeningen in 
het NEO-plan voor een aardgasvrije Oranjewijk.

Woningwaarde daalt niet
Wordt de koopwoning daardoor minder waard 
of onverkoopbaar? Welnee, een nieuwe eigenaar 
koopt immers een goed geïsoleerd en comfortabel 

huis met duurzame, aardgasvrije, energie en een 
betaalbare maandelijkse energierekening. 
Voor ouderen betekent dit dat ze hun spaarcenten 
niet hoeven aan te spreken om straks toch comfor-
tabel en betaalbaar in hun duurzaam en goed 
geïsoleerde aardgasvrije huis te wonen. Een wo-
ning die bovendien goed in de markt ligt.

Proeftuin combineert werk met werk
De straten in onze wijk zullen bijna zeker open 
moeten voor nieuwe leidingen, welke oplossing 
er voor onze wijk uiteindelijk ook komt. Dat werk 
kun je tegelijk doen met ander werk dat ook 
gedaan moet worden, vinden NEO en gemeente.  
Dat bespaart (extra) kosten en levert kortere tijd 
overlast voor ons als wijkbewoners op. In de aan-
vraag ‘Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028’ 
wordt dus rekening gehouden met 10 koppelkansen: 

1) In de proeftuinaanvraag 2020-2028 willen we 
een lokaal warmtenet aanleggen in de wijk. Dat 
gaat om enkele transportleidingen en een distri-
butienet in de wijk van 4,1 km. Wordt de proeftuin 
werkelijkheid, dan wordt dit net aangelegd in de 
periode 2022-2028. 

2) Indien de Oranjewijk opgenomen kan worden in 
het geothermie warmtenet, dan zullen transport- 
en distributieleidingen aangebracht worden rond 
en in de wijk. Gesproken wordt over de jaren na 
2026 (bron: Ennatuurlijk). Eerst maar zien of die 
diepe proefboring lukt. 

Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 
2020-2028

We hoeven dus niet 
persoonlijk onze 
hypotheken te 
verhogen of dure 
leningen aan te gaan 
om onze woningen te 
isoleren



3) Het hele gasnet is verouderd en hier en daar 
aan vernieuwing toe. Er is niks aan de hand als 
je er niet aan komt, maar zodra je in de buurt van 
een leiding gaat graven, is schade mogelijk. De 
vervanging stond al in de planning van Liander, 
de netbeheerder. Eerst vervangt Liander de halve 
kilometer aan kwetsbare delen apart. De rest van 
de vervanging kan tegelijk met ander werk worden 
uitgevoerd. Werk met werk dus.

4) Vitens onderhoudt het waterleidingnet. Een 
deel van de wijk is al voorzien van pvc leiding. 
Een ouder deel (ongeveer de helft) zal op termijn 
vervangen moeten worden. Deze werkzaamheden 
staan in de lange termijn planning genoteerd voor 
de periode na 2028. Vitens heeft aangegeven werk-
zaamheden te willen combineren en in de plan-
ning naar voren te schuiven waar dat nodig is. 

5) Er komt steeds meer vraag naar laadpalen voor 
elektrische auto’s in de wijk te mogen plaatsen. 
Zou ook mooi gecombineerd kunnen worden met 
ander werk.

6) De Emmakade zz en de Maria Louisastraat 
vormen zoals het nu lijkt onderdeel van het 
Fietsnetwerk Leeuwarden en zijn aangemerkt als 
fietsstraten. De eventuele aanleg hiervan kun je 
combineren met de bestrating en de herinrichting 
van deze straten. Oorspronkelijk stond dit in de 
planning voor 2020-2021, maar ook dit werk kun je 
combineren met punt 1.

7) Een deel van de riolering moet gerenoveerd. 
Hiervoor hoeft de grond trouwens niet open.

Er wordt namelijk een ‘sok’ in de bestaande leiding 
getrokken. Je kunt het werk wel combineren met 
het andere werk in de wijk .

8) De klimaatverandering maakt dat we ook meer 
regenwateropvang moeten hebben. Als de straat 
toch open gaat voor nieuwe bestrating, betrek 
daarbij dan meteen de regenwateropvang.

9) Aardwarmte, u weet wel, diep boren naar de 
warmte in de aarde en die warmte benutten. 
(We schijnen zelfs in de buurt van een heel, 
heel oude vulkaan te zitten). Het consortium dat 
werkt aan geothermie zal over een aantal jaren 
een transportleiding aanleggen vlak langs de 
Oranjewijk. Als gekozen wordt voor een tracé ten 
noorden van de spoorlijn, is een combinatie van 
werkzaamheden mogelijk.

10) Bij aanleg van een warmtenet zal Liander het 
gasnet verwijderen.

Klimaataanpassing
Oranjewijk is een van de 3 pilotbuurten (‘speer-
puntwijk’) van de gemeente Leeuwarden in het 
kader van de klimaataanpassing. Wateroverlast 
vindt volgens de Friese Klimaatatlas
(www.leeuwarden.nl/nl/friese-klimaatatlas) 
niet snel plaats in deze buurt. 
De Johan Willem Frisostraat loopt risico op water-
overlast tot 20cm hoog. De andere straten voeren 
het regenwater goed af naar de hoofdwatergang. 
De achtertuinen van bewoners zijn omringd door 
woningen. Dit zorgt ervoor dat het water niet 
anders dan via de riolering kan worden afgevoerd. 
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bij onze woningen en het aanleggen van een groe-
ne gevel. Dit draagt zeker bij aan de verkoeling van 
de woning en het gebied. Als extra effect draagt dit 
bij aan de biodiversiteit en het welzijn en beleving 
van de buurt. 
Een ‘steenbreek-actie’ uitvoeren in de wijk is nog 
niet gedaan maar behoort zeker tot de mogelijkhe-
den. Stenen en tegels worden waar dat kan wegge-
haald en er komt groen voor in de plaats. Omdat 
veel bewoners nu nog een of twee auto’s bezitten 
en hier dus parkeerruimte voor nodig is, is het 
maar beperkt mogelijk om stenen en tegels weg te 
halen. Willen we minder parkeerdruk? Dan moet 
we meer en vaker de (elektrische) deelauto’s in 
plaats van een eigen tweede auto gebruiken. Meer 
en vaker op de fiets ook. 
Meer groen in de wijk. Wijkbewoners bedenken 
daarvoor vast meer duurzame kansen in de wijk. 

Kent u ze nog van de televisie? Theo en Thea van 
Arjan Ederveen? De Oranjewijk krijgt misschien ook 
een eigen TEO en TEA: Dat zijn namelijk de afkortin-
gen van Thermische Energie uit Oppervlaktewater 
en Thermische Energie uit Afvalwater.

Het is aan te raden dat bewoners het water op-
vangen in bijvoorbeeld een regenton om het later 
te hergebruiken. Volgens de klimaateffectatlas is 
de buurt voor 50 tot 60% verhard. De verharding 
bestaat uit smalle straten en parkeerplaatsen. 

Zomerse hitte
De hittestresskaart geeft aan dat de woningen 
vooral in Oranjewijk met hun platte daken en in 
mindere mate veelal Tulpenburg gevoelig zijn voor 
hittestress. Onze wijk ligt tussen twee “hittevel-
den’’ in. In het westen vanuit het centrum en in 
het oosten vanuit het industrieterrein.

www.nationalehittestresskaart.nl

Meer deelauto’s, meer groen, minder stenen
In de Oranjewijk kun je de hittestress aanpakken 
door een combinatie van maatregelen.
De platte daken van de woningen kunnen uitge-
voerd worden met een groen dak. Ook een even-
tueel watervasthoudend groen dak behoort tot de 
mogelijkheden. Zo’n dak kan dan in combinatie 
met de aanleg van zonnepanelen uitgevoerd wor-
den. Voor de groene daken en voor het vasthouden 
van regenwater door regenwateropvang (regenton) 
heeft de gemeente Leeuwarden een subsidiekans: 

www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/slim-om-
gaan-met-regenwater 

De straten in onze wijk zijn smal met vaak te wei-
nig parkeerruimte. Meer groen aanleggen lukt dan 
eigenlijk alleen maar door middel van geveltuinen 
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Direct besparen op energiekosten:
Zet CV-ketel op 70 graden C! 
De ketelthermostaat regelt de temperatuur van het 
verwarmingswater. Bij moderne ketels is die tem-
peratuur maximaal 80 graden, en bij oudere mo-
dellen kan dat zelfs 90 graden zijn. Het kost veel 
gas om die temperaturen te bereiken. Als u de ke-
tel een lager maximum geeft, levert u dat meteen 
een besparing van uw energiekosten en CO2-uit-
stoot op. Heeft u normale radiatoren, dan is 60-70 
graden een prima temperatuur. Heeft u een bijzon-
der goed geïsoleerd huis, dan is een maximum van 
tussen de 40 en 55 graden het beste. De cv stookt 
dan met een zo hoog mogelijk rendement. Voor 
het tapwater is een maximale temperatuur van 60 
graden het beste; dat voorkomt het ontstaan van 
legionella. Kijk in de handleiding van uw cv-ketel 
hoe u de instellingen verandert, of vraag het aan 
de monteur als hij bij u langskomt.

Wil je weten of je warm kunt worden van een 
warmtenet? Test het zelf!
• Zet de keteltemperatuur van je CV op 65 of 70 
graden. Opwarmen kost meer tijd, maar warm 
houden kost veel minder energie. Zo bespaar je op 
je gasrekening en weet je of je 'aardgasvrij-ready' 
bent. 
• Denk je aan een warmtepomp? Heb je vloerver-
warming en/of convectoren? Zet je CV op 45 gr. C. 
en test zelf. Wordt je woning warm genoeg, dan 
ben je warmtepomp ready.

Meer weten? 
Vraag om een keukentafelgesprek via NEO
info@nieuweenergieoranjewijk.nl
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Doe mee en word lid
Doe mee aan de energiecoöperatie Nieuwe Energie 

Oranjewijk. Leden hebben inspraak in het beleid van de 
coöperatie, benoeming van het bestuur en invloed op de 

besluiten via de Algemene Ledenvergadering.
Dankzij subsidie van het wijkpanel kost het 

lidmaatschap voor 2020 slechts € 2,50. 

Meld je aan via de website nieuweenergieoranjewijk .nl


