
Beijum gaat voor duurzaam 1

BEIJUM 
GAAT VOOR 
DUURZAAM



Beijum gaat voor duurzaam 32

Beste Beijumer, 

Groningen loopt voorop in de overstap naar duurzame energie.  
Nergens anders snappen we zo goed als hier dat we van het aardgas af 
moeten; de aardbevingen doen ons letterlijk en figuurlijk beven. Daar komt 
bovenop dat velen van u nu last hebben van hoge gasprijzen. We gaan in 
onze wijken en dorpen dan ook zo snel mogelijk over naar duurzame energie. 
Dat is energie uit wind, zon en restwarmte.

Woningcorporaties en steeds meer bedrijven, huurders en woning- 
eigenaren werken al aan verduurzaming. Als gemeente bieden we hierbij 
hulp. Ook zijn we bezig de overstap naar energiezuinig wonen betaalbaar  
te maken voor inwoners die hier hulp bij nodig hebben. Dit doen we via  
ons Fonds Energietransitie. Zo kan iedereen duurzaam wonen. 
 
In Beijum staan we aan het begin van energiezuinig en aardgasvrij wonen. 
Wij nodigen u daarom uit om mee te denken over hoe uw wijk nu al minder 
aardgas kan gebruiken. En over hoe de wijk in de toekomst aardgasvrij 
wordt. Voor de zomer van 2022 organiseren we meerdere bijeenkomsten, 
waar we graag met u in gesprek gaan. We doen dat graag samen met u en 
energiewerkgroep de Werkbeij. Zo gaan we samen een duurzame toekomst 
tegemoet. 
 
Er ligt een mooie uitdaging. Voor ons allemaal. Samen de schouders eronder 
en op naar een duurzaam Beijum.

Groningen, 2 juni 2022
 

Philip Broeksma
Wethouder Energietransitie gemeente Groningen
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“Ik heb het glas beneden vervangen door HR++ glas en een deel van de vloer 
geïsoleerd met TonZon thermoskussens. Een ander deel was onbereikbaar door 
de vele leidingen. Dát merk je op een frisse dag! In onze tuin ben ik begonnen 
met een greppeltje graven die regenwater opvangt. Klimop langs de koude muren 
zorgt voor extra isolatie en voor zonnige zomerdagen is er een zonnescherm op 
het zuiden. Het meest trots ben ik op de regenton aan de achterkant!”

HET VERHAAL VAN
TIM
Bouwjaar woning  1970-1979
Straat Sibrandaheerd
Kosten € 82 per maand aan gas en elektra (huidige tarieven)
Gezinssamenstelling  Één volwassene en een konijn
Oplossingen   + Vloerisolatie met thermokussens 

 + Goede afwatering in de tuin
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“We hebben 1000 liter regenwateropslag waar we onze wc mee doorspoelen. 
Ook liggen er zonnepanelen op het dak en heb ik een hybride warmtepomp. 
Het meest trots? Dat ben ik op mijn gedrag dat mijn huis duurzaam maakt.”

HET VERHAAL VAN  
ANNEMIEKE
Bouwjaar woning  1980-1989
Straat Onnemaheerd
Kosten € 45 per maand aan gas en elektra (huidige tarieven)
Gezinssamenstelling  Één volwassene en een hond
Oplossingen    + 1000 liter regenwateropslag voor wc 

 + Zonnepanelen 
 + Hybride warmtepomp
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ENERGIETEAM 
DE WERKBEIJ 
HULP VOOR EN 
DOOR DE WIJK 
Energieteam De Werkbeij is een bewonersinitiatief in  
de wijk Beijum. De 10 vrijwilligers zijn ruim twee jaar 
actief en helpen bewoners met energie besparen en 
hoe ze van het aardgas kunnen afgaan.  

8

Hier zie je een deel van team De Werkbeij

ONZE AMBITIE
We zijn er voor en door inwoners uit Beijum. Die kunnen bij ons terecht  
voor helder advies en betrouwbare informatie over energie besparen,  
zodat ze zelf goede keuzes kunnen maken. Samen met de gemeente 
Groningen willen we de overgang naar duurzame energie versnellen.  
Zo maken we de energiekosten betaalbaar en zorgen we voor een  
leefbare wereld.

BIJ ONS KUN JE TERECHT VOOR

–   Tips over energie besparen
–   Informatie en maatwerkadvies over het energiezuinig maken van uw 

woning in Beijum. We hebben hiervoor 15 Beijumse woningtypen laten 
onderzoeken. Zo weten we gericht hoe je het energieverbruik sterk kunt 
verminderen. Ook als je woning meer maatwerk nodig heeft kun je bij ons 
terecht.

–   Financiering, subsidiemogelijkheden en acties voor zowel 
woningeigenaren als huurders.  

–   Je duurzame wensen. Die nemen we mee in een energieplan voor de wijk 
Beijum die we samen met de gemeente opstellen. Daarin kijken we hoe 
Beijum aardgasvrij kan worden en hoe we daar de komende 5 jaar al mee 
aan de slag kunnen.

–   En straks als we nog ‘energie’ en menskracht over hebben: Het opwekken 
van energie uit de buurt en stimuleren van elektrisch vervoer.

MEER INFORMATIE OF TEAM VERSTERKEN
Wil je geholpen worden of je aansluiten bij het Energieteam de Werkbeij? 
Stuur dan een e-mail naar werkbeij@beijum.nl.

Nieuw 
geïsoleerd 

dak: vervangt 
een verouderd 

dak.

Nieuwe 
panelen: 
met een 

isolatieplaat.

HR++ 
glas: in de 
bestaande 
kozijnen.

Geïsoleer-
de kozijnen: 
met HR+++ 
(triple) glas.

Geïsoleer-
de deuren: 
met dubbele 
kierdichting.

Thermos-
kussens: 

onder tegen de 
vloer, en bo-

demfolie.

PUR vloer-
isolatie: van 
onderaf tegen 

de vloer 
gespoten.

Bodem-
isolatie: 

parels/korrels/
schelpen op de 

bodem.

Vloer:
Betonvloer met 
kruipruimte(n), 
bereikbaat via 

luiken.

In Beijum zijn vrijwel alleen 
betonnen (broodjes)vloeren. 
Voor het plaatsen van vloer-
isolatie moet de vloer van 
onder droog zijn. Bespreek 
dit met de installateur.

Plat dak:
veel 

verschillende 
constructies.

Contructies voor een plat 
dak komen in alle soorten
en maten. Vaak is een plat 
dak na 20 jaar aan 
vervanging toe: een goed 
moment om te isoleren.

Schuin 
dak:

matig geïso-
leerde prefab 

platen.

De meeste daken bestaan 
uit matig geïsoleerde prefab
hout/PUR panelen. Het PUR is 
dampdicht, wat vochtproble-
men geeft als de binnenkant 
ook dampdicht wordt.

Glas:
enkel-, en/of 
dubbelglas 
in houten 
kozijnen.

Veel huizen hadden bij de 
bouw deels enkelglas. Ook 
oud dubbelglas kan het best
vervangen worden. Ramen 
en deuren hebben kieren 
waar tocht binnendringt.

Gevel-
panelen:

(on)geïsoleerde 
panelen.

Veel huizen hebben houten 
gevelpanelen rond de 
kozijnen. Deze zijn bij oudere
woningen niet geïsoleerd, 
maar het oppervlak is vaak 
maar klein.

?
Ruimte

In Beijum zijn vrijwel alle 
kruipruimtes 50 cm hoog, dus 
geschikt voor vloerisolatie (onder
tegen de vloer). Is er inderdaad 
genoeg ruimte?

?
Kozijn

Dit is een goed moment om 
kozijnen te vervangen of de
indeling aan te passen. Moeten 
er nieuwe kozijnen komen?

?
Ruimte

Is er ruimte in de spouw om 
na te isoleren? Is het zeker dat 
er geen vleermuizen in de 
spouw zitten? Een installateur
moet dit controleren.

Spouw 
bijvullen: 

inspuiten van 
isolatiekorrels 

of flokken.

Vloer-
isolatie: 
dekens of 

platen op de 
betonvloer.

Extra 
isolatie: 

platen aan de 
buitenkant 
(ophoging).

Alle huizen in Beijum heb-
ben een geïsoleerde spouw-
muur. De isolatiedeken in de 
spouw kan uitzakken. Dan is 
de muur boven kouder dan 
op de begane grond.

Muur: 
Spouwmuur 

(>4cm), 
geïsoleerd met 

woldeken.

?
Warm

Moet de ruimte onder het 
dak warm zijn (bijv. een slaap-
kamer)? Zo nee, overweeg de 
vloer van boven te isoleren en
de ruimte koud te laten.

?
Hoogte

Moet er groot onderhoud
plaatsvinden aan het dak? Kan 
het dak probleemloos 
verhoogd worden? Of doen de 
buren mee?

Isolatie-
dekens: aan 

de binnenkant,  
afgewerkt met 

folie.

JaJa Nee JaJa Nee

JaJa Nee

JaNee
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Keuzelijst isolatie
Beijum
Overzicht van mogelijke
isolatiemaatregelen voor 
woningen in Beijum

Legenda

Isolatie-
maatregel: 

die kan worden 
uitgevoerd.

Nul-
situatie:

zoals het was 
bij de bouw.

?
Keuze
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IN 3 STAPPEN NAAR
AARDGASVRIJ 
ENERGIEADVISEUR 
VERTELT HOE 
Er zijn 3 stappen die je moet doorlopen  
om energiezuinig en aardgasvrij te wonen.  
De maatregelen binnen die 3 stappen zijn per woning 
verschillend, dat ligt namelijk aan wat er al is gedaan aan 
de woning én aan het bouwjaar. In Beijum zijn de meeste 
woningen tussen 1979 en 1984 gebouwd. Energieadviseur 
Eelke Ploeg van EnergiePloeg vergeleek 15 woningen 
en geeft aan de hand daarvan onderstaand advies over 
energiezuinige verbeteringen. Heeft jouw woning een 
ander bouwjaar? Ook dan steek je hier vast veel van op.

DE 3 STAPPEN NAAR AARDGASVRIJ
1   Verklein het warmteverlies door naden en kieren te dichten,  

te isoleren en ventileren.
2   Installeer een lage temperatuur (± 45 graden) verwarmingssysteem.  

Pas je radiatoren aan of leg vloerverwarming. 
3   Installeer een energiezuinige warmteopwekker zoals een  

(hybride) warmtepomp.

STAP 1
ISOLEREN EN VENTILEREN 
Onderstaand advies gaat over de winst die nog in de woning te behalen valt op 
het gebied van isolatie. Niet alles is nodig om je woning op lage temperatuur te 
kunnen verwarmen. Wat daar wél voor moet gebeuren is maatwerk, waar een 
energieadviseur je bij kan helpen.

Kieren en naden
Veel warmte gaat verloren via tocht. Denk aan het niet goed sluiten 
van ramen en deuren, bouwdelen die niet goed op elkaar aansluiten  
en de aansluiting van kozijnen op gevels en daken. 
Advies Dicht kieren en naden met kit en plaats tochtstrippen. 

Deuren 
De oorspronkelijke deuren in de woningen die tussen 1979 en  
1984 zijn gebouwd zijn niet geïsoleerd en niet voorzien van dubbele 
kierdichting. De deuren sluiten over het algemeen wel redelijk. 
Advies Vervang voor goed geïsoleerde deuren voorzien van een 
dubbele kierdichting.  

Ramen 
Bij de bouw is beneden dubbel glas geplaatst en soms enkel  
glas boven afhankelijk van het bouwjaar. 
Advies Vervang het glas voor HR++ glas. Vervang je ook de kozijnen, 
als er bijvoorbeeld nog enkel glas is? Ga dan meteen voor Triple glas. 
Het is niet nodig om nog goede kozijnen te vervangen voor Triple glas. 
Dit is de investering niet waard.  

Panelen 
Veel woningen hebben boven of naast ramen en deuren panelen. 
Deze zijn bij de jongere woningen (vanaf ca. 1981) voorzien van  
isolatie en bij de oudere woningen niet. 
Advies Bij oudere woningen kan hier vrij eenvoudig een isolatieplaat 
(bijvoorbeeld PIR) worden geplaatst en weer worden afgewerkt aan  
de buiten of binnenzijde.

Gevels
Alle 15 onderzochte woningen hebben een spouwmuur met isolatie 
die meestal bestaat uit minerale wol met een dikte van ca. 30-40 mm. 
De kwaliteit van de deze isolatie is goed. 
Advies Als de woning veel gevels heeft (vrijstaand) isoleer dan de 
spouw extra door een isolerend zachtschuim in te laten spuiten.  

Vloeren 
Alle 15 woningen hadden betonvloeren met een kruipruimte.  
Bij jongere woningen is deze voorzien van ca. 30-40mm EPS isolatie. 
In de meeste woningen was de vloer nog niet geïsoleerd. 
Advies Isoleer de betonnen vloeren na met een gespoten PU systeem. 
PU is gemakkelijk aan te brengen en behaalt goede resultaten voor 
relatief weinig geld. 



Beijum gaat voor duurzaam 1312

Daken 
In alle 15 woningen zijn de daken van isolatie voorzien. Bij de  
meeste woningen is onder de pannen ca. 30mm PU isolatie 
aanwezig. Bij sommige huizen is er in de bouw gebruik gemaakt  
van sandwichpanelen voorzien van 60mm EPS isolatie. 
Advies Het extra isoleren van je dak kan op 2 manieren:
1   Isolatie aan de buitenkant zorgt voor de beste isolatiegraad.  

Het dak wordt verwijderd en er worden renovatieplaten geplaatst. 
Je dak wordt dan hoger, de goten moeten vaak veranderd worden 
en weer goed aansluiten op het dak van je buren. Dit maakt het 
duur en niet goed zelf uit te voeren. 

2   Isolatie aan de binnenkant. Zorg wel dat de isolatie goed tegen 
vocht kan, vlas of hennep is hiervoor geschikt. Er is namelijk 
al een vrij damp dichte PU isolatielaag aan de buitenkant. Zorg 
ook voor ventilatie naar de buitenzijde door gaten te boren in de 
bestaande PU isolatie. En zorg voor een goede dampremming 
zodat vocht niet in de constructie trekt. Wil je dit liever overlaten 
aan een specialist? Kijk dan op www.duurzaamgroningen.nl voor 
betrouwbare aannemers.

Ventilatie
Ventileren zorgt voor voldoende zuurstof in huis, afvoer van vocht  
en je voorkomt onnodig warmteverlies. 
Advies Ventileren is maatwerk per woning, laat je daarom altijd  
goed adviseren door een specialist. 

STAP 2
AANPASSEN VERWARMINGSSYSTEEM
Bij alle 15 onderzochte woningen geven de radiatoren niet genoeg warmte  
af om de woning op lage temperatuur te kunnen verwarmen. Dit zijn je opties: 

Begane grond 
1  Aanleggen vloerverwarming 
2  Installeren lage temperatuur verwarming (LTV) radiatoren 

Verdieping
Verwarm jij je slaapkamer of niet? Dit speelt mee in de keuzes. 
1  Installeren LTV radiatoren  
2  Directe elektrische verwarming (bijvoorbeeld met infraroodpanelen)
3   Geen aanpassing. Je kunt verwarmen met de bestaande radiatoren,  

maar krijgt het niet zo warm als beneden. Het is wel voldoende om de 
ergste kou weg te nemen en daarmee geschikt als je de slaapkamers  
niet of nauwelijks verwarmd. 

Kosten en subsidies stap 1 en 2
De kosten voor het zodanig isoleren en ventileren dat de 15 woningen 
over kunnen naar een laag temperaturen verwarmingssysteem.  
Plus het installeren van dat verwarmingssysteem zijn zo rond de  
€ 5.000 tot € 10.000. Hier is de ISDE subsidie al in verrekend. 
Bij deze subsidie krijg je 30% terug van 2 of meer duurzame 
maatregelen.

In dit bedrag is het vervangen van een compleet dak niet 
inbegrepen, wel de isolatie van dat dak aan de binnenkant.  
Ook zitten hier geen zonnepanelen bij en zijn kosten voor 
bijvoorbeeld een nieuwe vloerafwerking niet meegenomen.  

Gebruik je de subsidie Verduurzamen en Verbeteren van €10.000,- 
voor woningeigenaren (of meer)? Dan heb je de investering snel 
terugbetaald. En het mooiste? Je woont heerlijk in je vernieuwde 
woning.

STAP 3
OVER NAAR AARDGASVRIJ 
Is je woning goed geïsoleerd, geventileerd en heb je lage temperatuur 
verwarming? Ga dan over naar aardgasvrij. Dit zijn je opties:

1   Warmtepomp. Een warmtepomp is volledig elektrisch. In combinatie met 
zonnepanelen wek je dan zowel je elektriciteit als warmte duurzaam op. 
Koken doe je dan ook elektrisch, op een inductiekookplaat. Je bent dan 
aardgasvrij.  

2   Hybride warmtepomp: De hybride warmtepomp werkt op elektriciteit en 
wanneer het echt koud is springt de CV ketel op groengas bij. Ook hierbij 
kun je elektrisch koken, maar dat hoeft niet. De nodige elektriciteit wek 
je duurzaam op via zonnepanelen. Je bent met groen gas ook van het 
aardgas.

Kosten warmtepomp
De kosten van de warmtepomp variëren van € 4.500 tot € 20.000 afhankelijk 
van het type en formaat. Dit is exclusief de ISDE subsidie van 30% die geldt 
vanaf 2 duurzame maatregelen. Kijk voor betrouwbare bedrijven vanaf  
11 juni op www.duurzaamgroningen.nl.
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START MET  
GOEDE ISOLATIE
BLIJKT UIT
WARMTESCANS

1.0˚C 6.6˚C

Warmtescan Onnemaheerd

Naast de 15 onderzochte woningen, zijn in Beijum ook 
300 woninggevels gescand met een infrarood camera. 
Op deze warmtescans zie je dat er bij gemiddeld zo'n 
90% van de woningen warmte weg lekt, dat bij meer 
dan de helft van de woningen de isolatie beter kan  
en dat bij ruim 40% nog veel winst te halen valt in  
het isoleren van de ramen. Deze resultaten komen 
overeen met het onderzoek van de energieadviseur.  
Tip! Wil jij maatwerkisolatie van goede kwaliteit  
zonder het uitzoekwerk? Dan is onze inkoopactie 
misschien wat voor jou. Kijk voor meer informatie  
op www.duurzaamgroningen.nl/acties. 

RESULTATEN

WARMTELEK
Bij ca. 89% van de woningen zijn één  
of meerdere warmtelekken geconstaterd

GEVEL
Bij ca. 11% van de woningen zijn bespaarkansen  
door de gevel beter te isoleren

DAK**
Bij ca. 24% van de woningen zijn bespaarkansen  
door het dak beter te isoleren
** indien zichtbaar

BEGLAZING*
Bij ca. 44% van de woningen zijn bespaarkansen  
door de beglazing beter te isoleren
*onder ‘beglazing’ vallen glas, kozijnen en deuren

POTENTIEEL
Bij ca. 62% van de woningen zijn er bespaarkansen 
door beter te isoleren
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WELKE ISOLATIE 
HEB IK NODIG? 
VOLG HET SCHEMA 
VAN DE WERKBEIJ
In Beijum hebben de warmtescans bij 89% van de 
woningen één of meerdere warmtelekken gevonden. 
Isolatie zorgt ervoor dat deze warmte binnen blijft.  
De Werkbeij zette voor wijkgenoten in een schema  
welk isolatiemateriaal het meest geschikt voor jou is. 

Nieuw 
geïsoleerd 

dak: vervangt 
een verouderd 

dak.

Nieuwe 
panelen: 
met een 

isolatieplaat.

HR++ 
glas: in de 
bestaande 
kozijnen.

Geïsoleer-
de kozijnen: 
met HR+++ 
(triple) glas.

Geïsoleer-
de deuren: 
met dubbele 
kierdichting.

Thermos-
kussens: 

onder tegen de 
vloer, en bo-

demfolie.

PUR vloer-
isolatie: van 
onderaf tegen 

de vloer 
gespoten.

Bodem-
isolatie: 

parels/korrels/
schelpen op de 

bodem.

Vloer:
Betonvloer met 
kruipruimte(n), 
bereikbaat via 

luiken.

In Beijum zijn vrijwel alleen 
betonnen (broodjes)vloeren. 
Voor het plaatsen van vloer-
isolatie moet de vloer van 
onder droog zijn. Bespreek 
dit met de installateur.

Plat dak:
veel 

verschillende 
constructies.

Contructies voor een plat 
dak komen in alle soorten
en maten. Vaak is een plat 
dak na 20 jaar aan 
vervanging toe: een goed 
moment om te isoleren.

Schuin 
dak:

matig geïso-
leerde prefab 

platen.

De meeste daken bestaan 
uit matig geïsoleerde prefab
hout/PUR panelen. Het PUR is 
dampdicht, wat vochtproble-
men geeft als de binnenkant 
ook dampdicht wordt.

Glas:
enkel-, en/of 
dubbelglas 
in houten 
kozijnen.

Veel huizen hadden bij de 
bouw deels enkelglas. Ook 
oud dubbelglas kan het best
vervangen worden. Ramen 
en deuren hebben kieren 
waar tocht binnendringt.

Gevel-
panelen:

(on)geïsoleerde 
panelen.

Veel huizen hebben houten 
gevelpanelen rond de 
kozijnen. Deze zijn bij oudere
woningen niet geïsoleerd, 
maar het oppervlak is vaak 
maar klein.

?
Ruimte

In Beijum zijn vrijwel alle 
kruipruimtes 50 cm hoog, dus 
geschikt voor vloerisolatie (onder
tegen de vloer). Is er inderdaad 
genoeg ruimte?

?
Kozijn

Dit is een goed moment om 
kozijnen te vervangen of de
indeling aan te passen. Moeten 
er nieuwe kozijnen komen?

?
Ruimte

Is er ruimte in de spouw om 
na te isoleren? Is het zeker dat 
er geen vleermuizen in de 
spouw zitten? Een installateur
moet dit controleren.

Spouw 
bijvullen: 

inspuiten van 
isolatiekorrels 

of flokken.

Vloer-
isolatie: 
dekens of 

platen op de 
betonvloer.

Extra 
isolatie: 

platen aan de 
buitenkant 
(ophoging).

Alle huizen in Beijum heb-
ben een geïsoleerde spouw-
muur. De isolatiedeken in de 
spouw kan uitzakken. Dan is 
de muur boven kouder dan 
op de begane grond.

Muur: 
Spouwmuur 

(>4cm), 
geïsoleerd met 

woldeken.

?
Warm

Moet de ruimte onder het 
dak warm zijn (bijv. een slaap-
kamer)? Zo nee, overweeg de 
vloer van boven te isoleren en
de ruimte koud te laten.

?
Hoogte

Moet er groot onderhoud
plaatsvinden aan het dak? Kan 
het dak probleemloos 
verhoogd worden? Of doen de 
buren mee?

Isolatie-
dekens: aan 

de binnenkant,  
afgewerkt met 

folie.

JaJa Nee JaJa Nee

JaJa Nee

JaNee
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Keuzelijst isolatie
Beijum
Overzicht van mogelijke
isolatiemaatregelen voor 
woningen in Beijum

Legenda

Isolatie-
maatregel: 

die kan worden 
uitgevoerd.

Nul-
situatie:

zoals het was 
bij de bouw.

?
Keuze
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Nieuw 
geïsoleerd 

dak: vervangt 
een verouderd 

dak.

Nieuwe 
panelen: 
met een 

isolatieplaat.

HR++ 
glas: in de 
bestaande 
kozijnen.

Geïsoleer-
de kozijnen: 
met HR+++ 
(triple) glas.

Geïsoleer-
de deuren: 
met dubbele 
kierdichting.

Thermos-
kussens: 

onder tegen de 
vloer, en bo-

demfolie.

PUR vloer-
isolatie: van 
onderaf tegen 

de vloer 
gespoten.

Bodem-
isolatie: 

parels/korrels/
schelpen op de 

bodem.

Vloer:
Betonvloer met 
kruipruimte(n), 
bereikbaat via 

luiken.

In Beijum zijn vrijwel alleen 
betonnen (broodjes)vloeren. 
Voor het plaatsen van vloer-
isolatie moet de vloer van 
onder droog zijn. Bespreek 
dit met de installateur.

Plat dak:
veel 

verschillende 
constructies.

Contructies voor een plat 
dak komen in alle soorten
en maten. Vaak is een plat 
dak na 20 jaar aan 
vervanging toe: een goed 
moment om te isoleren.

Schuin 
dak:

matig geïso-
leerde prefab 

platen.

De meeste daken bestaan 
uit matig geïsoleerde prefab
hout/PUR panelen. Het PUR is 
dampdicht, wat vochtproble-
men geeft als de binnenkant 
ook dampdicht wordt.

Glas:
enkel-, en/of 
dubbelglas 
in houten 
kozijnen.

Veel huizen hadden bij de 
bouw deels enkelglas. Ook 
oud dubbelglas kan het best
vervangen worden. Ramen 
en deuren hebben kieren 
waar tocht binnendringt.

Gevel-
panelen:

(on)geïsoleerde 
panelen.

Veel huizen hebben houten 
gevelpanelen rond de 
kozijnen. Deze zijn bij oudere
woningen niet geïsoleerd, 
maar het oppervlak is vaak 
maar klein.

?
Ruimte

In Beijum zijn vrijwel alle 
kruipruimtes 50 cm hoog, dus 
geschikt voor vloerisolatie (onder
tegen de vloer). Is er inderdaad 
genoeg ruimte?

?
Kozijn

Dit is een goed moment om 
kozijnen te vervangen of de
indeling aan te passen. Moeten 
er nieuwe kozijnen komen?

?
Ruimte

Is er ruimte in de spouw om 
na te isoleren? Is het zeker dat 
er geen vleermuizen in de 
spouw zitten? Een installateur
moet dit controleren.

Spouw 
bijvullen: 

inspuiten van 
isolatiekorrels 

of flokken.

Vloer-
isolatie: 
dekens of 

platen op de 
betonvloer.

Extra 
isolatie: 

platen aan de 
buitenkant 
(ophoging).

Alle huizen in Beijum heb-
ben een geïsoleerde spouw-
muur. De isolatiedeken in de 
spouw kan uitzakken. Dan is 
de muur boven kouder dan 
op de begane grond.

Muur: 
Spouwmuur 

(>4cm), 
geïsoleerd met 

woldeken.

?
Warm

Moet de ruimte onder het 
dak warm zijn (bijv. een slaap-
kamer)? Zo nee, overweeg de 
vloer van boven te isoleren en
de ruimte koud te laten.

?
Hoogte

Moet er groot onderhoud
plaatsvinden aan het dak? Kan 
het dak probleemloos 
verhoogd worden? Of doen de 
buren mee?

Isolatie-
dekens: aan 

de binnenkant,  
afgewerkt met 

folie.

JaJa Nee JaJa Nee

JaJa Nee

JaNee

   
   

   
    

       
                                       ENERGIETEA

M

                              
    

   
   

  D
E 

   
    

     
  WERKBEIJ

Keuzelijst isolatie
Beijum
Overzicht van mogelijke
isolatiemaatregelen voor 
woningen in Beijum

Legenda
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zoals het was 
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Keuze
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De gemeente Groningen heeft voor alle wijken en  
dorpen laten onderzoeken hoe huizen aardgasvrij 
verwarmt kunnen worden. Dit kan via een:

1  Warmtenet 
2  Elektrische warmtepomp
3   Hybride warmtepomp, een combinatie  

van groen gas en elektriciteit

ADVIES BEIJUM/LEWENBORG HYBRIDE WARMTEPOMP
De hybride warmtepomp is voor het woningtype in Beijum en Lewenborg  
de beste en meest betaalbare oplossing op dit moment

ONDERZOEK WARMTENET BEIJUM/LEWENBORG 
Het warmtenet zou ook een goede optie kunnen zijn voor sommige delen 
van Beijum en Lewenborg. Een warmtenet is een soort CV-ketel in het 
groot. In plaats van een eigen warmtebron in elk huis zijn er een paar grote 
warmtebronnen in de buurt die via een buizenstelsel warm water naar de 
huizen brengt. We onderzoeken of het mogelijk is om de warmte uit de 
Eemshaven via een buis naar de stad te brengen. Deze buis zou dan langs 
Beijum en Lewenborg kunnen lopen. Als dit kan, dan wordt dit na 2030 
aangelegd.

ADVIES WACHT NIET OP WARMTENET,  
INVESTEER IN HYBRIDE WARMTEPOMP
Met deze hoge gasprijzen, is het slim te investeren in een hybride 
warmtepomp. Dit verdien je snel terug. Na de levensduur van de apparaten 
(ongeveer 15 jaar) kan je altijd nog aansluiten op een warmtenet áls dat er 
komt. De komende jaren investeren levert meer op dan afwachten of er een 
warmtenet komt. Wacht het onderzoek dus niet af. 

BEIJUM VAN HET 
AARDGAS AF
ZO DOEN WE DAT

WIJKENERGIEPLAN VAN BEIJUM
“Een wijk energiezuiniger maken doen we graag met de inwoners uit die wijk. 
Zij wonen daar tenslotte’, vertelt projectleider Anne Geluk. “Samen met de 
wijk en de Werkbeij stellen we een ‘Wijkenergieplan’ op. In dit plan staat hoe 
energiezuinig de huizen in Beijum nu zijn; hoe we dit op korte/middellange 
termijn kunnen verbeteren en of het warmtenet kansrijk is. De gemeente 
zoekt hiervoor Beijumers die in een aantal sessies willen meedenken.

MEEDENKEN EN MEER INFORMATIE
Wil je meedenken over het Wijkenergieplan? Stuur dan een e-mail naar  
anne.geluk@groningen.nl of meld je bij het Energieteam De Werkbeij  
via werkbeij@beijum.nl.

Wil je meer over het warmtenet weten? Kijk dan het webinar  
van 13 december 2021 of 24 februari 2022 terug via  
www.beijum.nl/over-beijum/organisaties/energieteam-de-werkbeij.

Wil je meer weten over het aardgasvrij maken van Groningen?  
Kijk dan op www.gemeente.groningen.nl/aardgasvrij-wonen.

VANAF 2026 MINSTENS HYBRIDE WARMTEPOMP 
VERPLICHT BIJ VERVANGING CV

Bron: rtlnieuws.nl

17 Mei 2022 – 09:23
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HET VERHAAL VAN 
BORIS UIT BEIJUM
“Toen mijn vrouw en ik hier in januari 2021 naar toe 
verhuisden, wisten we allebei dat woongenot voor 
ons belangrijk is, maar dat we ook graag een steentje 
bijdragen op het gebied van duurzaamheid. Die 
combinatie hebben we kunnen maken, en nu wonen  
we naar volle tevredenheid én duurzaam in Beijum”, 
vertelt Boris Wanders, bewoner aan de Fossemaheerd.

Bouwjaar woning  1970-1979
Straat Fossemaheerd
Gezinssamenstelling  Twee volwassenen en een hond
Oplossingen   + Zonnepanelen voorzien scooter en auto van stroom 

+ Tuin zonder tegels, met sedum

“De tuin die je hier nu in volle bloei ziet staan, was één groot stenen 
oppervlak van tegels en klinkers. Die hebben we er zoveel mogelijk 
uitgehaald, en in sommige gevallen hergebruikt door er terrassen mee te 
maken. Nu hebben we een weelderige wilde bloementuin, die niet alleen 
maar regenwater beter kan afvoeren, maar ook aantrekkelijk is voor vogels, 
vlinders en insecten”, vertelt Boris enthousiast.

METEN IS WETEN
“Het liefste zijn we zo weinig mogelijk afhankelijk van gas, dus we koken 
op inductie”, gaat hij verder. “Een warmtepomp wil ik wellicht op termijn 
wel, maar daarvan is de werking nu nog niet optimaal. Verder hebben we 
een uitbouw gedaan die met duurzaam hout is gebouwd, vloerverwarming 
aangelegd, de vloeren geïsoleerd en gekeken naar de isolatie van de muren. 
En dat is gelijk een tip die ik wil geven: isolatiemateriaal in een spouwmuur 
zakt door de jaren heen in, dat kun je heel gemakkelijk laten checken aan de 
hand van een cameraatje dat de muur in gaat. Dan kun je zien of het nodig 
is om isolatiemateriaal bij te voegen, wat wij hebben gedaan. En als laatste 
hebben we acht zonnepanelen op het dak laten zetten, die leveren nu 
stroom aan onze elektrische auto”, lacht hij.

Duurzame Huizendag 2022 21
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ZUINIG RIJDEN
Met de aanschaf van die auto heeft Boris wel even gewacht. “De eerste 
lichting van deze auto’s was niet alleen behoorlijk prijzig, maar had ook een 
relatief korte actieradius. Dat zag ik niet zitten. Na een paar jaar heb ik me 
er nog eens in verdiept en uiteindelijk een tweedehands gekocht. Die was 
stukken goedkoper, en met deze auto kun je gemakkelijk 300 kilometer rijden 
zonder opnieuw op te laden.” Is dat opladen niet een uitdaging? “Dat valt 
tegenwoordig enorm mee. Niet alleen geeft je auto in het navigatiesysteem 
aan waar de laadpalen zijn, ook kun je gewoon met netstroom vanuit huis 
opladen. Al moet je daar wel even een speciaal systeem voor installeren, 
maar dat is zo gepiept”, legt Boris uit. “Al moet je er wel je rijstijl een beetje 
voor aanpassen: naar Zuid Frankrijk rijden is met een elektrische auto even 
omschakelen. Maar goed, als je een half uur ergens aan een snellader moet 
wachten, kun je ook even koffiedrinken en de benen strekken. En ja, als je 
‘gewoon’ thuis oplaadt, duurt het vier uur voordat de auto vol is. Maar verder 
rij ik praktisch gratis. Toch lekker in deze tijd van dure brandstof.”

“ ALS JE EEN HALF UUR 
ERGENS AAN EEN 
SNELLADER MOET 
WACHTEN, KUN JE OOK 
EVEN KOFFIEDRINKEN  
EN DE BENEN STREKKEN.”

VRAAG ADVIES
Vond hij het lastig om ergens te beginnen? Boris aarzelt niet: “Nee, 
we hebben heel veel gehad aan de website van het Energieloket, nu 
duurzaamgroningen.nl. Hier stond precies uitgelegd welke stappen je 
wanneer kunt nemen. Daarnaast kun je ook altijd rondvragen natuurlijk, 
sommige dingen moet je gewoon even weten. Zoals dat je bijvoorbeeld 
wel zonder vergunning een sedumdak mag aanleggen, wat wij ook hebben 
gedaan, maar dat het wel slim is om eerst te laten checken of de fundering 
dit wel houdt.” Wel voegt hij toe dat het verduurzamen van je huis natuurlijk 
lastig is wanneer je een huurwoning hebt. “Dan is het wellicht mogelijk om 
iets met je huisbaas af te stemmen. En als dát niet lukt, kun je natuurlijk altijd 
zelf de thermostaat lager zetten. Daar heeft iedereen profijt van.”

DUURZAAM GRONINGEN
INSPIRATIE, ERVARINGEN EN TIPS
Energiezuinig wonen? Op de nieuwe website van de Gemeente Groningen 
bekijk je vanaf 11 juni 2022 de mogelijkheden, lees je handige tips en ontdek 
je hoe anderen dit hebben gedaan op duurzaamgroningen.nl. Ook zie je daar 
hoe je duurzamer met je tuin, reis, afval en onderneming kunt omgaan.  
Ga vanaf 11 juni naar www.duurzaamgroningen.nl.

HET REGIONAAL ENERGIELOKET
TELEFONISCH ADVIES
Neem voor telefonisch advies over het verduurzamen van je woning contact 
op met de specialisten van het Regionaal Energieloket via 088 – 525 41 10 
(lokaal tarief) of neem een kijkje op www.regionaalenergieloket.nl. 

ENERGIECOACH
GRATIS EN PERSOONLIJKE HULP MET EENVOUDIG ENERGIE BESPAREN 
De vrijwillige wijkenergiecoach komt bij je thuis en kijkt of er warmte  
lekt, hoe je slim kunt ventileren, welke apparaten energie slurpen  
en hoe je water kunt besparen. Boek gratis een afspraak via  
www.duurzaamgroningen.nl/acties.

ENERGIEADVISEUR
MAATWERK ADVIES BIJ JOU THUIS
Een energieadviseur komt bij jou thuis, inspecteert je woning en geeft  
een advies op maat. Hiervoor kun je contact opnemen met EnergiePloeg  
of één van de andere energieadviseurs in de gemeente. Let op dat je voor  
het advies een vergoeding betaalt. Kijk voor betrouwbare bedrijven vanaf  
11 juni op www.duurzaamgroningen.nl.

INFORMATIE
EN HULP
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DOE JE 
MEE?


