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Houtlaan MinderOpdeMeter: doel & middelen 

• Ondersteuning van eigenaren / bewoners van de huizen gelegen aan 
de Houtlaan in Assen bij het zo energie-neutraal mogelijk maken van 
hun woningen 

• Landelijk transitie-doel: 50% CO2 reductie in 2030 

 

Middels: 
• Het stimuleren van individuele investeringen in bv. extra isolatie, zonnepanelen, 

hybride wamtesystemen, warmtepompen, evt. via gezamenlijke inkoop 

• Het individueel of gezamenlijk opslaan van energie in uw woning, uw auto of in 
een centraal systeem in de buurt 

• Het binnen onze buurt uitwisselen van elektriciteit via een smart grid 

 

 

 









Houtlaan MinderOpdeMeter: wijkacties 2019 

• Vordering presentatie op VVE vergadering (9 April) 

• Burendag met zonnepanelen, Warmtepompen E-Auto’s, batterij opslag, 
warmtepomp simulatie, meer? (28 September) 

• Voorlichting op Wijk web pagina (www.houtlaan.nl) 

• Gesprekken met instanties (Gemeente, EdA, Energie werkplaats, Enexis etc.) 

• Eerste maandag van de maand HLMOM werkgroep vergadering: 
• Contactpersonen  

• Zonnepanelen:   Albert 
• Warmtepompen:   Atze 
• E-Auto:   Eelko 
• Deel Auto:   Elga 
• Energie opslag:   Sander 
• Web pagina:   Rob 
• Gesprekken met instanties:  Ruud 
• Transitie literatuur:  Reijnier 

 

http://www.houtlaan.nl/


Houtlaan MinderOpdeMeter: overige acties 

• Warmtepomp simulatie adverteren in de wijk 
• Temperatuur omlaag naar 45-50 graden 

• Vermogen omlaag naar 10 kW 

• Warmtepomp avonden bij mensen thuis 
• Eigen ervaring vertellen 

• Kosten en opbrengst plaatje 

• Specialist uitnodigen 

• Buurkracht is hier mee bezig 

• Energieanalyse van de wijk samenvatten en presenteren bij 
gemeente. Vragen om hulp om doelstelling te bereiken. 

 

 



Kosten en baten van een warmtepomp systeem 

5 verschillende systemen 
Een warmtepomp boiler alleen levert geen CO2 besparing op 
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Kosten en baten van een warmtepomp systeem 

Het energie verbruik in een woning produceert gemiddeld 4567 kg CO2  
 

Er zijn 5 verschillende energie besparings-systemen onderzocht 
 

• Een warmtepomp boiler alleen levert geen CO2 besparing op 
• Een investering in Zonnepanelen is het meest effectieve voor Co2 

reductie (€2,94/kg CO2) 
• Het CO2 verbruik kan tot 0 gereduceerd worden door een 

investering van €16.500 in een warmtepomp-combi systeem en 
zonnepanelen. Dit kost €3,31/kg CO2 

 
 
 



Buurtauto’s, E-auto: Mobiliteit van Ons 

• Initiatief Drentse Kei/Groninger Energiekoepel 

• Energie van de wijk gezamenlijk gebruiken 
• Nodig: Wijk Smart grid en eigen wijkbeheer 

• Hechte kring van vaste gebruikers 
• 5-7 gebruikers per auto 
• Niet voor woon werk verkeer 
• Inleveren tweede auto 

• Start uitrollen medio 2019 

• Tender uitgeschreven voor de installatie van 1000 laadpalen 

• Verbruik e-auto 2500 Wp 

• Dus meer panelen op dak voor e-auto 



Buurtauto’s, E-auto: Mobiliteit van Ons 

Mobiliteit van Ons heeft 4 
abonnementsmogelijkheden  
(A, B, C, D), afhankelijk van de 
gebruikersbehoefte 
 
Bij meer dan 20 ritten per maand is 
een eigen (benzine) auto voordeliger. 
Je bespaart dan echter geen CO2 
 
Een abonnement van €135 per maand 
is het meest voordelig bij meer dan 21 
korte ritten per maand. 
 



EnergiePrestatieCoefficient berekening Houtlaan project huizen 



Vergelijking EPC verbruik en werkelijk verbruik 



Uit bovenstaande blijkt dat onze huizen een Energie label A hebben. Met zonnepanelen wordt de EPC lager.  
Met 6000 Wp EPC=0,78= A+ en met 12000 Wp EPC= 0,55=A++ 


