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Grote Kerk



• Boenk van Marle
(Bewonersplatform 
Naarden Vesting)

• Ellen Snoep          
(De Grote kerk)

DE GASTHEER EN 
VROUW



• Opening & welkom

• Het initiatief Duurzaam wonen in de vesting

• Bewoner aan het woord

• Verduurzamen historische panden

• Collectieve inkoop isolatieglas

• Wattnu ?!

• Visie gemeente Gooise Meren energietransitie

• Waterstof als energiebron voor de vesting

• Vragen

AGENDA

Avondvoorzitter
Peter van Steensel



Het initiatief: 
Naarden Vesting
Duurzaam Monument

Clara Thomas

Team NVDM:
Clara Thomas
Thomas Hofhuis
Jort Meijer
Clementine Niermans
Karin van Schuppen

Werkgroep van en ondersteund door bewonersplatform Naarden Vesting



Naarden vesting:
• 25% woningen na 1930
• 60 % woningen 1800-1929
• 15% woningen monument 

en van voor 1800

25%

60%

15%



Het initiatief

Ons doel:

Bewoners van Naarden Vesting informeren, 
inspireren en ondersteunen in de 
energietransitie en met elkaar in beweging 
komen voor een duurzame toekomst van de 
Vesting.

Bewoner aan 
het woord 

Peter Schulten



Jelle Schurkeboom

Verduurzamen 
historische panden
(zie losse presentatie)

















































Collectieve inkoop glas

Karin van Schuppen

“Het is lastig om een vergunning te krijgen voor
aanpassingen aan mijn woning”

Mee eens: groen
Mee oneens : rood



Miel Janssen

Wattnu

“De overheid moet het maar voor ons regelen.”

Mee eens: groen
Mee oneens: rood



Onze opgave in Gooise Meren

33

Klimaatakkoord van Parijs
– temperatuurstijging < 2°C 

– inspannen om max 1,5°C

Klimaatakkoord Nederland
– 49% CO2 reductie in 2030

– 95% CO2 reductie in 2050

– van het aardgas af 

Gebouwde omgeving
– 73% gebouwde omgeving

– 50% energiebesparing

– 50% lokale eigendom opwekking

Regio's en gemeenten maken 
plannen 

Energiecoöperaties hebben een 
belangrijke rol in de uitvoering

2016

73%

Landbouw
Industrie

Mobiliteit

Gebouwde 
omgeving

50% energie besparen

25% lokaal duurzaam opwekken

25% centraal duurzaam opwekken

Scope
WattNu

100%

2050



Barbara Boudewijnse

Gemeente 
gooisemeren

“De visie van de gemeente Gooise Meren op 
de energietransitie is mij volstrekt duidelijk”

Mee eens: groen
Mee oneens: rood



Drie onderdelen van de energietransitie

Doelen besparen: 
 -50% in 2050

Duurzame 
energie opwekken

Energie
besparen

Doelen opwekken: 
 35 TJ in 2030
 50% lokaal eigendom

Warmte 
transitie Doelen warmtetransitie: 

 2050 alle wijken aardgasvrij
 Eind 2021 plan per wijk hoe en wanneer
 Proefwijken

Wat je bespaart hoef je 
niet op te wekken

All-electric betekent meer 
duurzaam opwekken

Wat je bespaart hoef je niet naar 
andere warmtebronnen over te 

zetten

Overall doel
 2030: 49% CO2 reductie
 2050: 95% CO2 reductie



Wattnu ism Buurtteam Waterstof – Dichterbij dan je denkt
2 windmolens & waterstof maken Naarden Vesting CO2 neutraal

Jort Meijer



1. Verwarming en warm 
water met 
verbranding waterstof

2. Duurzaam opgewekte 
elektriciteit met 
zon/wind opgeslagen 
in waterstof

3. Auto’s rijden op 
stroom/waterstof 

Wattnu ism buurtteam Waterstof – Dichterbij dan je denkt
2 windmolens & waterstof maken Naarden Vesting CO2 neutraal



1. Glasteam

2. Wattnu

3. Gemeente GM

4. Groene Grachten

5. Waterstof project

De energietafels van 
de vesting 1. Glasteam:

• Deelname aan collectieve glasinkoop
• Mee doen met het glasteam
• Interesse in andere isolatie maatregelen

2. Wattnu
• Lid worden van coöperatie en/of actieve vrijwilliger
• Interesse in opleiding tot energie coach
• Interesse in gesprek met energie coach

3. Gemeente
• Vragen over erfgoed, subsidie en energietransitie 

algemeen

4. Groene Grachten
• Inhoudelijke vragen over eigen historische woning

5. Waterstof
• Interesse in of meedoen aan ontwikkeling



Interessante Websites

Algemene informatie
1. www.degroenegrachten.nl
2. www.wattnu.org
3. www.gooisemeren.nl/duurzaamheid/monument-

verduurzamen/

Financiële informatie
1. www.gooisemeren.nl/duurzaamheid/duurzaamheids

lening/
2. www.energiebespaarlening.nl
3. www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

Info@bewonersplatformnaardenvesting.nl

http://www.degroenegrachten.nl/
http://www.wattnu.org/
http://www.gooisemeren.nl/duurzaamheid/monument-verduurzamen/
http://www.gooisemeren.nl/duurzaamheid/duurzaamheidslening/
http://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

