
  

Veel inspiratie tijdens de bewonersavond Duurzaam Wonen in de Vesting 4 feb. 2020 in de 
Grote Kerk te Naarden 
 
Op de bijzondere locatie midden in de Vesting,  heeft op dinsdag 4 feb jl. in de Grote Kerk de 
inspirerende bewonersavond Duurzaam Wonen in de Vesting plaatsgevonden. In de Vesting is 
een werkgroep betrokken bewoners actief, genaamd Naarden Vesting Duurzaam Monument 
(NVDM). Deze bewoners zetten met elkaar de schouders onder een duurzame toekomst van 
onze eigen Vestingstad. Tijdens de avond zijn de 120 aanwezigen interactief geïnformeerd over 
dit onderwerp aan de hand van stellingen, groene & rode kaarten en interviewvragen.  
 
Bouwkundige kenmerken in de Vesting 
Voor de beeldvorming is het goed om te weten dat er in de Vesting zo’n 800 woningen zijn. Van 
deze woningen is 10% monument, waarvan het merendeel is gebouwd tussen 1600 en 1800. Het 
verduurzamen van deze monumenten is maatwerk. Globaal is 65% van de woningen in de 
Vesting gebouwd tussen 1800 en 1930. Deze woningen hebben geen spouwmuur en vaak geen 
kruipruimte. Van alle woningen is ongeveer 25% gebouwd na 1930. Deze woningen zijn voorzien 
van een spouwmuur en kruipruimte en komen hierdoor goed in aanmerking voor na- isolatie van 
de woning. 
 
Historisch panden verduurzamen 
Het verduurzamen van historische panden leeft. En het kan! De werkgroep is met behulp van de 
gemeente een samenwerking aangegaan met ‘De Groene Grachten’, de specialist in het 
verduurzamen van historische panden. Om inzicht te krijgen van wat er mogelijk is heeft De 
Groene Grachten een duurzaamheidscan gemaakt van drie historische woningen (bouwjaren 
1680, 1800, 1906) waaronder een Rijsmonument. Voor deze model woningen is gekeken naar de 
mogelijkheden voor verduurzamen. Duurzaam wonen begint met energie besparen en het 
isoleren van de woningen is hierbij een belangrijke eerste stap. Er zijn een aantal quickwins die 
voor alle woningen van toepassing zijn, en er zijn kleine en grote maatregelen die per woning 
verschillen. Aan de hand van deze scans maakt de werkgroep een “maatregelen matrix Vesting” 
waarin alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar worden gezet. Deze volgt op kort termijn.  
Indien u interesse heeft in één van de scans horen we dit graag via naardenvesting@wattnu.org 
 
De gemeente Gooise Meren is in regio verband ook een samenwerking aangegaan met de 
Groene Grachten. Voor onze regio Gooi & Vechtstreek wordt een eigen menukaart gemaakt voor 
de 7 typologieën historische woningen die in onze regio het meest voorkomen. Een van de 
typologieën is de ‘arbeiderswoning’ die ook in de Vesting veel voorkomt. De opleverdatum is nog 
niet bekend, maar kijk voor hoe dit er uit gaat zien en de algemene informatie op 
degroenemenukaart.nl/algemeen 
 
Samenwerken voor vergunningen  
Naast de technische kant van verduurzamen spelen er in de Vesting ook de aspecten van 
monumentenzorg en beschermd stadsgezicht een rol. Voor monumenten en het beschermd 
stadsgezicht is er voor bepaalde maatregelen een vergunning nodig. De werkgroep is samen met 
de afdelingen Erfgoed beleid en Vergunningen en met het CRK&E (Welstandcommissie) aan het 
kijken hoe bewoners zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in het nemen van 
verduurzamingsmaatregelen. Hierbij is de gemeente gehouden aan nationale wetgeving en is het 
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zoeken naar mogelijkheden. Dit proces kost tijd en het is goed om te weten dat alle partijen 
bereid willend zijn om deze zoektocht gezamenlijk vorm te geven. Om een idee te hebben waar 
vergunningen wel en ook niet voor nodig zijn, kijk op gooisemeren.nl/duurzaamheid/monument-
duurzaam-maken/  

 
Het glasteam en de collectieve inkoop van isolatie glas  
De meeste historische woningen in de Vesting zijn niet voorzien van spouwmuur en kruipruimte 
en hebben nog enkel glas. Gezien het grote besparingspotentieel en de hoge comfort factor 
wordt er in de Vesting gestart met het collectief vervangen en plaatsen van isolatieglas. Om dit 
goed te kunnen doen wordt er een glasteam opgestart dat nader onderzoek gaat doen en kennis 
gaat vergaren over glasoplossingen voor de Vesting. Om vervolgens een collectieve inkoopactie 
Isolatieglas voor de bewoners te organiseren.  
 
Als onderdeel van dit proces wordt door de leden van NVDM  in samenwerking met de gemeente 
en de welstand commissie de meest voorkomende raamtype in de Vesting in kaart gebracht. Per 
raamtype wordt er gekeken welke specificaties en voorwaarden vanuit Vergunningen en 
welstand noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt er met een glasleverancier gekeken naar de 
mogelijkheden en kosten van het betreffende glas. Op deze manier weten bewoners wat er 
mogelijk is voor hun eigenraam en wat de exacte vereisten zijn zodat het vergunningen traject 
vooraf transparant is. Tevens hebben bewoners op deze manier vooraf een indicatie van kosten. 
Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat ramen altijd maatwerk blijven.  
 
De collectieve inkoop wordt opgezet in samenwerking met energie coöperatie Wattnu. Om dit 
goed te kunnen doen zijn wij opzoek naar bewoners die met ons mee willen doen. Heeft u 
kennis, ervaring of gewoon interesse om deel te nemen in het glasteam, laat het ons weten via 
naardenvesting@wattnu.org. Ook als u interesse heeft in deelname aan de collectieve inkoop 
horen we dit graag van u via dit email adres met vermelding van uw adres, bouwjaar woning en 
of uw woning wel of geen monument is.  
 
Financiële regelingen voor het nemen van duurzaamheidmaatregelen 
Het nemen van maatregelen kost geld. Om dit te financieren zijn er subsidies en leningen 
beschikbaar.  
 
Ad subsidies particulieren 

1) SEEH subsidie: energie besparen eigen huis. Alle energie en dus ook isolerende 
maatregelen komen hiervoor in aanmerking. Een belangrijk voorwaarde voor deze 
subsidie is dat er minimaal twee maatregelen genomen dienen te worden. Deze regeling 
is interessant voor woningen na 1925 die voorzien zijn van spouwmuur en een 
kruipruimte. rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/  

2) RRE subsidie: kleine maatrelen energie besparen. Deze Rijkssubsidie is met behulp van 
Wattnu door de gemeente verkregen en wordt binnenkort via Wattnu beschikbaar 
gesteld. Deze subsidie betreft o.a. vouchers voor de kleine maatregelen (quickwins) zoals 
het radiator folie, ledverlichting, waterbesparing etc.  
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Ad Leningen voor duurzaamheidmaatregelen 
1) Duurzaamheidslening Gooise Meren: gemeentelijke lening uitgevoerd door SVN. Beperkte 

subsidie pot van de gemeente. Alle duurzaamheidmaatregelen komen in aanmerking. Kijk 
voor meer informatie op gooisemeren.nl/duurzaamheid/duurzaamheidslening/ 

2) Energiebespaarfonds: nationale lening uitgevoerd door SVN: Grote subsidie pot met  
zowel publieke als private gelden. Alle energiebesparingsmaatregelen komen in 
aanmerking. Zonnepanelen komen alleen in aanmerking in combinatie met 
energiebesparende maatregelen. Kijk voor meer informatie op 
energiebespaarlening.nl/particulieren/ 

 
Beide leningen worden verstrekt door de SVN in de vorm van een ‘bouwdepot’, de leningen 
hebben hetzelfde rente % , echter de keuze in looptijd verschilt per leningen.  
 
 
WattNu?! Collectief opwekken van energie en energie coaching  
Het Nederlandse klimaatakkoord heeft de doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten 
en 95% reductie in 2050. Dit betekent dat we met elkaar 50% energie gaan besparen en wat er 
overblijft duurzaam zullen gaan opwekken. In onze gemeente Gooise Meren wordt 73% van alle 
energie verbruikt in en door de bebouwde omgeving, onze eigen woningen.  
In het klimaat akkoord is tevens opgenomen dat van alle energie die in 2050 duurzaam gaat 
worden opgewekt, 50% onder lokaal eigendom gaat plaatsvinden. Dat betekent door u en ons.  
 
In de Vesting is er beperkte mogelijkheid voor het zelf opwekken van energie. Om deze en 
andere redenen zijn de collectieve energieopwekkingsprojecten van energie coöperatie WattNu 
interessant. Wattnu is een energie coöperatie zonder winstoogmerk, voor en door bewoners in 
de Gooise Meren. Wattnu is een formele partner van de gemeente om samen met bewoners de 
energietransitie in onze gemeente vorm te geven.  
 
Het kernproces van Wattnu is energie coaching waarmee Wattnu zich richt op 1) 
energiebewustzijn, 2) energiebesparing en 3) energieopwekking. Wattnu doet dit in nauwe 
samenwerking met bewonersteams en werkgroepen in de wijk. Ook in Naarden Vesting worden 
er energiecoaches opgeleid en is het voor bewoners mogelijk om een energie coachingsgesprek 
aan te vragen. Voor lidmaatschap van de coöperatie, opleiding tot energiecoach of het 
aanvragen van een coachingsgesprek, ga naar wattnu.org en meldt u aan.  
 
 
De gemeentelijke opgaaf in de energietransitie.  
Het Nederlandse klimaatakkoord leidt tot een aantal concrete opgaven voor onze gemeente. 
Zoals aangeven is naast besparen, het opwekken van energie een belangrijke opgaaf. In totaal 
gaan we in Nederland 35 terra joule energie op land opwekken door gebruik te maken van zon 
en wind. Om dit te kunnen vorm geven worden er in regionaal verband een ‘Regionale Energie 
Strategie‘ (RES) opgesteld. In deze strategie doen we als gemeente een bod op het aantal 
kilojoules die we in onze gemeente met behulp van zon en wind denken te kunnen opwekken. 
Deze RES is eind van dit jaar gereed en zal vervolgens elke twee jaar worden herzien. Als in de 
komende jaren nieuwe technieken grootschalig uitgerold kunnen worden zullen deze technieken 
op termijn in de RES worden opgenomen.  
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Naast het opwekkingvraagstuk is er ook het warmtevraagstuk. Hoe gaan we Nederland op de 
langere termijn verwarmen zonder het gebruik van aardgas? Dit vraagstuk wordt vormgegeven 
in de ‘Warmte Transitievisie’ die elke gemeente eind 2021 beschikbaar heeft. In deze visie wordt 
aangegeven wat de mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn voor onze gemeente en welke 
wijken voor 2030 van het aardgas af zullen gaan. Bij deze visie wordt sterk rekening gehouden 
met bestaande koppelkansen die zich in de gemeente voordoen zoals het vervangen van 
riolering en/of herinrichting van openbare ruimtes.  
 
Naarden Vesting verwarmd op waterstof 

Dat de energietransitie meer behelst dan besparen en isoleren is niet alleen op deze avond 
duidelijk geworden. Door een aantal bewoners in de Vesting en andere wijken wordt er ook 
vooruit gekeken naar de toekomst en de mogelijkheden die zich voordoen. Met haar 
karakteristieke bebouwing en planologische indeling zou Naarden Vesting zeer geschikt kunnen 
zijn voor verwarming op waterstof. Na een heldere en inspirerende uiteenzetting over hoe 
Naarden Vesting als eerste Vestingstad op Waterstof over kan gaan, werd dit toekomstbeeld  
door bewoners enthousiast omarmd. Om dit scenario verder uit te werken is er subsidiegeld 
beschikbaar. Deze subsidie wordt door een aantal gemotiveerde bewoners in samenwerking met 
Wattnu aangevraagd. Met deze gelden kan het scenario verder onderzocht en uitgewerkt 
worden naar haalbaarheid en realiteit. Mocht u kennis hebben van dit onderwerp en interesse 
hebben om met dit project mee te doen, meldt u dan aan voor deze projectgroep via 
naardenvesting@wattnu.org     
 
De vijf energietafels en het vervolg 
Net als in andere wijken kan de Vesting alleen worden verduurzaamd als we het met elkaar 
doen. Het is een uitdagende opgaaf, en ook ontzettend bijzonder om hier met elkaar onderdeel 
van uit te maken. Op de avond zelf konden alle aanwezigen terecht vijf verschillende 
energietafels voor vragen, en om zich in te schrijven om mee te doen. Was u verhinderd, en doet 
u graag mee met het glasteam, het waterstof project of met WattNu? Laat het de werkgroep 
Naarden Vesting Duurzaam Monument weten via naardenvesting@wattnu.org. De presentatie 
van de avond is beschikbaar op bewonersplatformnaardenvesting.nl 
 
 
Naarden Vesting Duurzaam Monument 
Clara Thomas, Jort Meijer, Thomas Hofhuis, Clementine Niermans & Karin van Schuppen 
 

 
 
 
 
 

mailto:naardenvesting@wattnu.org
mailto:naardenvesting@wattnu.org

