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Deze uitgave ontleent zijn kracht aan de kunst van het delen. Hoe zichtbaarder 
je bent en hoe meer je verteld, hoe makkelijker het voor mensen wordt om jouw 
ideeën te verspreiden. Alles uit dit boek mag je daarom kopiëren, uitscheuren, 
filmen of fotograferen. Het maakt ons niet zo veel uit, we willen immers graag 
dat dit gedachtengoed zo veel mogelijk mensen bereikt. Overigens vinden we 
het natuurlijk wel leuk wanneer je ons als bron noemt! Alvast bedankt voor het 

helpen verspreiden van onze ideeën, verhalen en ervaringen.
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HAARLEM 
2012-2014

7 SAMENWERKENDE  
PARTIJEN

10 WIJKEN
22 BEWONERSINITIATIEVEN

1 ENERGIEKE BEWEGING
De Japanse stad Kyoto en het Noord-Hollandse Haarlem liggen mijlenver uit elkaar. 
Letterlijk, maar ook figuurlijk. Kyoto is de plek waar de inmiddels wereldberoemde 
klimaatconferentie werd gehouden die resulteerde in wereldwijde klimaatafspraken, 
vastgelegd in het Verdrag van Kyoto. Zo werd voor Nederland bepaald dat we met zijn 
allen 6% minder broeikasgassen moeten uitstoten in 2020. Maar hoe ga je die gemaakte 
afspraken nakomen? Hoe vertaal je die politieke doelen op internationaal niveau naar 
lokale daadkracht? 

In Haarlem kozen we voor een lokale aanpak: het Watt voor Watt project. Het werden 
niet de politiek en het bedrijfsleven die beslisten en bepaalden, maar de bewoners 
van Haarlem kropen zélf achter het stuur van energiebesparing en -vergroening in hun 
woning en wijk. Het project Watt voor Watt hielp hen met scherpe inzichten, campagnes 
en steun voor eigen ideeën. ‘Er samen energie in steken’ bleek de Haarlemse sleutel tot 
succesvol energie besparen.

194 LANDEN
1.528 DEELNEMERS
3.785 OBSERVANTEN
121 UUR OVERLEG
192 HANDTEKENINGEN
246 CAMERAPLOEGEN
1.175 HOTELKAMERS
52.000 STUKJES SUSHI
78.020 DRANKJES
1.400 JAPANSE SALADES

KYOTO 
1997
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WAT WAS WATT VOOR WATT?
Watt voor Watt was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Haarlem, Liander, 
woningcorporaties Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen, Altera Vastgoed en Tuinwijk Noord, 
om energie te besparen in Haarlem. Lokaal was, en is, Watt voor Watt onderdeel van de 
‘Groene Mug’, het duurzame platform van de gemeente Haarlem. Landelijk was Watt 
voor Watt één van de dertien Blok voor Blok projecten, opgestart vanuit het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze projecten startten in 2012 met als 
doel ervaring op te doen in grootschalige energiebesparingsprojecten.

WAT WILDE WATT VOOR WATT?
Doel van het project Watt voor Watt was om binnen drie jaar de energielabels van 
minimaal 1.500 Haarlemse woningen met twee stappen te verbeteren, of minimaal 
op label B niveau te krijgen. Want iedereen heeft recht op een goede en betaalbare 
woning. Bovendien wilde Watt voor Watt bewustwording, enthousiasme en daadkracht 
creëren op het gebied van energiebesparing. Tenslotte was het de intentie van Watt 
voor Watt om de opgedane ervaringen en het leerproces beschikbaar te maken, om 
verduurzaming in de rest van Nederland te versnellen. Dit is een van de redenen 
waarom dit boek voor u ligt. Hierin blikken we terug op drie jaar Watt voor Watt.

WAT DEED WATT VOOR WATT?
Watt voor Watt was eigenlijk een soort ‘facilitair bedrijf’, dat bewoners aanspoorde met 
de slogan ‘Ga de strijd aan met je energierekening’. Het project ondersteunde initiatieven 
op straat- en wijkniveau, waarbij op grote schaal verbeteringen aan woningen werden 
doorgevoerd. Daarnaast hielp het veel Haarlemmers, door te laten zien hoe je op een 
leuke en simpele manier energie in huis bespaart. Met betrouwbare informatie, handige 
tips en passende ondersteuning werkten we samen aan een duurzaam, energiebewust 
Haarlem. Hoe dat precies ging, leest u in dit boek. Hierna volgt een overzicht van 
wat we bereikten van 2012 tot en met 2014. Een aantal initiatieven werd binnen deze 
periode afgerond, en een groot deel loopt nog. 
 
Kijk voor meer informatie over Blok voor Blok op:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/blok-voor-blok

1500
HAARLEMSE WONINGEN 
VERBETERD IN 3 JAAR 
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6 HELDERE STAPPEN

Met de doelstellingen van Watt voor Watt in het achterhoofd, werd een helder stappenplan opgesteld waarin 
werd vastgelegd hoe Haarlem deze doelen wilde bereiken. Dit stappenplan gaf het gehele Watt voor Watt 
project houvast, en gaf richting aan de losse initiatieven. Het stappenplan biedt natuurlijk geen garantie voor 
élk energiebesparingsproject, maar voor Haarlem bleek dit een succesvolle route, die anderen kan inspireren.

STAP 1: ORGANISEREN
Wie doet wat? Een heldere organisatie is de basis voor een soepel verloop van het project. Eerst 
inventariseren, dan structureren en daarna implementeren.

STAP 2: INFORMEREN
Hoe trekken we de aandacht? Begrijpelijke en aansprekende informatie over het belang van energiebesparing 
plus individueel energie-advies op maat, zorgen voor bewustwording en enthousiasme bij de bewoners. Dit 
is essentieel, want zij zijn degenen die de energiebesparing realiseren!

STAP 3: ACTIVEREN
Hoe krijgen we de bewoners in actie? Door de bewoners te stimuleren om zelf actie te ondernemen, wordt 
hun enthousiasme omgezet in daadkracht.

STAP 4: FINANCIEREN
Wie gaat dat betalen? De kosten van energiebesparingsmaatregelen zijn vaak een knelpunt voor bewoners. 
Daarom is het belangrijk om diverse mogelijkheden aan te bieden om deze maatregelen te financieren.

STAP 5: REALISEREN
Wat gaan we doen? Maatregelen om energie te besparen zijn er in vele vormen. De mogelijkheden van de 
woning en de portemonnee van de bewoners zijn hierbij doorslaggevend.

STAP 6: UITBREIDEN
Hoe kunnen we het succes verder vergroten? Succesvolle initiatieven en campagnes stoppen niet nadat een 
project is beëindigd. Ook op andere locaties kunnen ze met succes worden ingezet.

WIJK VOOR WIJK, 
STRAAT VOOR STRAAT, 
DEUR VOOR DEUR,  
WATT VOOR WATT

DE HAARLEMSE METHODE:

Op 24 november 2011 sloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (J.P.H. Donner) en het consortium een deal; de Green Deal die ze ‘De 
Haarlemse Methode’ noemden. Hierbij werden meerdere doelstellingen geformuleerd, 
van klein schalige (vaak particuliere) initiatieven op straat- en woningniveau, tot een 
zo grootschalig (en dus efficiënt) mogelijke aanpak op wijkniveau, veelal door 
woningcorporaties. De belangrijkste afgesproken Haarlemse doelen waren:

1. De energiebesparing: in een periode van drie jaar bij minimaal 1.500 woningen een 
verbetering van twee labelstappen realiseren, dan wel het bereiken van energielabel B. 

2. De betrokkenheid van bewoners: door het positief beïnvloeden van bewonersgedrag, 
een structureel lager energiegebruik realiseren (minimaal 20-30% energie besparen).

3. De (duurzame) waarde van de woningen: door zowel op het gebied van energie als 
op het gebied van de gebruikskwaliteit de woningen aan te pakken, meerwaarde 
creëren voor de bewoners én de wijk.

Er waren voor bewoners drie mogelijke ‘routes’ om te besparen:
 - Alleen op reis: zelf één of meerdere maatregelen kiezen voor jouw eigen woning 

en de uitvoering zelf doen, of laten doen door een leverancier. Jouw eigen wensen 
staan centraal.

 - Samen op reis: samen met buren en/of wijkbewoners afspraken maken, en zo 
inkoopvoordeel proberen te realiseren. 

 - Op reis met een reisleider: met de hulp van een professionele partner, kies je de 
beste maatregelen voor je eigen woning, of de gehele straat.

98
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HELDERE STAPPEN
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STAP 1
ORGA-
NISEREN

DE BASIS VOOR 22 INITIATIEVEN EN 9 CAMPAGNES
Watt voor Watt begon met het inventariseren van alle Haarlemse wensen, 
woonsituaties en energiefeiten. Nadat deze in kaart waren gebracht, startten we met 
de opbouw van de organisatie. Een niet te onderschatten basis voor een soepele 
samenwerking tussen het Haarlemse consortium, bewoners, gemeente, leveranciers 
en de coöperaties. Het consortium sloot een samenwerkingsovereenkomst af en 
faciliteerde het totale project, diverse campagnes en de bewonersinitiatieven.

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID
Het is belangrijk dat ook de praktische kant van de samenwerking goed gestructureerd 
is. Daarom kreeg Watt voor Watt een effectieve stuur- en begeleidingsgroep. We 
kozen voor maximale zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Die 
zelfstandigheid zorgde er bovendien voor dat de energiebewuste beweging die we 
in gang hebben gezet, zich ook na afloop van het project voort kon zetten en verder 
kon groeien. Alle partijen waren via een netwerk, dat voortdurend in ontwikkeling 
was, met elkaar verbonden. 

KWALITEITSBORGING
De doelstellingen waren helder. De organisatie zat solide in elkaar. Een kwalitatief 
goede uitvoering van het project was de laatste cruciale schakel voor een succesvol 
project. Daarom kreeg de borging van de kwaliteit van de uitvoering hoge prioriteit. 
Watt voor Watt maakte hiervoor gebruik van Bouwtransparant; een instrument om 
de geleverde kwaliteit te meten na de realisatie van energiebesparende maatregelen. 

1312



STAP 1 - ORGANISEREN:  ENERGIE PIONIERS —

35 woningeigenaren startten zelf een net-
werk, waarin ze kennis en ervaringen uit-
wisselen. De Pioniers vergrootten met 
tientallen bijeenkomsten en excursies hun 
kennis op het gebied van energiebesparing 
en zetten deze daarna om in daden. 

Het netwerk van de EnergiePioniers is een 
doorlopend project, dat ook na het afronden van 
Watt voor Watt verdergaat met het realiseren 
van hun hoge ambities: ze willen minimaal 50% 
tot 80% energie besparen. En dromen zelfs van 
energieneutraal wonen. Ambitieus, want het 
gaat om woningen die vóór 1940 gebouwd zijn. 

De EnergiePioniers lieten diverse infrarood-
opnames maken en namen in drie jaar tijd meer 
dan 100 maatregelen, van aanbouwisolatie tot 
zonnepanelen. Voor 2015 vroegen zij bij de 
gemeente subsidie aan, omdat ze nog steeds 
oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan het 
klimaatneutraal maken van Haarlem.

35 
VOORLOPERS
MET GROTE
AMBITIES
ENERGIEPIONIERS
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Architect Peter Rutten en Andreas Baumer 
startten het initiatief Haerlemsche Nieuwe vanuit 
hun liefde voor de monumentale architectuur van 
de Haarlemse binnenstad. Hierbij draait alles om 
de vraag hoe je in een historisch pand energie kan 
besparen en het wooncomfort kan verbeteren, 
zónder afbreuk te doen aan de historische waarde. 
Haerlemsche Nieuwe adviseerde bewoners van 
historische Haarlemse panden en hielp hen bij het 
realiseren van de juiste maatregelen.

Doel van de initiatiefnemers was om van de 500 
particuliere monumentale woningen, 30 woningen 
te verbeteren met minimaal twee labelstappen. Een 
ambitieuze doelstelling, gezien de complexiteit en 
expertise die komt kijken bij het aanpassen van 
monumentale panden. Zij investeerden dan ook 
veel tijd in het zoeken naar de juiste oplossingen, 
leveranciers en vakbekwame partners. Inmiddels zijn 
de bewoners van de eerste woningen de uitvoering van 
energiebesparende maatregelen gestart. 

Ondanks dat het voor Haerlemsche Nieuwe onmogelijk 
bleek om tot een standaardaanpak te komen, vanwege 
de grote verschillen tussen de panden en hun bewoners, 
werden toch enkele successen geboekt. Zo werden 
twee Rijksmonumenten volledig verduurzaamd, en is 
men bezig met een derde.

Daarnaast startte Haerlemsche Nieuwe een 
samenwerking met de Federatie Monumentale 
Gemeenten en Stichting de Witte Roos, om een 
landelijk platform voor monumenteigenaren van de 
grond te krijgen. Bewoners, uitvoerende partijen en 
adviseurs komen hier samen, zowel online als offline, 
en kunnen hier informatie vinden over het verantwoord 
verduurzamen van hun historische woningen.

HAERLEMSCHE NIEUWE

30 HISTORISCHE 
GEBOUWEN
VERBOUWEN

Kijk voor meer informatie ook eens op:
www.energiepioniers-haarlem.ning.com
www.haerlemschenieuwe.nl
www.degroenemug.nl/wattvoorwatt/pages/projecten.php

STAP 1 - ORGANISEREN:  HAERLEM
SCHE NIEUW

E —
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STAP 2
INFOR-
MEREN

Voordat bewoners aan de slag gingen met energiebesparing, was het zaak om 
hen op een aansprekende manier te informeren, en zo bewust te maken van 
wat energiebesparing kan betekenen. Want als bewoners niet warmlopen voor 
energiebesparing, zullen ze nooit zelf actie ondernemen. Daarom was het belangrijk 
dat Watt voor Watt hen een handje hielp. Via lokale koplopers, schoolprojecten, 
Groene Ambassadeurs, boegbeelden en (bestaande) energie-initiatieven zochten 
we persoonlijk contact met de Haarlemmers. Daarnaast gaven we, met diverse 
low-budget marketing- en communicatiecampagnes, meer bekendheid aan het 
thema energiebesparing. 

Het doel was om een ‘sociale beweging’ op gang te brengen, waardoor uiteindelijk 
op grote schaal energie werd bespaard.  

De gecombineerde aanpak van persoonlijk contact met de wijkbewoners en 
gerichte communicatiemiddelen zorgde ervoor dat steeds meer Haarlemmers het 
maatschappelijke en eigenbelang van energiebesparing inzagen. Het enthousiasme en 
de bereidheid om actie te ondernemen verspreidden zich vervolgens als een duurzame 
olievlek door Haarlem. “Haarlemmerolie heeft een hernieuwde betekenis gekregen”.

1918



De Haarlemse Heerlijke Huizenroute is een open dag 
waarop eigenaren en gebruikers van verduur zaamde 
woningen hun huis openstellen voor geïnteresseerden. 

Huiseigenaren lieten aansprekende voorbeelden van 
energiebesparende maatregelen zien, die andere 
Haarlemmers inspireerden om ook thuis aan de slag te 
gaan. Van huizen met zonnepanelen, tot gevelisolatie, 
en van radiatorfolie achter de verwarming, tot een 
warmtepomp. De eigenaren vonden het leuk om 
hun ervaringen te delen en vertelden graag over hun 
duurzame maatregelen in huis. 

RESULTAAT OM TROTS OP TE ZIJN
In 2013 startte de eerste Huizenroute met 10 huizen, 
in 2014 deden er al 30 huizen mee. Door de luchtige 
opzet en de programmering in het weekend waren er 
veel geïnteresseerden. De huizenroute eindigde met 
een informatiemarkt aan het einde van de middag, 
waarbij ontmoeten en inspireren centraal stond. Dit 
initiatief is nog steeds zeer succesvol.

LEERPUNT:
Mensen worden sneller gemotiveerd om zelf aan 
de slag te gaan als ze met eigen ogen zien hoe 
het ‘in het echt’ werkt bij anderen. De persoonlijke 
gesprekken geven het laatste zetje.

30 WONINGEN 
TER INSPIRATIE
HAARLEMSE HEERLIJKE HUIZENROUTE

STAP 2 - INFORM
EREN:  HAARLEM

SE HUIZENROUTE —
 —
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De jeugd heeft de toekomst. Daarom organiseerde Watt 
voor Watt, samen met andere partijen, lessen op basis-
scholen. Onder de noemer ‘Energie besparen is een makkie’ 
maakten we scholieren duidelijk dat energie besparen heel 
simpel is én goed voor portemonnee en milieu. 

Ook op middelbare scholen ondersteunden we 
verschillende energieprojecten. Zo kregen leerlingen, 
bijvoorbeeld, de opdracht om na te denken over de 
energiewijk van de toekomst en werden er excursies 
georganiseerd naar bestaande projecten in Haarlem. Er 
werd zelfs internationaal samengewerkt met leerlingen 
uit Duitsland en Engeland, in het kader van het Europese 
Comenius programma ‘From Smart Schools to Smart 
Cities’. Watt voor Watt stelde ook een leskist beschikbaar 
rondom het thema energietransitie. Deze kist rouleert 
nog steeds op de Haarlemse middelbare scholen. 

Door de jeugd op een speelse manier kennis te laten 
maken met energiegebruik en -besparing, creëerden 
we ambassadeurs voor later en voor nu. Want - een leuk 
detail - de jongeren maakten ook meteen hun ouders attent 
op onzuinig gedrag. Duurzame waardecreatie op z’n best.

15 KLASSEN LEVEREN 
HONDERDEN AMBASSADEURS
ONDERWIJSTRAJECT

STAP 2 - INFORM
EREN:  ONDERW

IJSTRAJECT —
 —
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LEERPUNT:

Geef de bewoner vooral niet het gevoel 
dat hij het fout doet en dat jij het 
beter weet. Dan gaat de deur dicht.

Een steeds groter gedeelte van ons huishoudgeld 
gaat op aan energie. Veel gezinnen in Haarlem-Oost 
leven rond het bestaansminimum, in huizen die vaak 
slecht geïsoleerd zijn. De Groene Moeders hielpen 
deze gezinnen hun energierekening te verlagen.

De Groene Moeders gingen met gezinnen in gesprek 
over energiegebruik en -besparing. Ook liepen de 
Groene Moeders met de bewoners een rondje door het 
huis, waarbij ze praktische tips deelden. Variërend van 
apparaten uitschakelen, tot aanbrengen van tochtstrips 
en dubbele beglazing. Ze maakten hierbij gebruik van 
de BespaarPerJaarCalculator, die in samenwerking 
met Milieu Centraal werd ontwikkeld. Ook werkten ze 
samen met het buurtbedrijf Haarlem Oost, dat zorgde 
voor de uitvoer van kleine maatregelen tegen een lage 
prijs, door inzet van mensen met een achterstand op 
de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen bewoners de app 
“EnergieCheck” downloaden om inzicht te krijgen in 
mogelijke maatregelen.

Inmiddels bereikten de Groene Moeders meer dan 
900 huishoudens en breidden hun activiteiten uit 
met spelelementen, kleurwedstrijden en zelfs een 
theatervoorstelling, waarmee het besef bij pubers en 
kinderen enorm groeide.

MINDER ENERGIEARMOEDE 
DOOR 900 HUISBEZOEKEN
GROENE MOEDERS

STAP 2 - INFORM
EREN:  GROENE M

OEDERS —
 —
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Verenigingen van Eigenaren zijn een 
complexe doelgroep. Vaak zijn bewoners, 
beheerders en bestuurders betrokken en dat 
maakt het communicatieproces ingewikkeld 
en tijdrovend. Het Duurzaam Energieloket 
startte in 2013 met het in kaart brengen en 
adviseren van de Haarlemse VvE’s. 

Via Watt voor Watt ontwikkelde het Duurzaam 
Energieloket een integraal adviestraject voor 
de VvE’s. Bij dit traject lag de focus op energie-
besparing, duurzaamheid, verbeteren van het 
comfort en waardevermeerdering. Daarnaast 
ontwikkelde het loket een cursus voor 
beheerders, gericht op duurzame oplossingen 
voor onderhoudskwesties.

In totaal werden zes VvE’s geadviseerd, waarmee 
meer dan 300 woningeigenaren werden bereikt. 
De gemeentelijke duurzaamheidslening werd 
na die adviezen tweemaal aangevraagd en 
toegekend. Inmiddels zijn verschillende VvE’s 
druk bezig met het realiseren van maatregelen.

VvE Bernstraat
De VvE Bernstraat voerde de afgelopen drie 
jaar een groot aantal maatregelen uit aan de flat 
aan de Bernstraat (28 appartementen). Hierdoor 
ziet de flat er niet alleen een stuk beter uit, maar 
verbeterde ook het wooncomfort en verminderde 
het energiegebruik. Men verving de oude kozijnen 
en beglazing door geïsoleerde kunststof kozijnen 
met HR++ glas. Bovendien werd de ventilatie 
geoptimaliseerd. Verschillende bewoners maakten 
gebruik van de duurzaamheidslening om dit te 
realiseren. Ook werd de collectieve oliegestookte 
cv-installatie vervangen door HR-ketels, die vele 
malen minder energie verbruiken. 

Komend jaar isoleert de VvE de gevels van het 
gehele complex en vervangt in de algemene 
ruimtes de lampen door LED-verlichting.

VvE Haarlem Hoog
VvE Haarlem Hoog startte in 2014 in de flat aan 
de Van Leeuwenhoekstraat (165 appartementen) 
met een aantal duurzaamheidsmaatregelen. 
Deze werden tegelijk uitgevoerd met de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden. Zo werd alle 
verlichting in de openbare ruimtes vervangen 
door LED-verlichting en werd de besturing van 
de centraal opgestelde cv ketels aangepast, 
waardoor het systeem minder energie verbruikt.

Ongeveer 40% van de individuele eigenaren liet 
het enkel glas in hun appartement vervangen door 
HR++ glas. In 2015 kunnen de woningeigenaren 
weer inschrijven op een ‘dubbel glas project’. 

LEERPUNT:

Vertrouwen en geduld. Door het ingewikkelde 
communicatie- en beslu itvormingsproces bij 
VvE’s is geduld en de tijd nemen een vereiste. 
Dit heeft ook alles te maken met opbouwen 
van vertrouwen tussen de diverse partijen.

STAP 2 - INFORM
EREN:  DUURZAAM

 ENERGIELOKET —
 —

HAARLEMSE VVE’S BEREIKTEN MEER 
DAN 300 WONINGEIGENAREN
DUURZAAM ENERGIELOKET
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Veel appartementseigenaren zijn zich niet bewust 
van het feit dat zij een VvE vormen, dit zijn de 
zogenaamde onbewust slapende VvE’s. Dit is een 
zorgelijke situatie, want VvE’s zijn wettelijk verplicht 
om zich te registreren. Bovendien is er vaak sprake 
van achterstallig onderhoud, wat weer ten koste gaat 
van de leefbaarheid van de buurt.

Appartementseigenaren zijn wettelijk verantwoordelijk 
voor het onderhoud van (de gezamenlijke gedeelten 
van) het gebouw. Naast onderhoud, en het creëren van 
een prettige en comfortabele woonomgeving, kan een 
actieve VvE ook bijdragen aan verduurzaming van het 
gebouw. Helaas weten maar weinig bewoners en VvE 
bestuurders dit, en zijn de financiële middelen vaak niet 
of onvoldoende aanwezig.

Reden dus om de slapende VvE’s te activeren! Daarom 
ontwikkelde Watt voor Watt een campagneconcept, 
waarbij appartementseigenaren met een aantrekkelijke 
win-actie worden verleid om online een VvE check te 
doen. Ze maken kans op 10.000 euro voor in de pot van 
hun VvE! Een substantieel bedrag, waarmee het nemen 
van duurzame maatregelen een stuk dichterbij komt.

STAP 2 - INFORM
EREN:  VVE JA OF NEE —

 —

10.000 EURO 
IN DE POT
VVE JA OF NEE

Kijk voor meer informatie ook eens op: 
www.wattvoorwatt.nl
www.bbhaarlemoost.nl/  
www.degroenemug.nl/wattvoorwatt  

Download de gratis app “EnergieCheck” om 
persoonlijke bespaarmaatregelen te identificeren:
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Door begrijpelijke en aansprekende informatie te bieden, creëerden we 
de wil bij bewoners om tot actie over te gaan. Er was alleen nog een laatste 
zetje nodig om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Een 
ludiek initiatief vanuit Watt voor Watt, een paar daadkrachtige buren, 
een enthousiaste basisschool of een aantrekkelijke actie, bijvoorbeeld.

Dit laatste zetje werd per wijk, per straat en zelfs per bewoner gegeven, 
met behulp van de juiste benadering, boodschap en afzender. Deze 
aanpak op maat bleek cruciaal voor het succesvol activeren van de 
betrokkenen. We definieerden hiervoor drie verschillende aanpakken:
 - De corporatie-aanpak: de drive en betrokkenheid van woning-

corporaties bleken essentieel om huurders over te halen om 
maatregelen te treffen.

 - De coöperatie-aanpak: door samen te werken met de juiste 
leveranciers en bouwpartners waren woningbezitters veel sneller 
geneigd om in actie te komen.

 - De combinatie-aanpak: huizenbezitters liftten in hun wijk mee op 
de acties van corporaties, en andersom. 

STAP 3
ACTI-
VEREN
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Het Groene Muggenbos was een actie van Watt 
voor Watt samen met Netbeheerder Liander en 
Natuurmonumenten. Ieder huishouden in Haarlem 
dat vanaf 15 december 2013 acht weken lang zijn 
gas- en elektriciteitsmeterstanden bijhield op de 
website, ontving een virtueel jong boompje op hun 
adres op de plattegrond van Haarlem. 

Na vier weken meterstanden invoeren, kreeg je het 
jaarlidmaatschap van Natuurmonumenten als beloning. 
Deelnemers die hun meterstanden acht weken lang 
doorgaven, ontvingen een boomcertificaat op naam. 
Met dit certificaat werd op de landelijke Boomplantdag 
van Natuurmonumenten een echte boom geplant. Zo 
ontstond er een écht Groene Muggenbos op de Veluwe.

Het resultaat was geweldig. Zo’n 150 huishoudens in 
Haarlem hielden acht weken lang hun meterstanden bij. 
Daarnaast zorgden ludieke acties op scholen ervoor dat 
er meer dan 3.000 extra bomen werden geplant. Met ruim 
3.250 bomen was het Haarlemse Groene Muggenbos 
een wel heel groen succes!

LEERPUNT:

Een aantrekkelijke en laagdrempelige campagne, 
met een makkelijk te verkrijgen beloning, werkt 
uitstekend als je mensen wilt activeren.

STAP 3 - ACTIVEREN:  HET GROENE M
UGGENBOS —

 —
 —

3.250 PERSOON-
LIJKE BOMEN 
ALS BELONING
HET GROENE MUGGENBOS
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De Groene Ambassade motiveerde bijna twee jaar 
lang buren in de Amsterdamse- en Slachthuisbuurt 
om energiemaatregelen te nemen. Verbeteren van het 
comfort en lagere maandlasten, waren de belangrijkste 
redenen voor bewoners om mee te doen. 

In samenwerking met het Duurzaam Bouwloket is de 
wijk en het woningbestand geanalyseerd en zijn de 
wensen van de bewoners in kaart gebracht. Hierbij is 
rekening gehouden met de kleine portemonnee van de 
bewoners. Hierna benoemde de Groene Ambassade 
voorbeeldwoningen, waar maatwerkadviezen voor zijn 
gemaakt. Buren gebruikten die maatwerkadviezen om 
hun vergelijkbare woning aan te pakken. Ook is er een 
monitoringsysteem ontwikkeld voor een up-to-date 
overzicht van de getroffen maatregelen. 

De tochtstrippenbrigade was een extra service vanuit de Groene Ambassade, in 
samenwerking met het buurtbedrijf Haarlem Oost, voor mensen die niet de financiële 
middelen hadden om grote investeringen te doen in hun woning. Daarom focuste 
de brigade op energiebesparende maatregelen die weinig kosten en direct iets 
opleveren, zoals tochtstrippen, LED-verlichting en radiatorfolie. In navolging van de 
tochtstrippenbrigade werden negen energiecoaches opgeleid door het buurtbedrijf, 
zodat meer bewoners geadviseerd en geholpen kunnen worden. 

Er vonden diverse voorlichtingsbijeenkomsten plaats, waaronder eentje met het thema 
‘hoe lees ik mijn energierekening’ en een driedaagse energie-estafette waaraan ruim 
150 belangstellenden deelnamen. Het belangrijkste: al 100 woningeigenaren troffen 
diverse energiemaatregelen en er zijn maar liefst 2.200 mensen in de wijk geïnformeerd 
over het belang van het nemen van energiebesparende maatregelen.

LEERPUNT:
Maak energiebesparing zo concreet, tastbaar en 
zichtbaar mogelijk. Gebruik hiervoor, bijvoorbeeld, 
infraroodfoto’s en luchtkwaliteitsmetingen in huis.

100 EIGENAREN 
ONDERNEMEN 
ACTIE
DE GROENE AMBASSADE

STAP 3 - ACTIVEREN:  DE GROENE AM
BASSADE —

 —
 —
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De buurtcoöperatie Garenkokerskwartier zette zich van 
2012 tot en met 2014 in voor duurzame energie. Maar ook 
voor meer groen en zorg in de wijk. Samen met de wijkraad, 
ondernemers en bewoners uit de wijk zochten ze naar diverse 
manieren om energie te besparen, en woningen te verbeteren. 
Door coöperatief te werken vormden ze een aantrekkelijke 
partij voor leveranciers om voordelige deals mee te sluiten.

De buurtcoöperatie zette meerdere initiatieven op, van quick-scans 
voor vocht en isolatie, tot het aanbieden van aantrekkelijk geprijsde 
maatwerkadviezen. Ook concentreerde zij zich op de gezamenlijke 
inkoop van zonnepanelen. In eerste instantie voor ieders eigen dak, 
maar later ook voor gezamenlijke daken in de wijk.

Uiteindelijk werden er 32 uitgebreide maatwerkadviezen 
geleverd, 20 quick-scans gedaan, 16 particuliere woningen van 
zonne panelen voorzien en 110 zonnepanelen ingekocht voor een 
gezamenlijk zonnedak.

STAP 3 - ACTIVEREN:  DUURZAAM
 GARENKOKERSKW

ARTIER —
 —

 —

110 ZONNE-
PANELEN OP ÉÉN 
GEZAMENLIJK DAK
DUURZAAM GARENKOKERSKWARTIER

Kijk voor meer informatie ook eens op:
www.haarlemnoorderlicht.nl
www.facebook.com/GroeneAmbassade
www.garenkokerskwartier.nl

LEERPUNT:
De buurtcooperatie zette zich, naast energiebesparing, in voor 
meerdere thema’s. Hierdoor bereikten ze ook wijkbewoners die 
niet primair ge nteresseerd waren in energiebesparing.
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3 MANIEREN VAN FINANCIEREN
Besparen kost geld. Beter gezegd, isolerende maatregelen treffen kost geld. Het 
zijn dan ook voornamelijk financiële drempels die mensen ervan weerhouden om 
maatregelen te nemen om energie te besparen in hun woning. Veelgehoorde redenen 
om de maatregelen niet te nemen of uit te stellen, zijn dat men er simpelweg geen geld 
voor heeft, of dat men wacht op een natuurlijk moment, zoals een verbouwing. Daarbij 
is het terugverdienmodel ook belangrijk. Na hoeveel jaar betaalt mijn investering zich 
terug? De rol van Watt voor Watt en van de diverse initiatiefnemers was om bewoners 
slimme mogelijkheden aan te reiken om energiebesparing te financieren, en ze duidelijk 
te informeren over kostenplaatjes en terugverdientijden.

STAP 4
FINAN-
CIEREN
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Watt voor Watt subsidie
De subsidieregeling Watt voor Watt was een eenmalige 
subsidie, die mogelijk werd gemaakt door de provincie 
Noord-Holland. Haarlemmers konden de subsidie 'Watt 
voor Watt Haarlem' aanvragen voor energiebesparende 
maatregelen en duurzame energietechnieken. Particulie-
re woningeigenaren kregen maximaal 15 procent subsi-
die op het bedrag van de duurzame maatregelen die men 
liet uitvoeren, tot een maximum bedrag van 1.500 euro 
per woning. 

In zeven maanden was het subsidieplafond van 212.635 
euro bereikt. 362 huishoudens maakten gebruik van de 
subsidieregeling, wat leidde tot meer dan 1,3 miljoen aan 
duurzame investeringen. 

Duurzaamheidslening
Ook de duurzaamheidslening van de gemeente Haarlem 
bleek een aantrekkelijke manier om energiemaatregelen 
te financieren. De duurzaamheidslening bedroeg mini-
maal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro, en bood altijd 
een rentekorting van 3% op het dan geldende renteper-
centage.

In Haarlem werden gedurende het Watt voor Watt project 
78 duurzaamheidsleningen uitgegeven, die samen een 
energie-investering van 898.087 euro genereerden.

1.110.722 EURO AAN SUBSIDIES 
& LENINGEN
362 WATT VOOR WATT SUBSIDIES / 78 DUURZAAMHEIDSLENINGEN

STAP 4 - FINANCIEREN:  SUBSIDIES EN LENINGEN —
 —

 —
 —
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Duurzame Energie Ramplaan is een initiatief van gedreven buurtbewoners in het 
Ramplaankwartier. De mensen achter DE Ramplaan spannen zich al sinds 2011 in 
voor duurzame, goedkope en prijsvaste energie, geproduceerd in, door en voor 
de wijk. De eindgebruikers, oftewel de bewoners, zijn de aandeelhouders van de 
energiecoöperatie die hiervoor werd opgericht. De ambitie is om uiteindelijk de 
overstap te maken naar 100% duurzame warmte en elektriciteit. 

Met de eigen energiecoöperatie zijn de bewoners niet langer afhankelijk van sterk 
fluctuerende energieprijzen op de wereldmarkt. Als de investering is terugverdiend, 
gaan de woonlasten naar verwachting substantieel omlaag. Bovendien kocht de 
energiecoöperatie de afgelopen jaren al collectief elektriciteit en gas in. Hierdoor 
bespaarde iedereen op de energielasten. 

Een van de opvallendste activiteiten van DE Ramplaan was de ontwikkeling van een 
eigen zonnecentrale. Op de lokale tennishal is ruimte voor ruim 1.700 zonnestroomdelen, 
waarvan er inmiddels al ongeveer 1.500 verkocht werden in de wijk. 

STREVEN NAAR 
100% EIGEN 
ENERGIE
DUURZAME ENERGIE RAMPLAAN

Kijk voor meer informatie ook eens op:
http://deramplaan.nl/ 

STAP 4 - FINANCIEREN:  DUURZAM
E ENERGIE RAM

PLAAN —
 —

 —
 —
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Er zijn heel veel verschillende maatregelen om energie te besparen. Aan de ene kant 
is het voor bewoners prettig om te kunnen kiezen, maar het grote aantal opties kan er 
ook voor zorgen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Als dat gebeurt, haken 
bewoners af. Daarom is het belangrijk om maatwerk te leveren: precies die oplossing 
voorstellen die bij de situatie past. Per buurt en per bewonersinitiatief maakten we 
verschillende keuzes, zodat iedereen naar wens geholpen kon worden. Zo werd de 
zelfstandige werkwijze van de verschillende Watt voor Watt initiatieven die we bij stap 
1 formuleerden, daadwerkelijk gerealiseerd. 

Tijdens deze fase kwamen veel partijen samen. De ene aannemer had meer ervaring 
met particuliere woningeigenaren dan de andere aannemer. Daarom bleek een 
zorgvuldige selectie van bouwpartners die ervaring hadden met energiebesparing 
én op dit gebied kwaliteit leverden, noodzakelijk. Succes staat of valt tenslotte met 
de kwaliteit van de uitvoering. Voor, tijdens en na de verbouwing was er steeds veel 
aandacht voor deze kwaliteit en de borging hiervan. Want tevreden bewoners zijn de 
beste ambassadeurs voor de toekomst! 

STAP 5
REALI-
SEREN
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2012 2013 2014

Woningcorporatie Pré Wonen zette zich met verschillende onderhoudsprojecten in 
voor energie besparing. In Europawijk en Delftwijk combineerden zij het onderhoud 
- de nodige technische en architectonische verbeteringen - met energiebesparende 
maatregelen. 

Europawijk
Bij de 96 eengezinswoningen en 30 garageboxen in de Europawijk, ging het voornamelijk 
om het verbeteren van de buitenkant van de gebouwen en het aanbrengen van nieuwe 
technische installaties. Ook trof Pré Wonen de nodige energiebesparende maatregelen, 
zoals gevel-, dak-, en bodemisolatie, HR++ glas in nieuwe tochtwerende kozijnen, en 
het plaatsen van zonnepanelen. Bovendien garandeerde de corporatie de bewoners 
dat de huurverhoging door deze verbeteringen gelijk staat aan de besparing op de 
energierekening. De woningen gingen van energielabel C/D naar A++!

Delftwijk
In Delftwijk pakte Pré Wonen 226 woningen aan om de gasveiligheid te verbeteren, 
technische gebreken te verhelpen, het binnenklimaat te verbeteren en de 
energiehuishouding te optimaliseren. Hiervoor installeerde de woningcorporatie 
mechanische ventilaties, plaatste cv installaties met HR-ketel, bracht dak- en 
spouwisolatie aan en plaatste waar mogelijk ook HR++ glas. Het resultaat? De woningen 
gingen van energielabel F naar energielabel B/C. Een topprestatie.

322 WONINGEN 
MAKEN FLINKE 
LABELSPRONGEN 
INDRUKWEKKENDE RESULTATEN PRÉ WONEN  
IN EUROPAWIJK EN DELFTWIJK

STAP 5 - REALISEREN:  PRÉ W
ONEN  —

 —
 —

 —
 —
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Woningbouwvereniging Tuinwijk Noord wil haar 
huurders een energiezuinige, comfortabele en 
gebruiks vriendelijke woning bieden. De relatief 
kleine woningbouwvereniging werkte samen met 
Watt voor Watt, en kreeg daardoor de beschikking 
over kennis, ervaring en middelen die nodig zijn om 
energiebesparende plannen te maken en uit te voeren. 

Samen met zorgvuldig gekozen aannemers en 
installateurs startte Tuinwijk Noord gefaseerd de 
uitvoering van de opgestelde plannen en voorzag al vele 
woningen van vloer-, dak- en gevelisolatie, en een HR-
ketel. De woningbouwvereniging werkt nog altijd aan de 
uitvoering van de plannen die gemaakt werden tijdens 
het Watt voor Watt project. Het enthousiasme van de 
huurders bepaalt daarbij het succes.

Resultaten
Inmiddels isoleerde de woningbouwvereniging bij 79 
woningen de kruipruimte. Bij 12 woningen verving ze de 
oude kunststof kozijnen door houten kozijnen met HR++ 
glas, en optimaliseerde men de ventilatie van de woningen.

Tuinwijk Noord renoveerde bovendien tijdens Watt voor 
Watt 15 eengezinswoningen. Daarbij voerde zij niet alleen 
onderhoud uit om het wooncomfort te verhogen, maar 
maakte de woningen ook energiezuiniger. De corporatie 
isoleerde de gevels, de kruipruimte en de daken en verving 
en isoleerde de leidingen. Ook bracht zij mechanische 
ventilatie aan. Bij de flatwoningen werd de verlichting in de 
openbare ruimtes vervangen door LED-verlichting.

De komende jaren isoleert Tuinwijk Noord de daken van 
alle woningen en de overige kruipruimten. Ook plaatst zij 
bij alle woningen HR++ glas met ventilatieroosters erin.

STAP 5 - REALISEREN:  TUINW
IJK NOORD  —

 —
 —

 —
 —

136 TEVREDEN 
HUURDERS
TUINWIJK NOORD
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LEERPUNT:

Succes v raagt om ambassadeurs. Een enthousiaste 
en bev logen projectleider krijgt veel in beweging, 
zowel bij bewoners als binnen de eigen organisatie.

Elan Wonen vernieuwde de Amsterdamse Buurt in 
Haarlem. De woningcorporatie koos ervoor dit met 
een mix aan maatregelen te doen. Bijvoorbeeld door 
woningen te verkopen als klushuis, maar ook met 
een intensief onderhoudsprogramma, werden ruim 
100 woningen grootschalig aangepakt. 

Elan Wonen voerde in de karakteristieke buurt het 
onderhoud in twee fases uit. De ervaringen uit de 
eerste fase werden meegenomen naar de tweede fase, 
waardoor nog efficiënter werd gewerkt. De wijk werd 
aanzienlijk energiezuiniger, onder andere door het 
plaatsen van zonnepanelen. 

De woningen gingen van label F/G naar label A/A+. In 
totaal werden meer dan 500 labelstappen gemaakt! En 
dat is niet de enige verdienste van dit project: zowel de 
bewoners als de corporatie ervoeren de snelheid van de 
uitvoering en het eindresultaat als zeer positief.

MEER DAN 500 
LABELSTAPPEN
ELAN WONEN

STAP 5 - REALISEREN:  ELAN W
ONEN  —

 —
 —

 —
 —

Kijk voor meer informatie ook eens op:
www.elanwonen.nl
www.prewonen.nl
www.ymere.nl
www.dehaarlemsehuizenaanpak.nl
www.maakjehuishoom.nl 
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GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN
Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden om energie 
te besparen. De doelstelling van Watt voor Watt was niet voor 
niets ‘een beweging op gang krijgen’. We keken daarom vóór, 
tijdens en na de uitvoering van campagnes en initiatieven steeds 
vooruit, naar mogelijkheden om deze uit te breiden naar andere 
straten, wijken en steden. We benoemden steeds leerpunten, 
om zo bij te dragen aan de ‘evolutie’ van energiebesparing, 
zowel in Haarlem als in de rest van Nederland.

Het belangrijkste leerpunt bleek dat de uitbreiding van de 
campagnes en initiatieven staat of valt met betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en vertrouwen bij de voorlopers en 
initiatiefnemers. De Watt voor Watt aanpak, beginnen bij de 
bewoners in plaats van de politiek, bleek weliswaar tijdrovend, 
maar bood veel kansen. De uitdaging voor de toekomst is 
dus om een efficiënte werkwijze te kiezen die het beste van 
twee werelden combineert: een persoonlijke benadering die 
tegelijk professioneel is, en dus vlot tot resultaten leidt.

STAP 6
UIT-
BREIDEN
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Op isoleerzaam.nl wil Watt voor Watt zoveel mogelijk 
verhalen uit de praktijk delen. De naam zegt het al: 
het platform heeft tot doel te ‘leren over isoleren’. Hier 
worden vragen van mensen over isolatie gekoppeld 
aan ervaringen van anderen. Watt voor Watt heeft 
namelijk gezien dat de ervaringen van ánderen mensen 
die er over denken of op het punt staan hun huis te 
verduurzamen het laatste zetje in de goede richting 
kunnen geven. Op isoleerzaam.nl gaat het voornamelijk 
over isolatiemaatregelen, want het is het makkelijkst 
besparen op energie die je niet gebruikt!

Isoleerzaam.nl zit nog in de opstartfase en is straks 
beschikbaar voor iedereen die zich met isoleren en 
energie besparen bezighoudt, ook buiten Haarlem. Hoe 
meer ervaring er gedeeld wordt, hoe beter.

STAP 6 - UITBREIDEN:  ISOLEERZAAM
.NL  —

 —
 —

 —
 —

 —

KLAAR OM 1.000 ERVARINGEN 
TE DELEN
ISOLEERZAAM.NL
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De Opgewekte Club is een initiatief dat ontstond in de 
buurt Rozenprieel. Een slimme, schaalbare en vooral leu-
ke manier om de buurt te motiveren om aan de slag te 
gaan met het verbeteren van de woning. Niet alleen op 
het gebied van energie. De Opgewekte Club bedacht, sa-
men met bewoners en de buurt, al verschillende slimme 
duurzame oplossingen, die ook de saamhorigheid in de 
wijk en het leefcomfort verhoogden.

De club analyseerde woningen en gebruikte daarvoor 
allerlei middelen, van spellen tot presentaties, werkboe-
ken, meetapparatuur en vele gesprekken. Een individueel 
stappenplan hielp vervolgens het energiegebruik te ver-
lagen. Daarna onderzocht de club waar de verschillen-
de individuele plannen elkaar overlapten, om hieruit een 
gezamenlijke vraag naar maatregelen te destilleren. De 
werkwijze van De Opgewekte Club is simpel, luchtig en 
erg toegankelijk. En dát bleek de grote kracht. 

Inmiddels zijn er in Haarlem vijf Opgewekte Clubs actief, 
en werden er veel grote en kleine energiebesparingen 
doorgevoerd bij de deelnemers. De betrokkenheid onder 
bewoners is groot. 

STAP 6 - UITBREIDEN:  DE OPGEW
EKTE CLUB  —

 —
 —

 —
 —

 —

ENTHOUSIASME LEIDT 
TOT 500% GROEI
DE OPGEWEKTE CLUB

Kijk voor meer informatie ook eens op:
www.isoleerzaam.nl
www.opgewekteclub.nl
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MAAR LIEFST 40% VAN DE HUISHOUDENS  
HEBBEN HET AFGELOPEN JAAR GEÏNVESTEERD  
IN ENERGIE BESPARENDE MAATREGELEN.

47% VAN DE HAARLEMMERS GEEFT  
‘GELD BESPAREN’ ALS BELANGRIJKSTE REDEN  
OM ENERGIE TE BESPAREN, GEVOLGD DOOR  
‘MINDER MILIEUVERVUILING’ (35%).

HAARLEMMERS HECHTEN WAARDE AAN HET 
BESPAREN VAN ENERGIE. MEER DAN 85% 
GEEFT AAN DAT ZE DIT BELANGRIJK VINDT.

362
362 mensen vroegen de Watt voor 
Watt subsidie aan.

2.117

5

Binnen het Watt voor Watt 
project voldoen 2.117 woningen 

aan de afgesproken eis om twee 
energielabels vooruit te gaan óf te 

verbeteren tot label B.

1. GEVELISOLATIE 1.582

2. HR-107 VERWARMINGSINSTALLATIE 1.499

3. HR++ GLAS 1.238

4. DAKISOLATIE 1.223

5. VLOERISOLATIE 1.009

TOP 5 MEEST 
GETROFFEN 
MAATREGELEN 

€38.800.000
In totaal werd 38,8 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.

FACTS & FIGURES 259
259 mensen hebben de app  
EnergieCheck gedownload
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NA DE ACTIEVE PERIODE VAN WATT  
VOOR WATT (2012-2014) ZIJN ER NOG 
STEEDS 12 LOPENDE INITIATIEVEN.

83% VAN HAARLEMMERS BESPAART 
INMIDDELS BEWUST OP ENERGIE EN  
80% VAN HEN DENKT ZELFS NÓG MEER 
ENERGIE TE KUNNEN BESPAREN.

6.810
Er zijn 6.810 zonnepanelen geïnstalleerd
via collectieve inkoopacties.

215
215 mensen vulden de BespaarPerJaarCalculator in.

FACTS & FIGURES

Maar liefst 67% van de Haarlemse 
huishoudens is bereid om comfort 
in te leveren om energie te kunnen 
besparen. Opvallend welwillend!2/3

64% van de huishoudens die 
energie besparen, gaan bewust 
om met het aan en uitzetten van 
verlichting. Een andere populaire 
besparingsmaatregel is de 
verwarming lager zetten (62%).

64%

Meer dan 70% van de Haarlemmers 
is ongeveer of exact op de hoogte van 
hun jaarlijkse uitgaven aan energie. Het 
gaat dus goed met de bewustwording 
van de energiekosten.

>70%ROND DE 40% VAN DE 
HAARLEMMERS GEEFT NA AFLOOP 
VAN WATT VOOR WATT AAN DAT 
ZE VEEL KENNIS HEEFT OVER 
ENERGIEBESPARING. RUIMTE VOOR 
VERDERE VERBETERING DUS!

6160



Het begin is er! Er werden al hele mooie resultaten geboekt in Haarlem. De bewustwording en 
kennis van bewoners is behoorlijk, en het aantal daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen stemt ook 
optimistisch. Maar initiatieven als Watt voor Watt blijven hard nodig om bewoners te informeren en 
activeren, en zo de klinkende cijfers nog verder te verbeteren. Leren en luisteren is van groot belang.

Tijdens twee jaar Watt voor Watt behaalden we veel mooie meetbare resultaten én leerden we veel. 
Deze leerpunten zijn zeer bruikbaar voor de toekomst van een energiezuinig Haarlem en voor de rest 
van Nederland. Enkele conclusies en opvallende leerpunten delen we hier, zodat andere gemeenten 
en energiebesparingsinitiatieven er hun voordeel mee kunnen doen:

 - Een goede projectorganisatie opzetten heeft tijd nodig. Samenwerken met meerdere partners 
is nuttig en leuk. Besluitvorming en regie voeren is tijdrovend omdat steeds overeenstemming 
moet worden bereikt. Een project als Watt voor Watt draagt bij aan de commitment in de 
partnerorganisaties. Partners die meer tijd investeren in het project en de samenwerking, halen 
er meer uit dan partners die voortdurend wisselen van samenstelling.

 - In Haarlem is altijd een sterke beweging geweest van mensen die duurzaamheid in de praktijk 
willen brengen. Watt voor Watt haakte hier op in. Zo ontstonden er wijkinitiatieven op het 
gebied van afval, groen, energie etc. We hebben geleerd dat we deze wijkinitiatieven moeten 
koesteren. Goed luisteren is daarbij het credo. 

 - Sommige coöperatieve initiatieven beschikken van zichzelf over veel organiserend vermogen. 
Deze initiatieven worden vaak genomen door mensen die wonen in homogene wijken, met een 
gemiddeld tot hoog inkomen. Er is voldoende kennis en ervaring aanwezig om zaken aan te 
pakken. En de mogelijkheden en bereidheid tot investeren is over het algemeen hoger. Soms is 
een tijdelijke financiële bijdrage nodig om de beweging te ondersteunen. 

 - We weten nu ook dat combinatie- en corporatiewijken meer heterogeen zijn. Het inkomen is 
gemiddeld of lager. Het inzetten en continueren van de duurzame beweging kost hier fors meer 
tijd en aandacht. Bouwen aan vertrouwen is met name in deze wijken erg belangrijk. 

 - Watt voor Watt zette met haar project in op de volledige breedte van de doelgroepen: corporatie, 
coöperatie en combinatie. De ambities varieerden van het nemen van één maatregel tot en 
met volledig energieneutraal zijn. Deze brede inzet is goed geweest voor het daadwerkelijk 
realiseren van de verschillende ambities. De woningcorporaties bleken hierbij de ruggengraat! 
Zonder de prominente rol van de corporaties was het project minder succesvol geweest.

 - De ervaring leert dat particuliere eigenaren liever gefaseerd hun woning verduurzamen dan 
in één keer. Stapsgewijze uitvoer biedt grote kansen. Dat geldt voor Haarlem, en in het bijzonder 
voor Haarlem Oost. Een van de redenen hiervoor is de belangrijke trend dat mensen liever geen 
(grote) schulden aangaan.

DELEN IS HET 
NIEUWE BESPAREN  - Bewoners zijn meer ontvankelijk voor duurzame maatregelen wanneer deze aansluiten op een 

‘natuurlijk moment’. Ze treffen eerder energetische maatregelen wanneer zij hun woning toch al 
renoveren of opknappen, en zijn minder snel geneigd om de besparende maatregelen an sich als 
uitgangspunt te nemen. Bijvoorbeeld wanneer een cv ketel aan vervanging toe is, of oude kozijnen 
vernieuwd moeten worden, zijn bewoners bereid om meteen te kiezen voor verduurzaming.

 - Watt voor Watt benaderde met behulp van haar verschillende aanpakken bijna 25.000 
Haarlemmers; zo’n 2.500 per wijk in tien wijken. De kracht van herhaling blijkt van belang. 
Naarmate men vaker over energiebesparing en –opwekking hoort, gaat men er over nadenken en 
neemt de interesse toe. Een volgsysteem kan helpen om meer mensen opnieuw te interesseren. 

 - Veel van de ‘alleenreizende’ bespaarders verdwenen uit het zicht van Watt voor Watt. Zo kwamen 
buurtbewoners er achter dat eigenaren hun woningen veel meer verduurzaamd hadden dan bij ons 
bekend was.

 - Door nationaal en lokaal samen te werken, en projecten aan elkaar te verbinden, kunnen we een 
grotere groep inwoners effectief bereiken. Bijvoorbeeld via landelijke communicatiemiddelen, 
zoals Postbus 51, met een koppeling en doorverwijzing naar lokale projecten. Als de verschillende 
energiebesparende projecten in Nederland de handen ineen slaan, kun je aandacht voor en activatie 
van energiebesparing effectiever realiseren. Het is belangrijk om te investeren in activeren.

 - Het credo ‘voor elk wat wils’ gaat ook op voor energiebesparing. Het segmenteren van verschillende 
doelgroepen is hierbij het vertrekpunt. De ene bewoner is te porren voor de Opgewekte Club, de 
ander wil snel een scherp en concreet aanbod. Alle bewoners verlangen duidelijke en transparante 
communicatie. Maak inzichtelijk welke kosten zij kunnen verwachten als zij hun woning willen 
verbeteren om energie te besparen, en wat de opbrengsten zijn (zowel financieel als qua 
wooncomfort). Bovendien zijn comfort en kosten in het dagelijkse leven relevanter dan een mooi 
energielabel. Bewoners zijn vooral geïnteresseerd in het persoonlijke voordeel!

 - Iedereen wil op een andere wijze aangesproken en geactiveerd worden. Ook de juiste afzender is 
hierbij belangrijk! De wijze van benadering dient daarom op de doelgroep te worden afgestemd. 
Inkomen en opleiding spelen een rol, maar ook het onderscheid tussen doe-het-zelvers en 
bewoners die juist ontzorgd willen worden. In de praktijk blijken bewoners ook niet te zitten wachten 
op standaard maatregelpakketten, want mensen willen zelf kiezen. Maatwerk is het antwoord.

 - Het is belangrijk om de juiste bouwpartners te selecteren. Niet de prijs, maar de manier waarop 
zij het proces invulling geven, moet hierbij leidend zijn. Het is voor de coöperatieve aanpak slim 
om partners te kiezen die al gewend zijn om met particulieren samen te werken, en die een 
degelijke reputatie hebben opgebouwd op het gebied van energiezuinige maatregelen. Het gaat 
om vertrouwen én kwaliteit. 

 - Betere prognoses zijn nodig. In de praktijk blijken besparingen achteraf vaak lager uit te 
komen dan vooraf ingeschat. Dit komt, onder andere, door te positieve verwachtingen, het 
gedrag van de bewoner en variabelen die men niet zelf kan beïnvloeden, zoals de ontwikkeling 
van de energieprijs. De ervaringen en resultaten uit dit project gebruiken we om tot een goed 
prognosemodel voor besparingen te komen.
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Het project Watt voor Watt is officieel ten einde. De eerste stappen naar een 
energiezuinig Haarlem zijn gezet. We hebben een beweging in gang gezet, nu is 
het zaak om de vaart erin te houden. Daarbij is het verstandig om de belangrijkste 
leerpunten van Watt voor Watt niet uit het oog te verliezen. We moeten steeds 
stilstaan bij de kernvragen: hoe enthousiasmeren en activeren we bewoners 
voor energiebesparing? Hoe zorgen we ervoor dat ze daadwerkelijk maatregelen 
uitvoeren? En vooral: hoe doen ze dit zo effectief en zelfstandig mogelijk? 

Haarlem legt de focus op het uitbreiden van de initiatieven die tijdens het Watt voor 
Watt project werden ontwikkeld. De komende tijd worden succesvolle initiatieven 
geoptimaliseerd en in andere wijken ingezet. Daarbij krijgen VvE’s en particuliere 
woningeigenaars extra aandacht, omdat bij hen veel kansen liggen om 
energiebesparende maatregelen door te voeren. Ook hier is de sleutel ‘samen 
maatwerk leveren’.

WAAR HET 
PROJECT STOPT, 
GAAT DE 
BEWEGING DOOR
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Ben je zelf bezig met een energiebesparingsproject?  

Wil je extra inzichten van ervaringsdeskundigen?  
Ben je benieuwd naar nog meer resultaten en leerpunten 
van De Haarlemse Methode? Dan staan wij voor je klaar.  

Zo zorgen we er samen voor dat heel Nederland stap 
voor stap en watt voor watt, energiezuinig wordt. 

Kijk ook eens op www.energieplein20.nl voor nog veel 
meer ervaringen én om ook jouw kennis te delen.

INFO@WATTVOORWATT.NL

ENERGIEKE 
HAARLEMMERS 

DELEN GRAAG HUN 
ERVARINGEN
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