
Verslag orientatiefase
Verduurzamen

woonboten
Rosandepolder

1 april 2020 versie 1.0

1

Duurzame woonboten in Arnhem
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• 44 woonboten

• Mix tussen pioniers en 
nieuwe bewoners

• Particulier eigendom

• Gemeente Arnhem (24) en 
Gemeente Renkum (20)
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1 is nog weinig 

geïnteresseerd, 4 

is iemand die al 
veel maatregelen 

getroffen heeft

Eerste inschatting interesse in 

verduurzamen:

Situatiebeschrijving:



Doelstelling project

Bewoners verduurzamen hun woonboten:
• CO2 uitstoot richting 0
• Efficienter energieverbruik
• Comfortabeler en gezonder wonen
• (energie) onafhankelijk

Orientatiefase:
• Wat is er al gedaan?
• Welke wensen hebben de bewoners?
• Welke maatregelen zijn het meest kansrijk?
• Hoe gaan we deze maatregelen realiseren?
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Gevaren route

1. Drijvend Energieloket 14 September 2019

2. Energiecafe 4 januari 2020

3. Warmtevaart 18 januari 2020

4. Menukaart 

5. Rondje langs de deuren februari 2020

6. Energiecafe 7 maart 2020

7. 3 Nieuwsbrieven

8. Website

5



1. Drijvend Energieloket
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Gesprekken met bewoners vooraf en tijdens de pauze van de Drijf In Bioscoop op 14 september, inventarisatie deelname project

10 bewoners hebben ideeen aangedragen, iedereen was enthousiast.



2. Energiecafe 4 januari

• Gesprekken op basis van groot formaat menu

• 16 bewoners aanwezig

• Inventarisatie kansen

en ideeen
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3. Warmtevaart 18 februari 2020

• Met een warmtecamera in een bootje langs de woonboten

• 25 deelnemende woonboten

Maatregelen interessant vanuit warmtescan:

* Oud (dubbel)glas vervangen door HR++ glas

* Isolatiemaatregelen: dakisolatie, gevelisolatie



4. Inventarisatie met menukaart

Eerste inschatting verbruik Rosandepolder: 

Gas 90.000 m3 per jaar = 162 ton CO2

Elektriciteit: 154.000 kWh per jaar = 92 ton CO2

Totaal 254 ton CO2 uitstoot per jaar!

Werkelijk/geschat verbruik Rosandepolder: 

Op basis van 22 ingevulde menukaarten

Gas 73.298 m3 per jaar = 132 ton CO2

Elektriciteit: 171.338 kWh per jaar = 102 ton CO2

Totaal 234 ton CO2 uitstoot per jaar!

Gemiddelde = 3894 kWh/jaar

Dit is met enkele uitschieters:

- Elektrische auto 11.391 kWh/jaar

- Airconditioning 7500 kWh/jaar

Zonder uitschieters is het gemiddelde = 3334 kWh/jaar

Gas gemiddelde = 1665 m3 per jaar
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Op naar nul CO2 uitstoot!



4. Inventarisatie met menukaart

Ingevulde maatregelen (22 menukaarten):

4

2

3 2
16
10
4

9
15
18

2

7600

1500

6240
4850

1920
3510
4650
4320

15

4 6
1

1
19

1

1
5

10 3
51 1

1 14

1 3
1
1

21

2
21

2

3

2

1

1

1

2
1

10



Ingevulde maatregelen (22 menukaarten):
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4. Inventarisatie met menukaart



Vanuit menukaart vooral interesse voor:

1. Warmtepomp op oppervlaktewater (15x) en/of 
gezamenlijke warmtevoorziening

2. Zonnepanelen (9x) en/of gezamenlijke zonnepanelen
(6x)

3. Gezamenlijke windmolen (6x)

4. Zonneboiler (8x)

5. Inductiekoken (6x)

6. Energieopslag evt. i.c.m. elektrische auto/bijboot (4x)

7. Alternatieve verwarming: infraroodpanelen, 
elektrische panelen, heteluchtverwarming
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4. Gewenste maatregelen



6. Energiecafe 7 maart

• Presentatie warmtevaart 19 bewoners aanwezig

• Presentatie inventarisatie menukaart

• Workshops mogelijkheden: windmolen, zonnefolie, slimme maatregelen, 
cooperatie
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7. Nieuwsbrieven

- Via email

- In de brievenbus
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8. Website

• Verhalen van bewoners over hun maatregelen

• Meer informatie over de mogelijke maatregelen

• Het menu online

• Nieuws en nieuwsbrieven
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Het idee was om gezamenlijk een vlot te bouwen waarop we dingen konden uitproberen zoals 
zonnepanelen. Dit is tot nu toe nog niet van de grond gekomen omdat:

• Veel bewoners het nut er niet van zagen omdat mensen al panelen hebben of willen aanschaffen

• Een simpele oplossing te simpel was: bijvoorbeeld alleen zonnepanelen zonder omvormer levert alleen 
overdag stroom die via de meter weer “verdwijnt”, het wordt dan lastig om de opbrengst zichtbaar te 
maken

• Een meer uitgebreide oplossing lastiger te financieren is

Wordt vervolgd! Het vlot geeft alsnog kansen om:

• Nieuwe maatregelen uit te proberen

• Gezamenlijk fysiek aan het werk te gaan: verbondenheid

• Maatregelen toegankelijk te maken voor mensen met een 

dunne portemonnee

16

Zonnevlot



Kansen in de omgeving
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Stene

nkruis

Onderlangs

KEMA/

DNV-

GL

KlingelklimaatDe 

Hes

K3 

Delta

- Zonnepanelen AutobedrijfSchoot

- Woonboten Onderlangs: Buurtbatterij en energieverdelingsapp

- KEMA/DNV-GL: Afvalwarmtegebruik? Dakoppervlakte?

- Klingelklimaat: elektrisch deelvervoer

- De Hes/ Amvest: warmtenet en gebruik van opp. water

- Stenenkruis: zonnepanelen en gebruik van oppervlaktewater

- K3Delta: Drijvend zonnepark??



Resultaat

18

Kansrijke maatregelen voor het minimaliseren van de CO2 uitstoot van de 
Rosandepolder:

a. Gezamenlijk aanpakken van maatregelen: isolatie, deelauto

b. Slimme oplossingen en ideeën met elkaar delen

c. Zonne-energie opwekking realiseren

d. Windmolen(s) plaatsen

e. Samenwerking met omgeving: Warmtepomp/gezamenlijke 
warmtevoorziening, (gezamenlijke) Energieopslag

Hoe gaan we dit allemaal organiseren? 

Via een nog op te richten community/cooperatie, waarbij de opbrengsten van 
de maatregelen gebruikt worden om de community nog verder te 
verduurzamen.

Dit past goed binnen de eisen van het coalitieakkoord voor het plaatsen van 
(o.a.) windmolens: draagvlak, lokaal/regionaal eigenaarschap en winstdeling 
voor omwonenden.

Aantal contactmomenten per bewoner

Van ^ naar v



a. Gezamenlijk aanpakken van maatregelen: isolatie, deelauto
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Enkele bewoners willen graag hun dak isoleren. We kunnen het 

isolatiemateriaal gezamenlijk inkopen en aanbrengen. Dit heeft meerdere

voordelen:

- Het uitzoek- en regelwerk hoeft maar 1 keer gedaan te worden

- Door grotere hoeveelheden in te kopen kan het wellicht goedkoper

- Gezamenlijk aanbrengen scheelt een hoop werk en geeft 

verbondenheid en gezelligheid

- Wellicht kan dakisolatie gecombineerd worden met 

zonnepanelen/zonnefolie

Ook andere (isolatie)maatregelen kunnen gezamenlijk aangepakt worden.

Er is behoefte aan een deelauto. Hiervoor zijn meerdere

mogelijkheden:

- Een auto voor de Rosandepolder aanschaffen

- Meedoen met de deelauto(‘s) van Klingelbeek



b. Slimme oplossingen en ideeën met elkaar delen

Veel bewoners hebben zelf al slimme maatregelengetroffen. Door deze met 
elkaar te delen is kennis en ervaring toegankelijk en om de hoek. Dit zou gedeeld
kunnen worden op de website en door open woonboten dagen te organiseren.

De bewoners hebben ook meer innovatieve ideeen aangedragen die het 
onderzoeken waard zijn, zoals:

- Een watermolen in de Slijpbeek, het verval is zo’n 6 meter. Er zijn hiervoor
oplossingen op de markt zoals de waterotor.com (zie foto)

- De Rosandepolder gebruiken als waterbuffer en hier elektriciteit mee 
opwekken door het verschil in waterstand, zie ook het plan Lievense
(Wikipedia).
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c. Zonne-energie opwekking realiseren
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Benodigde capaciteit

Rosandepolder

200.000 kWh/jaar

Woonboten met zonnepanelen nu Menu: 5 Google: 10

Schatting huidige opbrengst 18.425 kWh/jaar 36.000 kWh/jaar

Schatting huidig overschot 1505 kWh/jaar 3000 kWh/jaar

(1huishouden!)

Kans: dak autobedrijf Schoot 76.000 kWh/jaar Totaal opgewekt:

112.000 kWh/jr

Aanvullen met zonnepanelen op 

andere woonboten

30 woonboten

90.000 kWh/jaar

Totaal opgewekt

202.000 kWh/jr

Doel: Nul op de meter: uitstoot van energievoorziening elimineren, zelfvoorzienend worden in 

energie

Conclusie: Met de reeds aanwezige zonnepanelen en zonnepanelen op het dak van Schoot

kunnen we ruim de helft van het energieverbruik opwekken, hoe meer woonboten

zonnepanelen krijgen hoe meer we op 0 op de meter uitkomen.

Contact gehad met bedrijf dat zonnefolie levert. 

Dit biedt zeer goede mogelijkheden voor 

woonboten (laag gewicht, flexibel)



d. Windmolen(s) plaatsen
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Windmolen Klein Groot

Opbrengst 33.000 kWh/jr 10.000.000 

kWh/jr

Benodigd aantal 3 tot 7 1/50 deel

Tiphoogte

Masthoogte

21 m

15 m

200 m

130 m

Bron: EAZ wind

Bron: Green Trust

Conclusie: Kleine windmolenszouden

weinig opleveren, grote windmolen(s) geven

meer kansen, ook voor de omgeving.

Is er nog een middenmaat??



Vervolg

1. Oprichten cooperatie met:

• Zonnepanelen Schoot

• Windmolen(s)

• Voedsel

• Deelauto’s (evt ism Klingelbeek)

• Warmte KEMA??

• K3: Drijvende zonnep. Grindgat??

• BVD: Buurtfonds voor
duurzaamheid “Bij Voorbaat
Dank”
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2. Individuele maatregelen:

• Warmtepomp opp.water

• Isolatie

• Zonnepanelen

• Zonneboiler

 Samen oplossingen onderzoeken

 Verhalen van bewoners

 Adviseren bewoners?

 Zonnevlot

 Communicatie: website, 
nieuwsbrieven

3. Samenwerking in omgeving:

• Buurtbatterij Onderlangs (techniek)

• Warmtevisie Arnhem West

• Stenen Kruis



• Aanjagen: De ondersteuning van de aanjager bestaat voor een groot deel uit zorgen dat het project blijft lopen door af en toe te
prikken. Versnellingen worden aangebracht door het inbrengen van creatieve manieren om bewoners te betrekken, zoals
energiecafe’s. Hierin kunnen bewoners zelf veel organiseren, de aanjager heeft hierin echt een aanjagende rol.

• Continuiteit: door elke maand een nieuwsbrief uit te brengen (en deze ook in de brievenbus te doen) en om de  6 a 8 weken een
bijeenkomst te organiseren gaat het project leven en gaan mensen erover praten. Het gaat bruisen en bewoners spreken elkaar
erover.

• Afstand tot bewoners: Voor bewoners is het niet altijd wenselijk om met buren te gaan praten, ze willen ze toch graag ‘te vriend
houden’. Een externe/aanjager die de bewoners benadert heeft dan meer effect. Het is wel belangrijk dat deze de omgeving goed
kent en dat dit een person is die langer betrokken is zodat hij/zij het vertrouwen van de bewoners kan winnen.

• Ruimte voor eigen aanpak: Er is veel verschil tussen wijken en straten, het is belangrijk dat de aanjager ruimte geeft voor een eigen 
aanpak die past bij de bewoners. In dit project was dit verschil zichtbaar in de aanpak van de Rosandepolder en Onderlangs. De 
Rosandepolder heeft vooral eerst bewoners betrokken en een inventarisatie gemaakt van hun wensen. Onderlangs gaat eerst
uitzoeken hoe daadwerkelijke maatregelen eruit gaan zien voordat ze deze introduceren bij de bewoners. Beide aanpakken is wat 
voor te zeggen. 

• Langlopende ondersteuning: Om grotere maatregelen echt van de grond te krijgen is een langlopende ondersteuning nodig. Een
paar uur per week is effectiever dan in 1 keer een groot project.Als de aanjager stopt kan het snel stil komen te liggen door de 
waan van de dag.

• Samen kom je verder: gezamenlijk dingen aanpakken geeft veel kansen, er kan veel werk mee bespaard worden en bewoners lijken
sneller maatregelen te nemen dan als ze individueel benaderd worden.

• Inventarisatie met menukaart: geeft ‘volume’ aan het project en kansen voor het realiseren van gezamenlijke maatregelen.
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Geleerde lessen

Geleerde lessen van een van de initiatiefnemers:

“Het bewegen van de beweging is een klus. Het maakt kennelijk uit hoe je er in staat. Als prof kan 

je de impulsen prima geven, dat doe je ook met gevoel. Als bewoner moet je uit een passieve rol 

getrokken worden. Als aanvrager heb je niet altijd de juiste inzet beschikbaar 

(vakantie,hoogwater,aandacht voor andere zaken als werk etc).

Ik heb ervaren dat het focus op duurzaamheid sterke afbakening nodig heeft, de neiging om overal 

mee bezig te gaan helpt niet bij het halen van een resultaat.

Daarmee vind ik een succes heel belangrijk, bijvoorbeeld de warmtevaart. Succes vergroten is dan 

de volgende meeting met uiteindelijk ook een concreet duurzaam resultaat: een energie collectief, 

een energie product (windmolen, Zonneveld, waterwarmte, isoleren). Ik hoop dat nog te zien 

ontstaan.”


