
 
 
Thema gedeelte Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Bilthoven-Noord: 
Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord? 
 
Joost Wentink geeft vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte 
inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen 
verbeteren. Warmte is, veel meer dan stroomgebruik, daarbij de cruciale en meest complexe opgave. 
Het energiegebruik in onze gemeente bestaat voor 50% uit dat voor huishoudens. De Bilt scoort 
daarmee ver onder het landelijk gemiddelde.  
 
Wat is dan zoal haalbaar? 

• Met isoleren lukt het wel tot energielabel B als men tenminste ook een beetje zuinige ketel heeft 

• Voor meer resultaat moeten de zon en de warmtepomp verder helpen. Toepassing hiervan zal 
echter in Bilthoven Noord in de regel zeker nu nog op praktische problemen stuiten.  

Het op grote schaal verduurzamen van particuliere woningen is een complexe opgave, zeker in 
Bilthoven Noord met zijn grote variëteit aan woningtypes en daarmee ook maatwerk als 
oplossingsbasis.  
 
In gesprek hoe we in de wijk duurzaamheid handen en voeten gaan geven. 

1. Het instrumentarium 
Isolatie (verreweg het belangrijkste), warmtepomp, zonnecellen,…… 

2. Hoe financieren we dat? In ieder geval niet middels grootschalige subsidieprogramma’s 
3. Wie is aan zet?  

Vooral de woningeigenaar, maar er is niets afdwingbaar 
4. Wat mogen we van de overheid verwachten? De overheid worstelt zelf ook met deze vraag. 

De Parijse doelstelling gaan we niet halen. De CO2 prijs stijgt. Als het duurder wordt, dan 
wordt de terugverdientijd veel korter. 

5. Wat kunnen we gezamenlijk doen? Collectiviteit, of via Kennis(sen)kring.  
 
Voor collectiviteit is de heer Eijze jan Bakker namens BENG! bereid gevonden om een toelichting te 
geven. BENG! is een lokale duurzame energie coöperatie met als doelstelling het verduurzamen van 
de energievoorziening De Bilt vóór 2030.  
 
Er volgt een discussie over de voor- en nadelen van zonnepanelen (investering wel terug te 
verdienen? Kan het elektriciteitsnet het aan?) en  van waterpompen (bij grootschalige toepassing en 
lage buitentemperaturen ontstaat overbelasting van het net). Er zullen de komende jaren veel 
ontwikkelingen zijn op deze gebieden. Dan is het nuttig als er in de wijk een platform is waar deze 
ervaringen gedeeld kunnen worden en door deskundigen zin van onzin wordt onderscheiden. 
Bewoners zijn op zoek naar betrouwbaar onafhankelijk advies zonder commerciële bijbedoelingen.  
 
De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is van plan een commissie Duurzaamheid op te richten om 
richting te helpen geven aan de aanpak van duurzaamheid binnen onze wijk. Met name gericht op 
individuele huiseigenaren en zo praktisch mogelijk, met een aantal ‘leerobjecten’ als concrete 
referentievoorbeelden, in nauwe samenwerking met de gemeente en andere initiatieven zoals BENG! 
met specifieke afstemming op Bilthoven Noord.  
Voor de commissie duurzaamheid onder leiding van Joost Wentink wordt een aantal deskundige 
wijkbewoners gezocht. Geïnteresseerde leden worden uitgenodigd zich hiervoor bij Joost Wentink of 
Coen Jager te melden.  
 
De volledige presentatie van Duurzaamheid is te vinden op onze website www.bilthovennoord.nl  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
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