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1. Achtergrond 
 

1.1. Inleiding 
Hoe krijgen wij als Wilhelminaparkbuurt meer aandacht voor en concrete actie als het gaat 
om duurzaamheid? Als wijk vinden wij duurzaamheid belangrijk en we vinden dat we daar 
een actief steentje aan kunnen bijdragen. Voor onze toekomst, voor onze kinderen. De 
buurtvereniging Rond het Wilhelminapark heeft enige tijd geleden duurzaamheid als thema 
op de buurtagenda gezet. En het thema leeft. Enkele enthousiaste buurtgenoten en het 
bestuur hebben hun hoofden bij elkaar gestoken. De buurtbewoners zijn betrokken bij het 
welbevinden van de buurt, nu en in de toekomst. En daarvan is dit plan onder meer het 
resultaat. Het enthousiasme is gewekt, de motivatie is groeiend en de deskundigheid is hoog 
in onze wijk.  

Dit plan is gemaakt door 10 buurtbewoners, mede namens de buurtvereniging. Wij dienen dit 
plan graag in voor de prijsvraag voor meest duurzame initiatief in Zeist. We willen 
samenwerken met de gemeente Zeist, de milieudienst ZOU, energieleveranciers en andere 
stakeholders. Duurzaamheid vraagt om het bundelen van onze gezamenlijke krachten.  

 

1.2. Unieke karakter Wilhelminaparkbuurt 
Typische karaktertrekken van onze buurt zijn:  

- Grotendeels bestaande bouw uit 1880 – 1940 
- Relatief veel monumentale panden, wijk grenst aan centrum en bosrand 
- Hoge graad zelfstandige ondernemers 
- Aantal ouderenzorginstellingen, onderwijs en andere bedrijvigheid 
- Hoge participatie van bewoners in de wijk, hoog kennisniveau en relatief veel 

belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid 
- Actieve buurtvereniging met goed verzorgde infrastructuur: website, discussieforum, 

vraag- en aanbod, diverse succesvolle activiteiten en events op regelmatige basis 
voor alle doelgroepen 

- Enkele actieve straten met eigen activiteiten (straatbarbeque) 
- Steeds meer jonge gezinnen.  

 

Onze buurt is een Vitale en Bewuste oude wijk met diverse doelgroepen.  

 

1.3. Uitgangspunten 
We hanteren de volgende uitgangspunten: 

Bewustwording, energiebesparing en duurzame energie 
Duurzaamheid kent vele aspecten (energie, afval, hergebruik, water, voeding, vervoer, 
sociale cohesie en burgerparticipatie, klimaatneutraal verbouwen/gebruik duurzame 
materialen, gelijke kansen etc. etc). Wij richten ons om te beginnen op houding & gedrag en 
energiebesparing, waarbij het om concrete plannen en resultaten moet gaan.  

Iedereen betrekken, wel focus op grote opbrengsten met minste inspanning 
We betrekken diverse doelgroepen  (gezinnen, kinderen, bedrijven, onderwijs- en 
zorginstellingen) etc. Wij vinden dat dit initiatief zowel individuen, gezinnen/bedrijven als de 
hele wijk als geheel moet raken. We concentreren ons wel op de grotere opbrengsten met de 
minste inspanning.  
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Klein beginnen, groot eindigen 

Organische ontwikkeling verkiezen wij boven top-down plannen maken en uitvoeren. Het 
moet vanuit de buurtbewoners/buurtbedrijven zelf komen (inside-out) met kleine 
overzichtelijke initiatieven die tot aantoonbaar resultaat leiden.  

We ontwikkelen initiatieven die op termijn opgeschaald kunnen worden (gemeentebreed) en 
door buurtbewoners zelf kunnen worden uitgevoerd. Door borging in gedrag, borging in 
regelmatige aandacht in events/website en vergroten van aantal duurzaamheidsstrijders.  

 
We kunnen het niet alleen 
We gebruiken de expertise en inzet van deskundigheid uit de eigen buurt, van stakeholders, 
van de gemeente, Milieudienst ZOU en andere relevante partners.  Wij maken gebruik van 
bestaande kennis, hulpmiddelen, ontwikkelde tools enz.   

We gaan voor gezamenlijke inkoop en collectieve afspraken 
We maken collectieve afspraken over groene energie-inkoop, energie-advies, isolatie-
maatregelen, duurzame verbouwingsmogelijkheden, zonnepanelen en zonneboilers. We 
sluiten aan bij gemeente Zeist en Milieudienst ZOU die ook hiermee bezig zijn.  
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1.4. Hoe zijn we tot dit plan gekomen? 
 

De buurtvereniging Rondom het Wilhelminapark en enkele buurtbewoners 
(duurzaamheidsteam) faciliteren en zwengelen bewustwording/gedrag en maatregelen aan 
door:  

- Aandacht voor en faciliteren van activiteiten in 2011 (events) 
- Voorbeeldgedrag door een groeiende groep van bewoners en bedrijven. Dus door te 

doen, te ervaren, te leren en door te geven. Uitgaande van zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid  

- Interactieve website waarmee bewoners/bedrijven actief kunnen meedoen en eigen 
energieverbruik kunnen meten en vergelijken 

- Starten initiatieven gericht op collectieve inkoop van advies, energiebesparende 
maatregelen, duurzame energie-opwekking.  

 
Om structurele en lange termijn impact te creëren hebben wij de gemeente Zeist en andere 
partners nodig om ons als wijk te ondersteunen en te voorzien van informatie, subsidies, 
best practices, publiciteit en mogelijk andere samenwerkingsvormen. 
 
 
 

 
Uitwerken van de ideeën van de eerste brainstormsessie  
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2. Hoe kan de Wilhelminaparkbuurt duurzaam worden? 
 

 

2.1. Inleiding 
 

Lange termijn perspectief 

ligt aan de basis hiervan. Het is onze intentie om met onze Wilhelminaparkbuurt koploper te 
zijn als het gaat om duurzaam leven in een relatief oude wijk qua bebouwing. Ons streven is 
om tot de meest duurzame oude wijken van de provincie Utrecht te horen. Zowel qua 
‘planetfacetten’ (energiebesparing, herverbruik),  als sociale innovatie (samenwerking tussen 
buurtbewoners, kinderen en ouderen betrekken enz.) in de wijk. Dat kunnen we realiseren 
door samen op te trekken als buurtbewoners, buurtbedrijven en –instellingen en diverse 
stakeholders.  

Om deze koploperspositie te bemachtigen voorzien we maatregelen op huishouden niveau 
(isolatie buitenschil woning, verminderen energieverbruik) en maatregelen die het niveau van 
een individueel huishouden overstijgen. Zoals bijvoorbeeld het genereren van meer groene 
energie door middel van zonne-energie (zonnepanelen op zoveel mogelijk huizen/ 
bedrijven/instellingen in de buurt), hergebruik van energie, green wheels, betrekken 
onderwijs bij duurzaamheidsacties en collectieve afspraken over inkoop van groene energie 
en energiebesparende maatregelen. 

Actiejaar 2011 

In 2011 starten we met de componenten waarin onze wijk volgens ons het meeste resultaat 
kan behalen. Te weten: stimuleren van energiebesparende maatregelen (isolatie) en het 
aanpassen van gedrag als het gaat om duurzaamheid (verminderen energieverbruik in 
woningen/bedrijven, afval, hergebruik, vervoer, energiebesparing in 
huizen/instellingen/bedrijven).  

 

2.2. De hoofddoelen voor 2011  
  
De kern van ons duurzaamheidsinitiatief ligt in het realiseren van twee doelstellingen 

a. Onze buurtbewoners (huishoudens en bedrijven) van Wilhelminaparkbuurt zijn zich 
bewuster van hun eigen invloed op duurzaamheid. Ze hebben inzicht in verbruik en 
verbetermogelijkheden (WNFsite, SavvyEddy, ReadyourMeter, www.beksite.nl) en voelen 
zich gemotiveerd om bij te dragen.  

b. Het energieverbruik van huishoudens in de wijk neemt af, doordat zij zich concreet hebben 
voorbereid op het stookseizoen van 2011, of alternatieven voor hun energiebehoeften 
hebben gevonden.  

http://www.beksite.nl/


 

 

Wilhelminaparkbuurt Zeist, Koploper in duurzaamheid |  1.3 7/14 

In de volgende tabel staan de doelen en onze initiatieven opgelijnd: 

 Bewustwording Besparing 

Huishoudens/
Gezinnen 

- Weet wat je gebruikt KID-
competitie 

- Duurzaamheidschecklist op de 
site 

- Coole voorbeelden in de buurt 

- Green Wheels auto in de wijk 
- Maak energiebesparen makkelijk! 
- Coole tools om energiegebruik te 

meten aanbieden 

Kinderen 

Tijdens event (aansluiten bij 
onderwijs en bestaande 
initiatieven en NMC centrum): 

- ‘Wat is energie’ workshop 
- Energiecredits 
- Duurzaam leven check list  

Tijdens event: 

- Wedstrijd tochtstrippen plakken en 
spaarlampen tellen 

- Ruilmarkt speelgoed 

Buurt/Wijk 

- Meterstanden noteren en 
vergelijken/competitie 

- Energiecoaches (koplopers uit de 
wijk) 

- Infrarood camera inspectie en 
verslaglegging tijdens info-avond. 

- Co-buyer initiatief voor groene 
stroom.  

- Co-buyer besparende maatregelen / 
investeringen woningen (isolatie, 
zonnepanelen etc) 

- Laat DeltaLloyd het Bethaniëplein 
isoleren 

 

 

 

2.3. Resultaten 
 

Onze plannen leveren concreet resultaat op. We noemen het niet voor niets een KID-
competitie. Onze kids hebben ook recht op een leefbare en duurzame wereld! 

We willen op twee gebieden resultaten bereiken. 

101010 

Dit betekent dat 10% van de buurtbewoners (circa 45 – 50 huishoudens) een besparing 
realiseert van  10% van hun jaarlijkse energieconsumptie ten opzichte van 2010. Dit 
besparingspercentage is een realistisch getal, omdat de meeste individuen zichzelf 
dergelijke percentages makkelijk kunnen opleggen en gebleken is dat zij dit ook kunnen 
vasthouden. 

Meer chemie  

Het initiatief is opgezet om te groeien. Eerst binnen de groep van starters, daarna bij de 
aanhakers in de buurt en wellicht daarna binnen heel Zeist. Ons doel is om binnen de buurt 
50 huishoudens actief te laten participeren bij onze acties. Deze huishoudens werken samen 
en stimuleren elkaar. Of het nu jeugd is die met tochtstrippen in de weer is, of volwassenen 
met een gezamenlijk inkoopinitiatief – er ontstaan voortdurend nieuwe verbanden tussen de 
buurtbewoners.  
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3. Aanpak en globale planning 
 

3.1. Aanpak 
Centraal in onze aanpak staat de competitie. Deze wedstrijd motiveert de buurtgenoten om 
in de periode februari – juni 2011 energiestanden door te geven en deze onderling te 
vergelijken. 

De competitie kan alleen gewonnen worden als de deelnemers aantoonbare resultaten 
weten te behalen en meer dan vier maanden meedoen. Een set van begeleidende 
initiatieven zorgt ervoor dat buurtgenoten met concrete acties een beter resultaat weten te 
behalen. Dit is hieronder schematisch weergegeven. 

 

 

3.2. KID-Competitie 
De KID-competitie ondersteunt het doel van onze energiecampagne: verminderen van 
energiegebruik door bewustwording en stimulering van besparingsmaatregelen. Zo wordt de 
Wilhelminaparkbuurt een Koploper in Duurzaamheid (KID!). Belangrijk is dan ook dat we 
voor alle inwoners van onze buurt, met al zijn zeer verschillende huizen, een competitie 
starten die iedere deelnemer gelijke kansen op winst biedt. Dit kan, door niet het absolute 
verbruik van energie, maar de verandering – lees: de vermindering – in het verbruik te 
belonen, en dat dan in procenten.  

Deelnemen aan de competitie kan door inzenden van een kopie van de laatste 
jaarafrekening van stroom en gas. Daarmee kunnen wij vastleggen wat van het betreffende 
huisadres het laatst bekende jaarverbruik was. Dat rekenen we terug naar een verbruik in 
kWh (stroom) en m3 (gas) per dag. Verder willen we de meterstanden gas en licht hebben, 
met datum van opname van de meters. Hiermee is de stand aan de start van de 
deelnameperiode vastgelegd. 

In de periode dat onze actie loopt organiseren we dingen die mensen er toe brengen hun 
verbruik te reduceren. Wanneer buurtgenoten ons daarna nieuwe meterstanden (weer met 
datum) toesturen, kunnen wij steeds een nieuw verbruik per dag berekenen en terugmelden. 
Met daarbij het percentage dat men omhoog of omlaag is gegaan ten opzichte van het 
oorspronkelijke jaarverbruik. 
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Periodiek publiceren we een lijstje met de ‘beste deelnemers’: diegenen die het hoogste 
reductiepercentage bereikt hebben, met precies hoeveel die terug gegaan zijn in hun 
verbruik. Daarbij kennen we aparte prijzen toe voor de categorie stroomreductie en de 
categorie gasreductie. Twee lijstjes dus met de laatste stand, bijvoorbeeld wekelijks op de 
website van de buurtvereniging geplaatst. Om in aanmerking te komen voor vermelding moet 
je alleen je meterstanden insturen. 

Het addertje onder het gras is, dat je na eenmaal ingestuurd te hebben, voortaan jezelf 
ergens op de lijst terugziet. Je kunt jezelf niet verwijderen, maar je kunt natuurlijk iedere 
week weer een poging doen op een hogere plek te komen. En wie wil er nu helemaal 
onderaan staan? 

Hoe werkt het? 
Om gemakkelijk de gegevens te kunnen verwerken plaatsen we een formulier op de website, 
waar men de laatste meterstand gas en elektra kan invullen. Die komt daarmee in een tabel, 
die wij eens per week lezen en verwerken. 

We kunnen nu op basis van de ingevulde meterstand het verbruik per adres bepalen sinds 
de vorige ‘opname’. Vergelijking met het ‘standaard jaarverbruik’ uit de jaaropgave levert ons 
een relatief verbruik ten opzichte van de andere inzenders op. Hiermee kunnen we een 
‘winnaars van de week’ ranglijst opstellen: wie heeft procentueel het meest bespaard ten 
opzichte van zijn standaard verbruik. In feite kunnen we dit voor elektra en gas onafhankelijk 
doen, ook onafhankelijk van het weer. Bij heel koud weer gaan andere mensen winnen dan 
bij minder koud weer, dat wel. 

Tot slot kunnen we dan in ieder geval voor gas hetzelfde nog een keer voor het hele 
stookseizoen berekenen, eerst vanaf 1 februari tot bijvoorbeeld 1 juni, daarna voor het 
stookseizoen 2011-2012. 

Opschalen 
We starten de competitie met een substantiële groep buurtbewoners (circa 30). Daarna 
volgen er rondes. Iedere ronde kunnen er weer meer buurtbewoners meedoen. Na iedere 
ronde verbeteren wij de competitie, zodanig dat we kunnen opschalen naar veel deelnemers. 
De competitie kan ook plaatsvinden per straat. Op termijn sluiten we niet uit dat de 
competitie door andere buurten of heel Zeist kan worden ingezet. Zodat we ook op 
buurtniveau de strijd voor deze goede zaak aan kunnen gaan.  

 

3.3. Uitgangspunten 
 

Buurtvereniging en buurtgenoten 
De buurtvereniging en een aantal buurtgenoten zijn gestart met dit initiatief en zij zijn 
gemotiveerd om iets te bereiken op dit gebied. Er is inmiddels een groepje van 10 
medebuurtgenoten ontstaan die dit initiatief in 2011 verder willen brengen. 

De jeugd helpt mee 
Onze opzet heeft een continu element: de competitie. Hiermee kunnen elke maand leuke 
prijzen worden gewonnen: dit stimuleert de jeugd om ook echt mee te doen. Wij denken dat 
hierdoor ook weer de ouders worden gemotiveerd om bij te dragen aan een of meerdere 
initiatieven 

Evenementen zorgen voor extra aandacht en betrokkenheid 
De buurtvereniging is een sterke vereniging, die een grote betrokkenheid kent van haar 
buurtleden bij de evenementen die zij organiseert. Voorbeeld: bij het politieke 
verkiezingscafé waren er ca 80 buurtgenoten; de jaarlijkse parklunch telt meer dan 120 
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jaarlijkse deelnemers. De vereniging ontwikkelde zich in de afgelopen jaren van een locale 
belangengroepering tot een vereniging met meerdere doelstellingen, waaronder ook de 
sociale cohesie. Deze binding zorgt ervoor dat een duurzaamheidsinitiatief zeer zeker breed 
gedragen zal worden. 

Financiering: het initiatief financiert zichzelf 
Mogelijk kunnen kickback fees worden gerealiseerd als met commerciële aanbieders grotere 
aantallen buurtbewoners als klant een contract afsluiten. Hierdoor kunnen wellicht initiatieven 
zelf worden bekostigd. 

 

3.4. Globale planning 
Onderstaande globale planning geeft weer hoe we de verschillende acties in de tijd plaatsen. 
Het is een indicatief overzicht; het is wel ons doel om deze te koppelen aan de reeds 
bestaande activiteitenplanning van de buurtvereniging. Tussen nu (1 december) en 23 
januari wordt de planning verder gedetailleerd.  

Januari 
23 Januari: het Midwinterfeest van de buurtvereniging 
- Introductie en start van de besparingswedstrijd incl verloting energiemeter (Watcherr of 
andere) 
- Update website met informatie over initiatief 
- Informeren bedrijven/instellingen en nietleden over initiatief en mogelijkheden om mee te 
doen 
 
Eind januari: benoemen energiecoaches en voorloophuizen 
 
Februari:  
Start competitie ‘underground’  
- Competitie start met beperkt aantal deelnemers om ervaring op te doen voor competitie 
stookseizoen 2011/2012 

Infra-rood camera auto opnames 
- Kosten moeten nog in kaart worden gebracht 

Februari – Maart:  
Gezamenlijke inkoop (voorbereiding) 
- Energie 
- Groene stroom 
- Woningisolatie 
- Zonnepanelen 
 
Greenwheels auto in de wijk (voorbereiding) 
 

April:  
buurtborrel met inschrijving op inkoopvoordeel en inventariatie interesse 
greenwheels/carsharing (en biologische wijn) 

Juni:  
parklunch 
- Winnaar wedstrijd bekendmaken (prijs = green science pakketten) 
- Solar 1 elektrische auto rond laten rijden 
- Voorlichting/ludieke (kinder)activiteiten 
- resultaten meting infrarood auto 
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Eind September: Verdiepende informatie-avond:  
- Spreker die enthousiasmeert met haalbare gedragsveranderingen /   
bijv. Wubbo Ockels / oprichter Marktplaats of koplopers uit buurt/Zeist/omgeving 
- Start competitie stookseizoen 2011/2012 
 

Eind december/begin januari 2012:  
- meting resultaten energiebesparing deelnemende huishouden, publiciteit 

 

De organisatie van de uitvoering ligt in handen van een duurzaamheidsteam dat wordt 
geformeerd uit betrokken 10 buurtbewoners en andere belangstellenden. Het ligt in de 
verwachting dat een drietal buurtbewoners de regie zal krijgen op het initiatief en deeltaken 
door groepjes buurtbewoners worden getrokken. Het regiegroepje onderhoud contact met 
het bestuur van de buurtvereniging, de gemeente Zeist, Milieudienst ZOU en overige 
relevante partners. Gedurende 2011 komt het duurzaamheidsteam  
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4. Budget 
 

Verwachte uitgaven en inkomsten duurzaamheidsinitiatief 2011: 

 IN UIT  
Gemeentelijke ondersteuning  500 150 Bestuurskosten/vergaderingen 
Kick-back fee van leverancier bij 
aanbrengen klanten bijv.  50 hh 
groene energie. 1200 150 Kleine materialen 

Buurtvereniging support (eenmalig) 300 60 
4 energie (kwh) meet apparaten voor uitleen aan 
bewoners. 

  100 
Midwinterfeest kosten inclusief verloting 1 
energiemeter 

  300 Infrarood camera-auto in de buurt 
  250 Borrel organiseren met intekenen co-buyer 
  140 Materialen wedstrijd tochtstrippen plakken 
  300 Parklunch Solar I 
  50 Parklunch prijzen (green Scrience pakketten) 
  500 Samenvattende info-avond met spreker/koploper 
 2000 2000  
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5. Appendix: Overzicht initiatieven uit brainstorm 
 

5.1.1. Hoe wij bewustwording denken te realiseren 
Ieder doel bestaat uit een aantal pijlers. De pijlers kennen een aantal activiteiten/elementen 
die we in 2011 gaan uitvoeren. De volgende drie pijlers stimuleren bewustwording en 
gedrag: 

Pijler 1: Bewustwording huishoudens/gezinnen 

- Weet wat je gebruikt (read your meter, savvy eddy, wattcher) en versla je buren, de 
andere straat met energiebesparing.  

- Energiecoaches: persoonlijk advies, begeleiding door ervaren buurtbewoners tbv het 
nemen van energiemaatregelen en gedrag 

- Duurzaamheidschecklist voor gemiddeld Wilhelminaparkhuishouden met energie- en 
duurzaamheidstips op de site. Inclusief informatie over maatregelen, subsidies, 
relevante sites, relevante experts e.d.  

- Informatievoorziening tbv duurzaam verbouwen 
- Turven per ‘’reis’’ naar school, sport enz per auto/fiets/voet/ov 
- Koploperhuizen/huishoudens qua duurzaamheid. Voorbeeldhuizen voor kennis en 

inspiratie 
 

Pijler 2: Bewustwording kinderen (vanaf 6 tot 18 jaar) 

- Energie credits tot je 12e. Wanneer zijn ze op?  
- Wat is energie en wat kost het? Energiespel op basis van verbruik. Meer zakgeld te 

winnen door minder te verbruiken (douchen, tv-kijken, computeren, lampen uit enz.).  
- Middag workshop/spel rond energie, ludieke energiespeurtocht 
- Duurzaam leven checklist voor kinderen  
- Duurzaamheidsvoorlichting kinderen op scholen in Zeist: initieren hiervan bij 

gemeente en scholen 
 

Pijler 3: Bewustwording wijk 

- Meterstanden registreren en vergelijken 
- Competitie tussen huishoudens, straten. Op basis van afgeven 

doelstelling/toezegging qua energiebesparing begin 2011.  
- Duurzaamheidsevent juni 2011 en doorlopende aandacht voor duurzaamheid tijdens 

events georganiseerd door buurtvereniging 
- Infrarood camera laten rondrijden in de buurt.  

 

 

5.1.2. Hoe wij daadwerkelijke besparing denken te gaan realiseren.  
 

Pijler 4: Besparing huishouden/gezin 

- Green wheels in de wijk en car-sharing 
- Verlagen drempels voor investeringen in energiemaatregelen door inzet van 

energiecoaches, voorbeeldhuizen, ervaringen met energiebesparende investeringen, 
tips voor energiebesparing buitenste schil, verlichting, waterverbruik, voedsel enz.) 

- Vegetarische of visdag 
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- Verlichting: nieuw type spaarlamp 
- Inzet slimme tools, handige sites enz 

 

Pijler 5: Besparing door kinderen 

- Wedstrijdjes tochtstrippen plakken en spaarlampen tellen 
- Wedstrijd meterstanden bijhouden 
- Ruilmarkt voor speelgoed 

 

Pijler 6: Besparing wijk 

- Carsharing/green wheels 
- Witte daken (platte daken) 
- Collectieve actie inkoop groene stroom 
- Voorbeeldhuis: Wilhelminalaan 43 
- Wijkevent: straatfeest rond duurzaamheid 
- Uitwisselen ervaringen rond gebruik zonnecollectoren, biogas enz. 
- Betrekken bedrijven die onze wijk als pilotwijk kunnen gebruiken voor 

energiebesparende maatregelen of energieopwekking (zonnecollectoren) 
 


