
Clusterwoningen Toekomst Proof!
Meeting (plein)ambassadeurs

1 juni 2022



De wijk
336 dezelfde type woningen, 6 subtypen
14 pleintjes ook wel ‘clusters’, in het voormalig eikenhakhout
1974-1978

De uitvoerenden in de wijk
10 pleinambassadeurs, en enkele andere
RRE-projectgroep, inclusief de initiatiefnemer (4)
Samengewerkt met professionals voor RRE activiteiten (met name van DNA-
in de bouw)
Oefenen met E-trias, als platform ter ondersteuning organisatie

00 Clusterwoningen



00 Clusterwoningen tijdlijn

2018/2019
Renkums klimaatakkoord
Tafel wijkinitiatieven

Eind 2019
Aanvraag RRE-subsidie
door gemeente
mét wijkinitiatieven
Regie bij de wijk
Support ELMG

Begin 2020
Start uitvoering RRE
Start wijkinitiatief Clusterwoningen

Maart 2020
Ojee, lock down 
Start-bijeenkomst
afgelast

Uitvoering
Uitwisseling
Overwinnen struggles

Maart 2022
Einde RRE
Goede basis
Veel ontwikkel-, 
Verbeter-,
Versnel 
wensen en ideeen

NU



Terugblik
Inventariseren: wat hebben we gedaan in 2 jaar Clusterwoningen 
Toekomst proof samen met vrijwilligers 
de RRE-subsidie ingezet?

Resultaten
‘Meten is weten’
‘Kleine maatregelen’
‘Menukaart’

(Hoe) gaan we verder? 
MOOI2022 
Vervolgwensen en –ideeën
Oproep

00 Inhoud



01 Terugblik

Inventariseren 
Wat hebben we gedaan met de RRE Subsidie?



01 Terugblik
Inventariseren 
Wat hebben we gedaan met de RRE Subsidie?

87 abonnees
12 filmpjes
+ 13.000 views

Website en nieuwsbrief
94 abonnees

1 juni 2022 Gebruikers Sessies

Totaal 4451 7542

Doorwerth 108 393

Renkum 362 1103

Oosterbeek 184 374

Arnhem 595 1050



01 Terugblik

Bijeenkomst in de Ontmoetingskerk



01 Terugblik

Rookmachine-meeting
Leen ‘m en leer over je woning!



01 Terugblik

Luchtkwaliteit meter
Leen ‘m en leer over je woning!



01 Terugblik

Professionals

Onder meer:
Advies onafhankelijke 
offerte-aanvragen
Beoordeling aanbieders
Tutorials
Menukaart
Expertise 
Maatwerk



01 Terugblik
Warmte-wandelingen



01 Terugblik

Vleermuizen



01 Terugblik

DIY kleine maatregelen



01 Terugblik

Inkoopactie Vloer- en 
spouwmuurisolatie



02 Resultaten

Wat hebben we ontwikkeld waarmee we onze 
Clusterwoningen toekomst proof kunnen maken?

Maak een plan!

Doe het zelf!

Leer je woning 

kennen!



02 Resultaten

Prototype adviezen

Maak een plan!



Prototype adviezen



02 Resultaten

Menukaart

Maak een plan!



Menukaart ‘energiezuinige en comfortabele clusterwoning’ Adres
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Zijgevels

Gevelpanelen 
isoleren T

Spouwmuur
isolatie T

- PIR
- Minerale Wol
- Aluminium 

noppenfolie
- Bioparels

- EPS-parels 
- PUR  
- Glaswol

- Cellulose
- houtvezelisolatie
- Leemstuc

Voor- en achtergevel

Glas T 

- HR++-glas
- Vacuümglas

Ventilatieroosters 
nodig?

Dak

- PIR-platen
- EPS/XPS platen

Verbeteren verwarmen

- Vlas-isolatie
- Houtvezelisolatie

zijgevels

- Kunststof
- Aluminium

KozijnenGlas  T

- Triple glas
- Vacuümglas

Dak

Zoals bij route verbeterenRabatdelen
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en Warmtepomp
Afgifte 

Verwarming en koeling T

- Vloer- of wandverwarming
- Laag-temperatuur radiatoren
- Laag-temperatuur convectorput

En
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Zonneboiler Zonnepanelen T

Dunne film / GlasMono/PolykristallijnVlakke plaat 
collectoren

Vacuümbuis
collectoren

- Kunststof
- Aluminium

Isolatie op plat dak

PV-T

Bron: bodem

Vloer T

Kelder/
garageplafondVanuit Kruipruimte

- PIR-platen
- EPS-platen
- Minerale Wol

- Isolatiefoam
- Cellulose

- PUR  
- Minerale wol
- PIF-isolatie

- Cellulose
- Houtvezelisolatie

Kierdichting

- Kieren dichten tussen 
kozijn en buitenmuur T

- Openslaand raam 
tochtdicht maken  T

- Draaiende delen 
vervangen

- Klepramen isoleren en 
(tocht)dichtmaken T

- Voordeur tochtdicht 
maken

- Brievenbus verplaatsen

Voor- en achtergevel
Vervangen puien

- PIR/EPS
- Houtvezel

Gevelisolatie 
van buitenaf

Gevelisolatie
van binnenuit

- Cellulose
- houtvezelisolatie
- Leemstuc
OPTIE 
Wandverwarming

- PIR of EPS
- Steenwol of 

Glaswol

- Radiatorfolie plakken T
- Convectorput isoleren T
- CV-ketel afstellen T
- Waterzijdig inregelen T
- Houtkachel verwijderen of verbeteren
- hybride warmtepomp

Ve
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Bron: lucht

Balansventilatie centraal

Systeem D T 
- Gecontroleerde ventilatie in alle leefruimtes
- met warmteterugwinning
- CO2 en vochtgestuurd

Mechanische ventilatie T 
Systeem C

- Zelfregelende roosters in ramen
- Afzuiging natte ruimtes en keuken
- CO2 en vochtgestuurd

Balansventilatie decentraal

Systeem D i.c.m. A of C T 
- Balansventilatie met warmte terugwinning in 

één ruimte of verdieping
- in combinatie met A of C elders.

Natuurlijke ventilatie
Systeem A T

- Klepraampjes
- Ventilatieroosters

- - Gecertificeerd 
hardhout
- Gecertificeerd  
zachthout

Bron: PV-T

- - Gecertificeerd hardhout
- Gecertificeerd 
gemodificeerd   
zachthout

Vloer T

Zoals bij route verbeteren



02 Resultaten

Kleine maatregelen
doe-het-zelf



03 (Hoe) gaan we verder?

De noodzaak is er… 
overduidelijk!











03 (Hoe) gaan we verder?

Zijn er wensen- en ideeën?



03 (Hoe) gaan we verder?

Uitgangspunten 
onze voorwaarden voor succes!?

• Niks opleggen!
• Vanuit verschillende perspectieven aanbod/ondersteunen
• Met onafhankelijk advies professionals

Er leiden meer 

wegen naar Rome!



03 (Hoe) gaan we verder?

Vraag
is er animo bij ambassadeurs het 
wijkinitiatief voort te zetten?



03 (Hoe) gaan we verder?

Er ligt een goede basis, en zijn nog lang niet 
klaar!
Veel ideeën voor versnellen en verbeteren. 

Scenario’s
Met en zonder euro’s.



03 (Hoe) gaan we verder? STAP 1

Delen met medebewoners BIJEENKOMST
na de zomervakantie
Praktisch -> simpel
Ik ga wat doen!

En meenemen in toekomstscenario(’s) 
Clusterinitiatief



03 (Hoe) gaan we verder?

Wensen en ideeën

• Van beginner tot gevorderde
• Inspireren
• Basis (menukaart, meten is weten) verder uitwerken met experts
• Meer collectief
• Nieuwe collectieve ideeën uitwerken, deel-auto’s, opslag, 

warmtebronnen, klimaatadaptatie, biodiversiteit (vleermuis)
• Business case voor je plan
• Toewijzen deeltaken



03 (Hoe) gaan we verder?

Etrias



03 (Hoe) gaan we verder?

E-trias
…is een online platform dat levert een 
onafhankelijk, schaalbaar en zeer nauwkeurig 
energiebespaaradvies aan woningeigenaren.
Onafhankelijk, op grote of kleine schaal, 
van algemeen tot nauwkeurig. Bouwfysisch, 
bouwkundig en installatietechnisch 
compleet.



03 (Hoe) gaan we verder?

Oproep 
Meer vrijwilligers 
Meer ambassadeurs
Minder energieverbruik
Meer plezier in de wijk!


