
Het team van 050 Buurtwarmte in Paddepoel: v.l.n.r. Joep Broekhuis, Peter Breithaupt, Anne Huizinga, Steven Volkers, 
Els Struiving, Esther Walstra, Adrie Kuik en Henk-Jan Falkena. (Foto: Reyer Boxem)

I
n de Groningse wijk Paddepoel, ruim 
10.000 inwoners, was het voor buurtbewo-
ners geen reden om achterover te leunen. 
Integendeel. Een aantal enthousiaste-

lingen heeft inmiddels een dagtaak aan het 
doel de wijk uiterlijk in 2035 energieneutraal 
te laten zijn. Daarmee sluiten zij aan bij de 
doelstellingen van de gemeente Groningen. 
En liever nog lopen ze er op vooruit.
Het begon jaren geleden met vijf, zes 
enthousiaste wijkbewoners die het burger-
initiatief Paddepoel Energiek oprichtten. Zij 
delen hun kennis over energiebesparende 
maatregelen als isolatie en zonnepanelen.

Duurzame warmte
Els Struiving is een van de oprichters van 
Paddepoel Energiek. ‘We kwamen erachter 
dat we op energiegebied best wat hebben 
te bieden’, zegt ze, ‘maar niet op het gebied 
van warmte. En dat is jammer. Zeker in 
Groningen zijn er genoeg mensen die van 
het gas af willen. Aardgas dat juist in huis-
houdens een belangrijke rol speelt voor 
koken en warmte.’
Om alternatieven te zoeken richtten 
Paddepoel Energiek en stads-energie-
coöperatie Grunneger Power de Stichting 
050 Buurtwarmte op. De stichting richt zich 
in eerste instantie op het stadsgedeelte 
Paddepoel-Noord, een wijk met een boven-
gemiddelde hoeveelheid eigenwoningbezit. 
Dat individuele bezit – zo’n vijfhonderd 
verschillende eigenaren – bemoeilijkt 
het van de grond krijgen van collectieve 
energieplannen.
De stichting heeft de ambitie duurzame 
warmte aan te bieden voor iedereen die 
dat wil. Dat zou moeten gebeuren via een 

warmtecoöperatie waarvan iedere gebrui-
ker lid is. ‘De bewoners zijn niet alleen 
consument’, legt Struiving uit. ‘Je bent geen 
passieve burger. Je hebt de regie over je 
eigen warmte.’

Vertrouwde partij
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? ‘Allereerst 
door een vertrouwde partij te zijn voor de 
buurtbewoners’, stelt Struiving.  ‘Wij gaan 
dit voorjaar eerst een buurtonderzoek 
doen. Wat vinden bewoners belangrijk in 
hun warmtevoorziening? Daarnaast betrek-
ken we bewoners actief bij de plannen. 
We laten ze bijvoorbeeld meedenken over 
een programma van wensen en eisen. 
Tegelijkertijd met het verzamelen van kennis 
over de behoefte van de buurtbewoners, 
brengen we de technische haalbaarheid 
van een warmtenet in kaart. Shell speelt in 
de ontwikkelfase een rol in sponsoring en 
specialistische expertise. Het is nadrukkelijk 
niet de bedoeling dat zij het warmtenetwerk 
gaat exploiteren. Dat doen de bewoners zelf, 
via de warmtecoöperatie.’
Tegen het eind van het jaar hoopt Stichting 
050 Buurtwarmte alle kennis bij elkaar te 
kunnen brengen in een conceptontwerp en 
-begroting voor een duurzame wijkcentrale 
met een centrale warmtepomp gekoppeld 
aan een gemeenschappelijk warmtenet.
‘We zijn in Kopenhagen op bezoek 
geweest bij een vergelijkbaar initiatief’, 
zegt Struiving. ‘Hun ervaring was dat je 
30 procent van de bewoners mee moet 
hebben, de rest volgt wel als je echt gaat 
beginnen. Als we genoeg deelnemers 
hebben, kunnen we van start met onze 
eigen warmte.’

Het is een jaren zestig 

uitbreidingswijk waarvan er 

honderden in Nederland zijn. 

Ooit toevluchtsoord voor jonge 

gezinnen en huishoudens, 

nu bevolkt door een overdaad 

aan gepensioneerden en 

studerenden. De eenvormige 

straten met rijen eengezinswo-

ningen hebben betere tijden 

gekend. Net als het winkel-

centrum waar leegstand een 

constante dreigt te worden.
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