
WIJKPALEIS 
PADDEPOEL
..is een gezellige groene bewonersplek in       
Winkelcentrum Paddepoel naast de dieren- 
winkel. Het wijkpaleis bestaat sinds januari 2022 
voor iedereen die mee wil helpen de wijk een 
stukje mooier te maken. Iedere donderdag- 
avond zijn we hier te vinden tijdens het energie 
spreekuur van 18:30 tot 20:20 uur. 

ADRES
Dierenriemstraat 242
9742 AN Groningen

Kom dan naar ons energie spreekuur: 
iedere donderdag avond 18.30 - 20.20 
in het Wijkpaleis.

HEB JE MEER VRAGEN 
OF HULP NODIG?

Paddepoel krijgt de komende jaren (vanaf 
2025) in delen een warmtenet. Dit kan 
invloed hebben op je plannen om je huis 
te verduurzamen. 

Om verstandige keuzes te maken en  
dubbele kosten te vermijden geven wij 
onafhankelijke informatie en bruikbare 
tips.

ONAFHANKELIJKE TIPS 
EN INFORMATIE

www. pa d d e p o e l e n e rg i e k . n l

PADDEPOEL
ENERGIEK
..is een groep energieke wijkbewoners die 
samen hun wijk duurzamer willen maken. In 
2012 vonden ze elkaar in een vereniging van 
huiseigenaren. Samen gingen ze aan de slag 
om hun woningen, gebouwd in de jaren 60, te 
verduurzamen. Wat begon met zo’n 30 deelne-
mende huiseigenaren is uitgegroeid tot een 
initiatief voor heel Paddepoel. 

Paddepoel Energiek heeft zijn hoofddoel 
helder voor ogen: Paddepoel moet in 
2035 een energieneutrale wijk met eigen 
energieopwekking zijn.

Hulp nodig bij het beoordelen van de 
offertes? Kom langs bij de energie-  
coaches van Paddepoel Energiek. 

ENERGIECOACHES

De energiecoaches v.l.n.r.
Simon Boven, Berna Holleboom en Piet Hazekamp.

ELEKTRISCH
KOKEN



WAT ZIJN DE KOSTEN?

Afhankelijk van het merk, de grootte en functies 
zijn inductiekookplaten te koop van 250 tot 
3000 Euro. Een extra stroomdraad naar de 
keuken en het laten aanbrengen van een extra 
groep kost zo’n 600 Euro. Je moet ook nieuwe 
pannen kopen als je oude pannen niet geschikt 
zijn voor inductie. Je bent dan gemiddeld 1600 
Euro kwijt voor een inductiekookplaat en 
pannen. 

IS HET WAT, INDUCTIEKOKEN?

Tegenwoordig zijn kookplaten van uitstekende 
kwaliteit en gemakkelijk bedienbaar. Een induc-
tie kookplaat wordt snel heet, koelt makkelijk af 
wanneer deze uitgezet is en je hoeft niet meer 
bang te zijn dat het gas niet goed is dicht- 
gedraaid. Daarnaast is schoonmaken van zo’n 
platte,  keramische plaat een fluitje van een 
cent.

HOELANG DUURT DE AANLEG 
VAN MIJN INDUCTIE KOOKPLAAT?

Binnen een halve dag zijn de werkzaamheden 
verricht.

Binnen een halve dag zijn de werkzaam-
heden verricht.

HOELANG DUURT DE AANLEG 
VAN MIJN KOOKPLAAT?

Paddepoel Energiek heeft veel ervaring 
en een breed netwerk van partners.  

BETROUWBARE PARTNERS

WAAROM ELEKTRISCH KOKEN?

Om direct minder gas te verbruiken, kun je er 
voor kiezen om eenmalig te investeren in een 
inductiekookplaat. Als je er voor kiest om je 
woning aan te laten sluiten op het warmtenet 
én een inductieplaat neemt, ben je bovendien 
volledig van het gas af. 

Kijk voor meer informatie op milieucentraal.nl 
en zoek op inductie kookplaat.

IS MIJN KEUKEN GESCHIKT?

De meeste keukens met een (ingebouwde) 
gaskookplaat zijn geschikt. Wel moet je eraan 
denken dat je een vrije elektriciteitsdraad heeft 
van de keuken naar de stoppenkast. 

In combinatie met zonnepanelen en een 
hoge gasprijs verdien je deze kosten 
binnen een paar jaar terug.

TERUGVERDIENEN

MOET IK MIJN STOPPENKAST OOK 
AANPASSEN?

Voor een inductie kookplaat heeft u een 
speciale groep in de meterkast nodig die besta-
at uit twee gekoppelde groepen. Voor zeer grote 
inductieplaten zijn drie groepen nodig. Dit kan 
een elektricien voor u doen. 


