
  





   Wat is Buurkracht? 

 

• Energie besparen met jouw buurt 

 

• Gratis en niet-commercieel initiatief van Enexis 

 

 

 



   Wie is Enexis? 

 

• Enexis is de netbeheerder van Noord, Oost en Zuid 
Nederland 

 

• Brengt gas en elektriciteit van energieleveranciers veilig in 
je huis en bedrijf 

 

• Beheert en onderhoudt het Gas- en Elektriciteitsnet 

 

• Aandelen in bezit van provincies en gemeentes 

 

 



   Waarom Buurkracht? 
Waarom Energiebesparing? 

 

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen 

aan een duurzame toekomst  

 

• Energiebesparing draagt bij aan een evenwichtig gebruik 

van de netten 

 

• Met energiebesparing is veel te winnen  

 

 



 Energiebesparing en Buurkracht 

 

 

“Energiebesparing is de verwaarloosde 

kant van het energiesysteem” 
 

Prof. Kornelis Blok, TU Delft 



 Particuliere Energiebesparing 

 

 

“Mensen kunnen zonder veel moeite 30% 
besparen op hun energieverbruik. Dat kan 
oplopen tot 600euro/jaar bij normaal verbruik” 
 

Bron: Nuon, Maurice de Hond, 2015 



Buurtbewoners vinden buurkracht 

 

Op verkenning 

 

Mobiliseren van de buurt 

 

Samen kiezen en aan de slag 

 

En besparen maar 
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• Buurtteam en Buurt 
Samenstellen buurtteam, postcode gebied, welke straten 

 

• Plan van Aanpak 
 Buurtafspraken (hoe gaan we het samen aanpakken?) 

 

• Planning 
Slimme meters, fotografie, woning/buurtscan, buurtbijeenkomst, evaluaties 

 

• Website 
De buurtpagina, buurtberichten, buurtacties 

 

   Aan de slag met Buurkracht 
Wat komt er bij kijken? 



Voorbeeld Kroeven 

 



1. Begeleiding en ondersteunende middelen 

 

2. Buurtscan en buurtadvies  

 

3. Eigen buurtpagina op www.buurkracht.nl  

 

Wat krijgt de buurt  
van Buurkracht? 



Eigen Buurtpagina 

• www.buurkracht.nl/kroeven 

• Inloggen met email en wachtwoord 

• Buurtacties en berichten  

• Inzicht in je energieverbruik en het buurt 

gemiddelde 

 

 



Inzicht in je verbruik 





Voordelen Energiebesparing 

• Lagere maandelijkse lasten 

• Toename comfort 

• Waarde toename v/h huis 

• Goede rendement op investering 

 

 



Voordelen Energiebesparing 

Case1: 8 zonnepanelen Eindhoven 

 

Investering: € 3,800 

Besparing:1,870 kWh/jaar 

Rendement: 10,8% 

TVT: 9 jaar 

 

 

 



Investering: € 2,360 

Besparing: 860m3/jaar 

Rendement: 22,45% 

TVT: 4 jaar 

Voordelen Energiebesparing 
 Case 2: Gevel isolatie Tilburg 



Besparing Oudenbosch 



Dit wil Roosendaal ook….. 

Glas 
Isolatie 
HR ketel 
Zonneboiler 
Zonnepanelen 
Duurzaamheidslening 

15 x zonnepanelen 
15 x isolatie 
3 x nieuwe HR++ ketel 
1 x zonneboiler 
8 x HR++  
2x duurzaamheidslening 
aangevraagd 



• Buurtteam (3-5 mensen/buurt) 

• Buurt (+/- 300 woningen) 

• Plan van Aanpak (wie, wat, waar, wanneer?) 

• Planning (acties en middelen) 
 

 

   Buurkracht Roosendaal 
Volgende stappen?............. 




