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Nieuwe Energie voor Groenoord
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06/2022

Een uitgave  
van Nieuwe
Energie voor 
Groenoord

Vragen? Mail naar: nieuwe.energie@schiedam.nl

Beste bewoners van Groenoord,

In Groenoord komt een warmtenet. Dit project heet Nieuwe Energie voor Groenoord 
(NEvG). De voorbereidingen voor NEvG zijn in volle gang. In deze nieuwsbrief leest u 
hoe het gaat met het project. 

Wilt u meer informatie over de planning en route van het warmtenet? Of over de 
bouw van het warmtestation. Kom dan op woensdag 8 juni naar de Participatietafel,
de informatiebijeenkomst voor alle bewoners in Groenoord. 

In deze nieuwsbrief onder andere:

Tweede flat Woonplus 
klaar voor de toekomst

Wijkenergie coördinator
Mounia Elouachoun
helpt bij al uw vragen 
over energie

8 juni bijeenkomst over
de route & planning van
het warmtenet en bouw 
van het warmtestation
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In april is Mounia Elouachoun gestart als 

Wijkenergie coördinator in Groenoord. 

Misschien heeft u haar al gesproken, want 

Mounia is direct de wijk ingegaan om kennis 

te maken met bewoners en organisaties. 

Mounia gaat voor het project Nieuwe Energie 

voor Groenoord bewoners helpen bij al hun 

vragen over energie een wonen zonder 

aardgas. Heeft u bijvoorbeeld vragen over 

isolatie, energie besparen, het warmtenet of 

inductiekoken? Bespreek het met Mounia! 

Ook gaat Mounia activiteiten in de wijk 

organiseren. In de gesprekken met u en 

andere bewoners hoort Mounia graag welke 

activiteiten u interessant vindt. 

Wilt u een gesprek met Mounia? 

Bel of mail haar dan  via 06 27 15 23 36 of   

m.elouachoun@schiedam.nl

Er zijn al twee flats van Woonplus klaar 
voor aansluiting op het warmtenet 
Twee flats van Woonplus zijn al klaar voor de aan-

sluiting op het warmtenet. In maart was het werk 

in de Jozef Oreliosingel 85-167 al klaar. Aannemer 

Hemubo heeft eind mei de laatste werkzaamheden  

afgerond aan het  Henriette Bosmanplein 104-145.

Dit jaar nog drie Woonplus flats aardgasvrij
De komende maanden werkt de aannemer in het 

Cornelia van Zantenplein 100 t/m 145 en de Jozef 

Oreliosingel 169-251. Daarna is het Bart Verhallen-

plein 50-91 aan de beurt.

Van Raalteplein besluit binnenkort
Op het Van Raalteplein is vooralsnog  

onvoldoende instemming met het plan. 

Woonplus zal daarom alleen het noodzakelijke 

onderhoud uitvoeren. Als er in de toekomst 

toch nog voldoende bewoners ja stemmen 

dan wordt deze flat ook klaar gemaakt voor 

aardgasvrije warmte.
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Mounia Elouachoun
Wijkenergie coördinator Groenoord
 



Woonplus maakt de woningen aardgasvrij en brengt verbeteringen aan zoals extra isolatie. 

Ook doet Woonplus meteen het noodzakelijk onderhoud aan de woningen en de flats. 

Drie soorten 
werkzaamheden

 A. AARDGASVRIJ

In de woningen komen een 
warmteafleverset, grotere 
radiatoren en een draadloze 
thermostaat. Om te koken met 
inductie krijgen bewoners een 
nieuwe kookplaat of fornuis met 
een set inductiepannen.

 B. VERBETERINGEN

Woonplus zorgt voor betere 
isolatie, nieuwe sloten en een 
vernieuwde, afgesloten hoofd- 
ingang. Ook komt er een spiegel 
met infrarood verwarming in de 
douche.

 C. ONDERHOUD

In de douche en in het toilet 
komt een nieuw systeem- 
plafond. Woonplus schildert ook 
de buitenkozijnen. In sommige 
flats moet Woonplus ook de 
rioolstandleiding vervangen.  
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Voorstel volgende Woonplus flats in de maak
Woonplus maakt op dit moment de voorstellen met 

werkzaamheden voor flats in Groenoord Midden 

en Zuid. In het kader ziet u om welke flats het gaat. 

Woonplus betrekt graag bewoners van deze flats bij 

het maken van de voorstellen. Dat kost niet veel tijd – 

reken op zo’n twee uur per maand. Hiervoor krijgt u 

een vrijwilligersvergoeding.
 

Wilt u meedenken over het voorstel?

Graag! Stuur dan een e-mail naar Maurits Harting van 

Woonplus. Zijn e-mailadres is mha@woonplus.nl 

Op woensdag 15 en maandag 20 juni organiseert Woonplus twee 

informatieavonden over aardgasvrij wonen. Deze bijeenkomsten  

zijn voor bewoners van Woonplus flats aan het Johan Strausplein, 

de Puccinistraat en Verdistraat. Beide bijeenkomsten zijn van 

19.00 -20.30 uur in Wijkcentrum De Brug aan het Heijermansplein.

Woont u in een van deze flats en wilt u zich aanmelden? Stuur dan 

een mailtje naar Maurits Harting via mha@woonplus.nl
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• Louis Zimmermanplein 55-96

• Vivaldilaan 1-97

• Mozartlaan 1-181 (2 complexen) 

• Obrechtstraat 1-29                   

• Sweelincksingel 2-30                

• Willem Pijperstraat 31-79 

• Diepenbrockstraat 31-79         

• Valeriusstraat 33-79                 

• Johan Wagenaarstraat 31-77

De flats / complexen:

15 juni 20 juni

Groenoord Noord
informatiebijeenkomsten 
huurders Woonplus



Valeriusstraat 65
Er is een modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 

159. En nu is er een tweede modelwoning aan de 

Valeriusstraat 65. Bewoners van Groenoord Zuid 

kunnen hier zien hoe hun woningen worden na  

de werkzaamheden. 

Bent u benieuwd?

Kom dan eens langs op dinsdag tussen 17:00 en 

18:00 uur. In beide modelwoningen zijn er dan 

inloopuren. Komt u liever langs op een andere dag 

of tijd? Dat kan ook! Bel Woonplus voor een afspraak 

op (010) 20 45 100.

Aardgasvrij wonen betekent ook aardgasvrij  

koken. Zonder aardgas gaat dat elektrisch,  

bijvoorbeeld met inductie. Koken met inductie 

is even wennen, maar de meeste mensen zijn 

erg enthousiast. Waarom? Lees over de 

voordelen van koken met inductie!

Net zo lekker! 

Het belangrijkste is misschien wel dat u met inductie 

net zo lekker kookt. Wilt u dat een keer proberen? 

Kom dan naar een van de workshops inductiekoken 

in Groenoord. In de agenda achterin deze nieuws-

brief ziet u wanneer de workshops zijn en hoe u zich 

Zuinig!  

Een inductiekookplaat gebruikt minder 

stroom dan andere elektrische kookplaten.

Geen energieverlies!  

Bij inductiekoken verwarmt u alleen de 

bodem van de pan. Er is geen warmteverlies 

rondom de pan.

Veilig!  

Een inductiekookplaat schakelt automatisch 

uit en koelt meteen  af als er geen pan op 

staat. Wel zo veilig, zeker met kinderen in huis.

Snel!  

Inductie verwarmt uw pannen heel snel  

omdat alle warmte direct naar de pan gaat.

Schoon! 

De kookplaat is heel makkelijk en snel 

schoon te maken met een doekje.

De flats / complexen:

Tweede 
modelwoning

Workshops
Inductiekoken

Tip!
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Eigenaren van rijtjeswoningen in Groenoord  

krijgen rond 2030 een voorstel om aan te sluiten 

op het warmtenet. Dat duurt nog even, maar u kunt 

nu alvast beginnen met het verduurzamen van uw 

woning. Daarom was er op 2 maart een informatie-

bijeenkomst voor de eigenaren. Adviseurs van het 

Servicepunt Woningverbetering hebben vragen 

beantwoord en een presentatie gegeven over de 

mogelijkheden om de woningen te verduurzamen. 

Ook zijn er met aanwezigen afspraken gemaakt 

voor een persoonlijk adviesgesprek.

Op 20 april was er een informatiebijeenkomst voor 

bestuursleden en commissies van VvE’s waarin 

Woonplus geen woningen bezit. Deze VvE’s 

krijgen in 2022 een onafhankelijk en vrijblijvend 

energieadvies, net zoals gemengde VvE’s (waarin 

Woonplus wel woningen bezit) al eerder kregen. 

De eerste spreker op de avond  

was Rick Wessels. Rick werkt bij  

Groenoverleven.nu en heeft de energie-

adviezen gemaakt voor de gemengde 

VvE’s. Rick gaf uitleg over de aanpak van het  

energieadvies. De eerste stap is een onderzoek 

naar de huidige situatie. Op basis van hiervan wordt 

een combinatie van vier verduurzamingsopties 

en drie mogelijkheden voor warmte uitgewerkt en 

doorgerekend (zie de afbeelding). Alle leden van 

de VvE krijgen dan het advies met de 12 pakketten. 

Na een besluit van de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) kan de VvE het voorkeurspakket verder laten 

uitwerken.

Maak een afspraak

Heeft u de informatieavond gemist en 

wilt u informatie? Maak dan een afspraak 

met een adviseur van het Servicepunt 

Woningverbetering. U kunt hiervoor 

een e-mail sturen naar:

info@servicepuntwoningverbetering.nl

 

Mogelijkheden om 
rijtjeswoningen te 
verduurzamen

Onafhankelijk energie- 
advies voor VvE’s zonder 
woningen van Woonplus 

6
N

ie
u

w
sb

ri
e

f 
N

ie
u

w
e

 E
n

e
rg

ie
 v

o
o

r 
G

ro
e

n
o

o
rd

1

2

3

4

MJOB

BASIS

BASIS+

ZEP

MJOB  =  U voert gewoon de meerjaren   
    onderhoudsbegroting uit
    zonder energiebesparende 
    maatregelen.

BASIS  =  U voert twee energiebesparende 
    maatregelen uit. Hiermee komt u 
    in aanmerking komt voor subsidie. 

BASIS+  =  U voegt maatregelen toe aan het  
    BASISpakket. Met dit pakket 
    krijgen daken, vloeren, gevels en 
    kozijnen de isolatiewaarden van 
    nieuwbouw uit 2012.

ZEP  =  Het Zeer Energiezuinig Pakket.  
    Met dit pakket wordt uw gebouw 
    naar de huidige nieuwbouw-eisen  
    geïsoleerd en geventileerd.

Energiepakketten (4)

Een goed 
plan!



De tweede presentatie was van 

Marcel van Henten, voorzitter van de 

VvE Sem Dresdenplein. Deze VvE heeft 

al een energieadvies gekregen. De ALV 

heeft gekozen voor het zeer energiezuinige pakket 

in combinatie met het warmtenet. Marcel legde de 

verschillende mogelijkheden uit en vertelde waar-

om de ALV deze keuze heeft gemaakt. 

De presentatie van Groenoverleven.nu kunt u 

terugzien op www.nieuweenergieschiedam.nl. 

Op de website vindt u ook de presentatie van 

Marcel van Henten. 

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over het 

verduurzamen van VvE’s zon-

der woningen van Woonplus? 

Neem dan contact op met 

Baki Cimtay. Hij is sinds april 

de NEvG procesbegeleider 

VvE’s. Baki is te bereiken via  

nieuwe.energie@schiedam.nl

Informatie voor huurders van Woonplus 

die in gemengde VvE’s wonen

Negen gemengde VvE’s hebben een voorkeurs- 

pakket gekozen. Maar hoe werkt het voor 

huurders van Woonplus die in zo’n gemengde VvE 

wonen? Daarover ging de bewonersavond van 

5 april. Woonplus heeft uitlegd dat de komende 

maanden het voorkeurspakket verder uitgewerkt 

wordt. In het najaar kunnen de ALV’s waarschijnlijk  

een investeringsbesluit nemen. Op dat moment 

gaat Woonplus ook de huurders om instemming 

voor de werkzaamheden in hun woning vragen. 

Woonplus houdt haar huurders in gemengde 

VvE’s op de hoogte van de uitwerking. Wilt u actief 

meekijken met de plannen? Stuur dan een e-mail 

naar Maurits Harting via: mha@woonplus.nl

GAS =   U blijft aardgas gebruiken, 
    net als nu.

WARMTE 1 = U sluit aan op het warmtenet  
    voor ruimteverwarming. Water 
    verwarmt u met een boiler.

WARMTE 2 = U sluit aan op het warmtenet 
    voor ruimteverwarming en het 
    verwarmen van kraanwater.

 

1

2

3

GAS

WARMTE 1

WARMTE 2

1 + 1
1 + 2
1 + 3
2 + 1
2 + 2
2 + 3
3 + 1
3 + 2
3 + 3
4 + 1
4 + 2
4 + 3

= Maandlasten

+ =

 

?

Energieadvies
In het energieadvies zitten 4 pakketten met energie-

besparende maatregelen. Deze 4 energiepakketten 

kunt u combineren met 3 warmtevarianten*. 

Warmtevarianten (3)* Keuze

* in sommige complexen zijn
   er minder varianten.

 

 

Energie
advies

7

Vragen? 
Stel ze gerust!
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De voorbereidingen voor de bouw van het warmtestation en aanleg van het warmtenet 

zijn in volle gang. Het verplaatsen van een aantal parkeerplekken in de buurt van Sporthal 

Groenoord is al klaar. Hierdoor zijn er na de bouw van het warmtestation ook genoeg 

parkeerplaatsen voor de bezoekers vn de sporthal. Het bouwen van het warmtestation 

begint naar verwachting rond november. 

Aanleg warmtenet 

Het aanleggen van de hoofdleiding voor het 

warmtenet zal starten in de Groenoordstraat. 

Later in het jaar zal Eneco alvast warmteleidingen 

aanleggen in de Van Beethovenlaan. Deze werk-

zaamheden worden gecombineerd met

de herinrichting van de Van Beethovenlaan. 

Bouwkeet en opslag Vivaldilaan

Tijdens de werkzaamheden heeft Eneco een 

bouwkeet nodig en containers om materialen 

op te slaan. Eneco  heeft een vergunning aan-

gevraagd om een bouwkeet en  containers te 

plaatsen op een groenstrook bij de Vivaldilaan.

Voorbereidingen
warmtestation 
en warmtenet
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Participatietafel 
Planning en route warmtenet
en bouw warmtestation

 

Nieuwe Energie voor Groenoord

Aanmelden via:
nieuwe.energie@schiedam.nl

Kom ook,

praat mee!

 

Nieuwe Energie voor Groenoord

Aanmelden via:
nieuwe.energie@schiedam.nl

Kom ook,

praat mee!

Op 8 juni gaat de Participatietafel over de planning en route 

van het warmtenet en de bouw van het warmtestation. De

avond is van 19.30 tot 21.00 uur in Het Activiteitencentrum 

Van Beethovenplein. Komt u ook? Stuur dan een mailtje naar:

nieuwe.energie@schiedam.nl

8 juni, 19:30-21:00 uur
Zet in uw agenda:
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Woensdag 8 juni

Over de planning en route van het 

warmtenet en bouw van het warmtestation

19.30 tot 21.00 uur

Activiteitencentrum Van Beethovenplein 

Maandag 13 juni

13.00 tot 16.00 uur 

Bij de kraam op het Johan Straussplein

Hieronder ziet u de activiteiten die Nieuwe Energie voor 

Groenoord de komende tijd organiseert. Wilt u deelnemen 

aan een activiteit van Nieuwe Energie voor Groenoord? 

Stuur ons dan een e-mail via nieuwe.energie@schiedam.nl. 

Voor het Zomerfeest hoeft u zich niet aan te melden. 

Agenda

Participatietafel Warmtenet

Workshop Inductiekoken
Groenoord Noord 

13
JUNI

8
JUNI

ParticipatietafelPlanning en route warmtenet  en bouw warmtestation

Nieuwe Energie voor Groenoord

Woensdag 8 juni, 19:30-21:00uurActiviteitencentrum Van Beethovenlaan

Aanmelden via:nieuwe.energie@schiedam.nl

Kom ook,

praat mee!

Aanmelden kan via Groenoordisoleren@gmail.com

Zaterdag 1 juni 

9.00 tot 17.30 uur

Vertrek vanaf het Bachplein

Activiteit van de GBG,
de Groenoord Belangen Groep: 
Bezoek aan 4 isolatieprojecten

11
JUNI

Benieuwd hoe je je flatgebouw 

duurzaam kunt isoleren? 

Ga dan op zaterdag 11 juni mee met 

de Groenoord Belangen Groep (GBG)

Wanneer:  Zaterdag 11 juni

Vertrek:  9.00 uur vanaf het Bachplein

Terug:  17.30 uur op het Bachplein

Hoe:  GBG zorgt voor het vervoer

Kosten:  € 0,-

Aanmelden:  Groenoordisoleren@gmail.com

 
Meer weten? Kijk op groenoordbelangengroep.nl

 

Groenoord Belangen Groep 

van bewoners voor bewoners 

We bezoeken op die dag 4 flats met extra isolatie 

in Zoetermeer, Leiden, Utrecht en Zeist. Bewoners 

van de flats en installateurs leiden ons rond.

10



Woensdag 15 juni 

19:00 tot 20:30 uur

Wijkcentrum De Brug, Heijermansplein

Maandag 20 juni 

19:00 tot 20:30 uur

Wijkcentrum De Brug, Heijermansplein

Dinsdag 28 juni 

19.00 tot 21.00 uur

Activiteitencentrum Van Beethovenplein

Dinsdag 5 juli 

19.00 tot 21.00 uur

Activiteitencentrum Van Beethovenplein

Informatiebijeenkomst voor huurders 
Woonplus Groenoord Noord

Workshop inductiekoken voor  
huurders en eigenaren gemengde 
VvE’s Groenoord 

15
JUNI

28
JUNI

20
JUNI

5
JULI

Zomerfeest Groenoord 2
JULI

Zaterdag 2 juli 

12.00 tot 18.00 uur

Jozef Oreliopark

 
Eindelijk kan het Zomer- 

feest voor Groenoord 

weer plaatsvinden.  

Op 2 juli is het zover: van 12:00 tot 18:00 uur is het 

feest in het Jozef Oreliopark. Nieuwe Energie voor 

Groenoord staat er met een informatiekraam. Ook zijn 

er demo’s van koken met inductie. Groenoordster Evet 

al Shabi en haar man laten zien hoe koken met inductie 

werkt en u kunt de resultaten zelf proeven.

U komt 
toch ook?

Afbeelding van zomerfeest 2019,
feest met de Wannabiezz

11



Nieuwe Energie voor Groenoord 

is een initiatief van de gemeente Schiedam,  

Woonplus, Eneco en haar partners Stedin, 

Provincie Zuid-Holland en de Europese Unie. 

B.V. en netbeheerder Stedin.

EUROPESE UNIE
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

B.V. en netbeheerder Stedin.

EUROPESE UNIE
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Doe mee,

denk mee!
www.nieuweenergieschiedam.nl

Vragen of meer informatie? 

In de nieuwsbrief van NEvG en op de website www.nieuweenergieschiedam.nl  

leest u meer over het project. Ook bent u van harte welkom bij de bijeenkomsten van 

NEvG en in de twee modelwoningen. U kunt elke dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur 

zonder afspraak langskomen in de modelwoningen aan de Jozef Oreliosingel 159 

en Valeriusstraat 65. Wilt u een gesprek met de Wijkenergie coördinator? 

Bel of mail Mounia dan via 06 27 15 23 36 of m.elouachoun@schiedam.nl.

Zijn de bewoners tevreden over de uitvoering van het werk door Woonplus? En met het  

eindresultaat? Dat onderzoekt het Centrum voor Woononderzoek voor Woonplus. Tijdens 

en na de werkzaamheden van Woonplus houdt het Centrum voor Woononderzoek vinger aan 

de pols bij de bewoners. Zij bellen de bewoners een paar keer om te vragen hoe het gaat.

 

Een 7,9 voor het eindresultaat
De resultaten mogen er zijn. De huurders van 

Woonplus geven cijfers boven de 7 voor de werk-

nemers van de aannemer, de uitvoering en de 

oplevering van de woning. De waardering van de 

woning ná de werkzaamheden is een mooie 7,9!

De onderzoeken werden gedaan bij bewoners 

van het Henriëtte Bosmanplein 104-145 en de 

Jozef Oreliosingel 85-167 en. Dit zijn de eerste 

twee Woonplus complexen die klaar zijn. De  

huurders geven aan dat de aannemers netjes 

werken en dat de medewerkers vriendelijk zijn. 

Toch vinden bewoners de werkzaamheden best 

ingrijpend – het zijn toch tien dagen dat er in de 

woning gewerkt wordt. Eenmaal achter de rug, 

zijn de Woonplus huurders blij met het resultaat. 

Een veelgenoemde  verbetering is de isolatie.  

Bewoners merken dat het hierdoor veel minder 

tocht in de keuken en de hal. Koken met inductie 

was voor sommige huurders nieuw, maar het 

went snel. Bewoners gaven ook een idee ter 

verbetering: ze stelden voor om een maand na 

oplevering nog een gesprek te doen. Woonplus 

pakt dit idee direct op met de aannemers en 

gaat voortaan na een maand een ‘Alles naar wens’- 

gesprek doen met de huurders.

 

Aansluiten op het warmtenet vanaf 2024
De woningen zijn nu aardgasvrij: alle gastoestellen 

en de gasaansluiting zijn weg. Voorlopig gaat de 

verwarming van het huis en het water via een 

gezamenlijke gasketel in de kelder en koken 

via inductie. De komende jaren legt Eneco het 

warmtenet aan. Vanaf 2024 kunnen de Woonplus 

woningen hierop aansluiten.

Huurders Woonplus 
tevreden over
de werkzaamheden 
én het resultaat
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