
5 juli LIVE IN TREFKOELE+Omdat een echte ontmoeting kon! 

SFEERIMPRESSIE van een 
avond over technische mogelijkheden om 
stappen te zetten naar duurzame warmte 
in de buurten van de gemeente Dalfsen, 
het proces naar uitvoering en twee ervar-
ingensverhalen van mede-inwoners die hun 
huis al verduurzamen. 
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https://youtu.be/FeLvtKlYXB0
https://youtu.be/FeLvtKlYXB0


INSPIRATIE, ZORGEN
EN TIPS die aanwezigen met ons deelden



positieve verhalen
handelingsperspectief 
voor iedereen die aan 

de slag wil
warmtepomp!

het enthousiasme van 
de presentatie

transitie 
mogelijkheden 

duidelijker gekregen

warmteterugwin- 
installatie voor 
hergebruik van 
(rest-)warmte

getint glas
individueel aan de 

slag

Reële mogelijkheid 
restwarmte 

centrum/Polhaar

lage temperatuur 
verwarming ook 

boven

Zelf goed nadenken

Warmtenet met 
afwalwater/restwarmt

e

- gemeenschappelijke 
warmte

- isoleren

We staan er niet alleen 
voor

Gemeente goed bezig

Eigen keuze in 
buitengebied

1 wachten

Op de hoogte blijven 
van nieuwe 

ontwikkelingen

Collectiviteit/
warmtenet

2. wachten evt. 
warmtepomp

INSPIRATIE



Stimulans
Hoe gaan we simpel 

opslaan?
Beperkte gastoevoer 

behouden
Is het financieel 

haalbaar

Capaciteit van het net

elektriciteitsnet- 
belastingWarmtepomp wordt 

te voordelig 
voorgesteld (wel 

onderhoudskosten) 
wel tussentijds 
vervangen van 

versleten onderdelen

Verspilling van 
energie

toepassing van 
windenergie in dit 

verhaal

Financiele 
haalbaarheid (30% 

van mensen nu al in 
problemen)

Nadenken over 
koelen

oog voor minima: 
betaalbaarheid

Opslag energie

van het gas af?

Financiele investering

capaciteit netwerk

Betaalbaarheid

Capaciteit van het net

Kosten
Opslag over de 
seizoenen heen

Moeilijk huis voor 
aanpassingen

Terugverdientijd

ZORGEN



Informatie

Neem opslag mee in 
de TVW

Isoleren
Houd de innovatie in 

de gaten

Geen tips te geven, 
heb er wel genoeg 

ontvangen

Info over hoe je kunt 
isoleren

Verder onderzoek 
naar haalbaarheid van 

alternatieve 
energiebronnen

Laat je informeren

Praktijk advies 
(onafhankelijk)

Buitenzonwering/ 
luiken tegen teveel 
warmte en op tijd 

gebruiken
Ruime communicatie 

naar inwoners

Blijf bewoners actief 
op de hoogte houden

Duidelijk 
subsidiesysteem 

welke ten goede komt 
aan burgers

Afwachten tot 
investering rendabel 

wordt

Gezamenlijke inkoop

Handelingsperspectief 
voor iederen die aan 

de slag wil

Objectieve 
kennisdeling

Workshops

Kennisdelen

Subsidie- 
mogelijkheden

Vraag advies van de 
energieadviseur

Focus op basis 
(isolatie)

Isolatie? Welk 
materiaal? Risico op 

vocht?

Energie opwekken en 
energie opslag?

Welk materiaal, welk 
risico?

Warmtepomp hoeveel 
Watt nodig?

Advies van 
energiecoach is vrij 
theoretisch, voor 

echte actie is meer 
productkennis/ervari

ng nodig

TIPS


