
Welkom! 
Burgerberaad Statenkwartier

14-06-2022



Werken aan gelijk kennisniveau

Met elkaar in gesprek

Adviezen vormen

Fase 2

31 mei

Vandaag

28 juni



De gekozen thema’s

1. Wonen en Energie

2. Openbare Ruimte en Mobiliteit

• Financiering en Regelgeving

• Communicatie en Participatie zijn onderdelen 

van deze thema’s 



Programma van vandaag 
17.15 Welkom en start diner

17.20 Start diner
17.20 3 keer inspiratie

1. Frank van Ewijk over het verduurzamen van zijn eigen woning

2. Henry Terlouw over gemeentelijke budgetten

3. Bas Hilckman met voorbeelden van stadsontwikkeling en mobiliteit 

18.15 Koffie

18.30 – 19.30 In 4 groepen in gesprek over Wonen en Energie 

19.30 Wissel van tafels 

19.35 – 20.35 In 4 groepen in gesprek over Mobiliteit en Openbare Ruimte 

20.35 – 20.45 Korte pauze en ‘gluren bij de buren’

20.45 – 21.15 Ideeën met de hele groep bespreken 

21.15 – 21.45 Voorstellen voor het vervolg

21.45 Afsluiting
14-06-2022



Drie keer inspiratie



Drie sprekers aan het woord 

1. Frank van Ewijk over het verduurzamen van zijn eigen woning

2. Henry Terlouw over gemeentelijke budgetten

3. Bas Hilckman met voorbeelden van stadsontwikkeling en 

mobiliteit 



Frank van Ewijk
Inwoner Statenkwartier



Duurzaamheid: het 
verhaal van ons
huis
• Herenhuis 1904
• Enkel steens muren
• Dubbelglas
• Ca 300 m2
• Ca 1000 m3

• 2013
• Gas: 2600 m3/jr
• Electra: 5200 KWhr/jr

• 2020
• Gas: 0 m3/jr
• Electra: 0 
KWhr/jr



Reis naar
energie-
neutraal
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0
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Besparing 2013 - 2014 
Apparaat kosten/jaar kosten na verbeteractie investering

Compressor wijnkelder 286.79€                                         286.79€                                    
Strijkbout 2.92€                                             2.92€                                         
TV woonkamer 18.00€                                           1.80€                                         15.95€                                      
TV Slaapkamer 18.00€                                           1.80€                                         15.95€                                      
TV+video+CD+lamp studie 41.98€                                           2.10€                                         15.95€                                      
Wasmachine 6.00€                                             6.00€                                         
Droger 35.70€                                           35.70€                                      
Wasmachine 4.32€                                             4.32€                                         
Koffiezetapparaat 5.40€                                             5.40€                                         
PC Bureau Frank 0.63€                                             0.63€                                         
Staande lampen eettafel 4.38€                                             4.38€                                         
Kelderpomp (huis circulatie) 99.86€                                           12.48€                                      5.00€                                         
Vloerwarming pomp 89.64€                                           11.21€                                      5.00€                                         
Verwarmingsketel 9.81€                                             9.81€                                         
Sonos:1 Box (2 stuks) 63.07€                                           6.31€                                         9.90€                                         
Sonos Amplifier 35.04€                                           3.50€                                         4.95€                                         
Mac 7.01€                                             0.70€                                         4.65€                                         
Koelkast 90.00€                                           90.00€                                      
Overstortpomp ketel 0.21€                                             0.21€                                         
opvoer pomp water 3.02€                                             3.02€                                         
Halogeen woonkamer 30.45€                                           30.45€                                      
Router 28.16€                                           15.21€                                      14.95€                                      
Lampen (overig) 153.30€                                         21.90€                                      160.00€                                    
Totaal 1,033.69€                                      556.63€                                    252.30€                                    



Verbouwing



De warmtepomp



Zonnepanelen

• Eerste set Maart 2014
• 14 panelen 220 Wp
• Verkocht via marktplaats

• Tweede set Juni 2019
• 22 panelen 400 Wp
• Bi-faciaal
• Witte TPO daklaag



Verwarming & 
Water
• Hoog en Laag temp circuit
• Doorstromer
• Traditioneel (HT verwarming)
• Jaga Strada (LT verwarming)
• Jaga Briza (koeling)
• Build-in boiler
• Quooker
• Ontkalker

• Spaar douche kop
• Regenton



Isolatie
• Vloer:

Basis betonlaag, 2 cm PIR 
platen, 9 cm zand/cement, 
mozaiek-, en visgraat- parket.

• Gevel:
Knauf isolatie met ecose
flexibel en damp-open

• Dak:
van RC=1 naar RC=3 naar
RC=6 (nieuwbouw = 8). TPO 
toplaag.

• Ramen:
met glas in lood
Hr+ glas met krypton zonder
opzetlatten geplaatst, mu=1,0



The end?



Wat hebben we geleerd? 
• Meten is weten: een goede start voor vermindering electriciteits

en gasverbruik.

• Alles tegelijk hoeft niet, maak een meerjarenplan.

• Hybride warmtepomp is goede eerste stap en efficienter dan 

volledig gasvrij

• Alle experts zeggen wat anders, dus breed orienteren. Ga eens

op bezoek - kijk op kijkduurzaam.nl of duurzamehuizenroute.nl

• Warmtepompen zijn stil genoeg (mits geen omgebouwde airco)

• Vloerverwarming onder parket gaat prima

• Aardgas verzegelen ipv afsluiten

http://kijkduurzaam.nl/
http://duurzamehuizenroute.nl/


Henry Terlouw
Gemeente Den Haag



Bas Hilckmann
Haagse Hogeschool



Wandeling naar een focus op verblijf, beleving, ontmoeten, 
kortere afstand (tijd), naar kleine mobiliteit en ruimte maken.



Plek maken



Stap voor stap



Doelgroep en fun



Naar groener



Komen tot een aanpak: 
• Leg gemeenschappelijke doelen vast 
• Functiemix en voorzieningenniveau
• Walkable city = inrichten
• Creëer gefaseerd de openbare ruimte
• 1 deelauto maakt 9 parkeerplaatsen vrij
• Parkeerdruk is een voorwaarde…

• Toon leuke voorbeelden = gesprek
• Blijf adaptief (bv. modulair en circulair)
• Vergroenen (aangenaam en blij)
• Maak OV-halte zichtbaar en toegankelijk



Waarden gedreven: 



Stakeholders: 
• Wijkmanager gemeente (DSB)
• Ondernemers en winkeliers
• Bv. BIZ en exploitatie?

• Omwonenden
• Eigenaren vastgoed
• Bezoekers en gebruikers
• Diverse leveranciers openbare ruimte
• Advies vanuit veiligheid (bv Politie en Brandweer)
• MRDH/HTM



Concept



Ontmoeten = evenement



Aantrekking



Stel je 
waarden en 
doelen vast







In gesprek!



Ronde 1: in gesprek over Wonen en 
Energie
40 minuten: in gesprek met je eigen groep

20 minuten: 

• Groepjes 1 & 2 samen in gesprek 

• Groepjes 3 & 4 samen in gesprek

• Kies iemand die de ideeën gaat presenteren aan het einde



Ronde 2: in gesprek over Openbare 
Ruimte en Mobiliteit
40 minuten: in gesprek met je eigen groep

20 minuten: 

• Groepjes 1 & 3 samen in gesprek

• Groepjes 2 & 4 samen in gesprek

• Kies iemand die de ideeën gaat presenteren aan het einde



Het vervolg



Hoe komen we tot beslissingen?

1. We leggen een aantal voorstellen over het proces aan jullie voor

2. Hier stemmen jullie over

3. We horen eventuele bezwaren die jullie hebben

4. Bij 75% stemmen voor nemen we het voorstel aan



Voorstel: we leggen de adviezen van het beraad 

voor aan de hele wijk



Voorstel: we gaan uit van een percentage van 

75% + bij stemmingen. Dat is het percentage van 

de aanwezige deelnemers. We luisteren naar 

vragen en bezwaren en proberen richting de 100% 

te komen. 



Keuze: willen we dat iedereen bij het uitwerken 

van alle ideeën moet zijn? Of dat we ons kunnen 

verdelen?
• Geel: iedereen moet alle ideeën mee uitwerken

• Groen: We verdelen ons over de ideeën



Hebben jullie na vandaag nog informatie of kennis 

nodig om je bij de volgende bijeenkomst goed 

voorbereid te voelen? Mail deze vragen naar de 

organisatie



Vraag: zijn jullie klaar voor de volgende (en 

laatste) bijeenkomst? 



Tot 28 juni!


