
Resultaat actie Energiek Stiens Zuid

STIENZER

Actie geslaagd zover! 
 

Beste bewoner van de wijk Stienservaart, 

Door weer en wind zijn onze vrijwilligers in november 2021 bij u langs 

gegaan om wat verlichting te brengen en aandacht te vragen voor onze 

enquête.  Dat is gelukt. We hebben van 59 bewoners respons mogen 

ontvangen. Bedankt daarvoor! 

2 -onder-1 kap en vrijstaand 
De 59 respondenten zijn goed voor ca. 40% van de woningen. Ze waren 
gelijkmatig verdeeld over de straten en woningtypes in de wijk. De resulta-
ten zijn daarom representatief voor de types woningen in de Stienservaart 
wijk. Hiernaast zie je dat bijna driekwart van de respondenten 2-onder-1 
kap woont (blauw) en bijna een kwart vrijstaand (groen). 

50% heeft zonnepanelen: opwekkend!  
Bij ongeveer de helft van de respondenten liggen er zonnepanelen op het 
dak. Dat zijn al meer dan 30 woningen. (Maar dat betekent ook dat bij de an-
dere helft deze maatregel nog genomen kan worden). Deze eigenaren van 
de zonnepanelen wekken zelf jaarlijks gemiddeld 2950 kWh aan stroom 
op. Hun gemiddelde verbruik is 2533 kWh, zodat deze groep jaarlijks flink 
meer stroom opwekt dan ze verbruikt.  

Iedereen gebruikt nog gas  
In de wijk maakt bijna iedereen nog gebruik van gas voor het verwarmen 
van zijn of haar woning. Het blauwe deel maakt gebruik van een HR ketel. 
Bij de anderen is er sprake van een combinatie met een warmtepomp of - 
in een enkel geval - een “all electric” verwarming met bodem warmtepomp. 



Gasverbruik 
In de figuur hiernaast zien we dat het overgrote deel (80%) van de bezitters 
van zonnepanelen minder dan 1600 m3 gas verbruikt (rood + oranje + don-
kerblauw). Gemiddeld zitten ze op 1315 m3. 

Bij de bewoners die geen zonnepanelen bezitten liggen de zaken andersom: 
ongeveer driekwart gebruikt meer dan 1600 m2: (groen + paars + blauw). 
Het gemiddelde ligt hier op 1939 m3. 
Bewoners die in zonnepanelen investeren, doen dit blijkbaar ook in andere 
energiebesparende maatregelen. 

Stroomgebruik 
Ook het huishoudelijk stroomgebruik ligt bij de panelenbezitters gemid-
deld lager: 2533 kWh. tegen 2838 kWh voor de anderen. Een verschil van 
11%. (Bij nadere analyse zou nog kunnen blijken dat dit komt van een klei-
nere gezinsgrootte bij deze categorie) 

Het vervolg 

Deelnemers die een e-mailadres hebben achterge-
laten, ontvangen later dit jaar per e-mail een uitge-
breider verslag met de resultaten van dit onderzoek. 

Misschien kunnen we opnieuw samenwerken met 
de Buurtvereniging om dit goed gestalte te geven. 
Voor andere zaken kunnen we alvast breder in 
Stiens belangstellenden zoeken. In veel buurten zul-
len dezelfde vragen leven. 

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze eerste 
resultaten, neem dan contact met ons op. Of scan 
de QR-code en ontdek waar wij mee bezig zijn ten 
behoeve van de inwoners van Stiens. 

Wil jij ook meedoen?  Schrijf je dan in als lid.

Samenwerken en Informatie delen 

Op de vraag of het nuttig en waardevol zou 
zijn om actief samen te werken en infor-
matie en ervaringen te delen op het gebied 
van energie en energiebesparing werd met 
“Ja!” gereageerd (blauw) of met “misschien” 
(rood). Wij gaan kijken hoe we dit kunnen 
organiseren. Veel wijkbewoners toonden 
zich bereid tot het delen van ervaringen 
over zonnepanelen of isolatie. 

Wil jij eens bij een buurtgenoot kijken hoe die het heeft aangepakt? 
E-mail dan naar: info@stienzer-ek.nl


