
 

  

Beste wijkbewoners en andere betrokkenen, 

  

Na het geweldige evenement in januari 2020 (zie het verslag op onze website) was het vanwege corona 

een flinke tijd stil vanuit SpaarGas. 

We hebben echter niet stil gezeten, en nu de winter zijn intrede doet laten wij graag weer van ons horen. 

In deze nieuwsbrief berichten we over de publicatie van het ZonneWarmteNet rapport en stellen we 

twee nieuwe leden van het kernteam aan je voor. 

Ook hebben we een paar praktische tips over energiebesparing waar je direct mee aan de slag kan zoals 

elektrisch koken en het goedkoop aanvragen van een energielabel. 

Januari 2020 - Bomvolle zaal geeft groene kaart - foto: 

Jurriaan Hoefsmit 

  

ZonneWarmteNet onderzoek van TU Delft is af! 

Vandaag werd het technisch onderzoek naar een duurzaam en lokaal warmtesysteem 

van de Technische Universiteit Delft gepubliceerd. In hun onderzoek staan de plannen voor een mogelijk 

warmtenet voor het Ramplaankwartier centraal. Op onze website staat een informatief filmpje met mooie 

beelden uit de wijk. Ook staat daar een link naar het eindrapport van de TU Delft. 

  

Energielabel aanvragen 

Het aanvragen van een energielabel kan eenvoudig en is dit jaar nog heel goedkoop. Komend jaar worden 

de kosten flink hoger. Doe het daarom zo snel mogelijk! 

Waarom zou je een energielabel aanvragen? Het kan de kosten voor verzekeringen verlagen, de 

hypotheek voorwaarden gunstiger maken en het is noodzakelijk bij de eventuele verkoop van de woning. 

Meer weten? Kijk hier. 

  

https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB2oLETfT6B5FT6OFcpDgiacru35u75dllNU5C7gyFrAXl61Osbt499BrHsX9YMClcaY6DJIkwBzTJDmuyiewymEPGW1a876mbaPwtdCjdUThY-3DvX0e_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsXgfgZ6A0W2hI-2FbLxcwy-2BgtHzITDmzvZziWhJKpKhBXXVn1x3eLL7yv51-2FQeYu-2B9Ag1ixmual21XcvqQKB0iTt5OE7mi63b9OM-2FjNqwMRHtbzSE8loL9H8ewt-2B9-2BDRvbi9BAOi2lw7QgY-2BvKyxaY0iU-3D
https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB2KSdIzE0RsrON4ySwgr6pCJcR4snkgKhdusWc6HVb-2FgeRBBUl88Nkfmi-2Fk0rUoO4dYir1Ji7-2BTOTs9VhjykRmaQ-3D-3DYR6U_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsSVw06FTj8FsjcsW3y0v4ZuS3fVzb7-2FmEvloSyo5J7lKV-2F-2F5US50I2-2F8zAElQU2hMbarRGtUv2nhJNhV151DRX-2BKSdcc6roivh2eCiiiaDM9TB5o1fCYxXJfq9t5N0EXe7mugHE88GYIM2AUIFXNUHk-3D
https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB2uxm8ddtELTaoI7TRMG8Pr-2B0rgiecpZL3Cmbizc07kxqrFj-2BeLgWNRhblloRsKy93aNSei6Zd-2F2mG4KdYqPBF2Gv22YioWMiWXBdiiABfNzM-3DVCsp_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsYa6KVJ4pyupNfYJsUSP1-2FA-2BUdXD1MMCc70C-2F5TUTRWp6aRmTT-2BP3qlVDwMcfLiTCcNs9EMH2KfBP447cWrc9hPian2gyzZ7pi8EcG98ciBCd6R9x4InTQbbO3xPU-2Bav7j1HJRROwr-2FKA1wQyg4uya8-3D


Elektrisch koken: de inductie kookplaat 

Koken op inductie is makkelijk, eenvoudig in onderhoud en een goede stap op weg naar een aardgasvrije 

woning. Daarvoor is wel een 3-fasen elektriciteitsaansluiting in de woning nodig. Op dit moment kan dat 

nog voordelig omdat Liander in onze wijk geen kosten rekent voor een aanpassing van de 

elektriciteitsaansluiting van 1-fase naar 3-fasen. Kijk voor meer informatie op onze website. 

 

  

Ventileren 

Met het isoleren van de woning neemt de ventilatie af. Voor een gezonde woning is het 

belangrijk om goed te ventileren. Hierdoor verlies je echter vaak veel warmte uit de woning. Een 

decentrale ventilatie unit met warmteterugwinning (WTW systeem) biedt de oplossing. Het systeem zorgt 

het hele jaar voor constante aanvoer van frisse lucht met besparing van warmte. Meer weten? Kijk hier. 

 

  

Besparen op het gasverbruik van de cv-ketel 

Snel en slim besparen kan door de temperatuur van de cv-ketel te verlagen. Dit kan eenvoudig door het 

verwarmingsdeel omlaag te brengen naar 55 graden. Met de huidige wintertemperaturen zal de woning 

toch goed verwarmd blijven, terwijl er gas bespaard wordt. Let op: verlaag alleen de 

verwarmingstemperatuur, de warmwatertemperatuur voor badkamer en keuken moet op minimaal 60 

graden blijven staan. Meer weten? Kijk hier. 

https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB2bxjGV-2Fw5ru3Bbb9AXqeEEAp8aA-2FWUDCGibnf47xZw6uwz4IKj-2FaWPLj6jpFkb-2FXOKDlnQnN3-2Fljrt4q3tI-2BSlPGm3ChjjD9EP8xfXCbGd-2F4-3DxHCN_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsYr-2B43ktbuRpAGCkWbG7G3HZdZp7zfxF1WCoQuSXqaHT5ns-2B-2Fj0BUKLZOQnZPVVvicotUWeFdspzZ-2B8wg0fpxR5RkqlMuMWG97eel9WH3JpDGdXTlG0Z2gb6WZKlHqk3nc5rfgymR4wbR9itN-2B-2FYgyg-3D
https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB2ABwimqDsDyS0i5MdNv2ars9bTLQqPkNm6ctqKdL4XXg-3D260W_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrscGMKPbMRBk-2Fpe17NeawvAgAZ8rHXQY1GsIxm1APJQ3rukL1FbNEtQoFpznhMBEvi4xpFww8iSHIIZ7teqyen1VVoDfVnG58Gje3wDWacNiCnOyDW5KbpmC3i7inwazAFydT0WE7Vm1eE73nqZemm0Q-3D
https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB20L-2F0hVLkubYuzlSndpeKhZOZTjiEg1EuBr-2B-2F6R1Zu4BSm3imCE78xjYERORYuQqyj0A5kuFHXiuNZSEcMFv459sfgJSQLUQTLUmQIfeDXHg-3DRxP-_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsawdRbU8USxQ8zBjglQG7RGiu5VBXbhGMBHkN3gBshyNyzICJh1QrmZmfrRwiUkLHzBqpTEqjo-2FTLg9K5anbSv1v-2F973JAsobDM-2BS84WeYpVND9-2FT51agbReUSB51xFqLYCPCvCZN9bZBA1SwOPIvWI-3D


 

  

Nieuwe leden kernteam 

Het SpaarGas kernteam heeft twee nieuwe leden. Arjan Busch is na jarenlange ervaring met het 

energiezuinig maken van zijn woning expert op het gebied van warmtebesparende maatregelen. Onno 

Beukenhorst heeft veel ervaring op het gebied van communicatie en ICT. Lees meer over hun 

achtergrond en wat zij gaan betekenen voor SpaarGas op de website. 

  

Ramplaankwartier in de gemeenteraad 

Aanstaande donderdagavond wordt het haalbaarheidsonderzoek naar SpaarGas en de 

energietransitie in het Ramplaankwartier besproken in de Haarlemse gemeenteraad. Dit onderzoek wordt 

samen met haalbaarheidsonderzoeken voor Meerwijk en woningen vanaf 1995 besproken. De agenda 

voor de gemeenteraadsvergadering en een link om live te volgen vind je hier. 

  

Enquête: Hoe denken Haarlemmers over gasvrij wonen? 

De gemeente wil graag weten hoe Haarlemmers over gasvrij wonen denken. De overstap naar duurzaam 

verwarmen doen we stapsgewijs en samen. Heb jij 5 minuten om de vragenlijst over energiezuinig en 

gasvrij wonen in te vullen? Invullen kan hier. 

  

 ** Hartelijke groet ** 

Het team van SpaarGas-Ramplaankwartier 

  

© SpaarGas 
Ramplaankwartier, Haarlem 

 

https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cYn7nWhQswBbeMeVeN-2BJCB20eZ3Iw57LSvHHj7Z7YQaweMy32SqY0WudS9Gx57n1Vpc84rGfTJQf34TaUOFyVSKYZPBG0o-2Fp-2FIF4IutdlpPqLADJu1sVAZAH50c6UqHBH0-3D-fhw_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsR59XNnvZBBiUDFwwSNkd1RHRospO5-2B5nV5Z9qBWyW0xJP3880I8e-2FykMfSwic8WQ5aZhGg4Qcro1y3f8FcGZGN3RjZiki5jssldF2XMgbCzQIyoRh9Q-2BkccjARXu-2FC-2BhMx9lEBqlwWMiZ-2FAX-2BZ-2BhqQ-3D
https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cb-2Bj7suLapI513i9QyrdwxYof0DElCDO6UvQRtLmWdS3U3xDNhTUicpYTzmc4FIsV0VA-2FNPPh-2BOGIj-2FYttdffdylRihyoglM1fvqEBcJR9NqGXfnXJHjzeDuTxXYyPqqAN1jDJXNiir6o1ZHmbcHiDfvM-2BRaZDQUqhaLzveB78z0Q-3D-3DaKnG_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsY4LQLteLxMtV07B58SDiSZRetIjLr9cI8xHrBdzi-2Bbcg01S8TLOPwZ4Dkr0WOehR6V02KUuRVL6EhDcGiWGqTghjrtvEVluFmmI-2BNTebF9NeF4MKlcjf0hXUm81QTmN5Y8mYZUBT7YepykLl9oM0Ik-3D
https://u18937467.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=E-2B1DngUT0yOii5EhcTS8VfzSGBekONaWkM2RTaiB2-2F5DUMePjyR1oOxtezwmu3qW8up8DcApnYgKFGKSAsL1OBOsMGZvwOfPjsQZObMe8cZ-2BToFE31emsJRFzRD7P1WN5g0MpwF-2BXz4BMyvOb3-2FqjA-3D-3DIrpS_OKGf7j4KcFOrhDtTW1FpQOkr8QwnpONp5f3X-2FXYuQmtsgEBTLjd42nOivZWiBw9FDBLV8hZ1n751JBgN0ubrsR3J0VYh0QWAji9i3xhtX2vJukk9-2BaH4RKFnIw58uIu-2BXjsd6Ene1-2BQ25OivNnPzkncHAFsCfpfcr0Kst7-2BytkPqtXFrH1H4FQ73fNkGdgTfMqRPvL-2BZCWOOdhXnlk4MnWqS4RdOkbGrsDZljhs498k-3D

