
Aanpak energiearmoede Wageningen:

Energie voor Iedereen



Wat is energiearmoede? 

Drie dimensies: 

1. de betaalbaarheid van energie;

2. de energetische kwaliteit van het huis;

3. de keuze en mogelijkheid hebben om mee te kunnen 
doen aan de energietransitie.

Daaruit volgen drie indicatoren: 

I. laag inkomen

II. hoge energiekosten

III.huis met relatief lage energiekwaliteit

NB: Vergeet onderconsumptie van energie niet: 
verborgen energiearmoede





Energiearmoede in Wageningen

• In Wageningen één op de twintig huishoudens: 5% 

• 1.000-2.000 inwoners

• 86% coöperatiewoningen

– 8% koop

– 6% overige verhuur of onbekend

• Bouwjaar: helft 1950-1975, kwart van vóór 1950

• Vaak met pensioen, in de bijstand, of maakt gebruik van 
andere sociale voorziening

• NB: dit is de groep met de grootste problemen. Rek de 
definitie iets op, en de groep groeit exponentieel

Bron: TNO



Wat doen we al…



Energiearmoede

Hoe pakken we 
energiearmoede aan? 

Vier lijnen:

1. intensivering laagdrempelige energiebesparende 
maatregelen 

2. versneld isoleren en opwekken

3. compensatie hogere energierekening

4. ingrijpen bij schrijnende gevallen



Tochtbuster-plus

• Klusteam 

• tot 2 uur per adres

• tot 150 euro aan 
energiebesparende materialen 

• Thuisbezoek op aanvraag

• Straataanpak



Straataanpak

• Pilot: Julianastraat 

• initiatief buurtbewoner, in 
samenwerking met de Woningstichting

• ca. 40 bezoeken op 74 woningen

• maatwerk



Korting op 
energiezuinige koelkast

• 90 euro korting was er al (‘Hoe 
laag kan je gaan’)

• Nu voor minima: 250 euro korting

• nieuwe koelkast of vriezer met 
energieklasse E of beter

• afspraken met twee lokale 
aanbieders

• voorwaarde: oude koelkast of 
vriezer moet worden opgehaald



Activiteiten in buurthuizen

Samenwerking tussen Solidez, Energieloket, 
Woningstichting en gemeente:

• Energieke inloop in buurthuizen

• Bijeenkomsten en workshops



Energie voor iedereen: 
actiepagina

• www.wageningenduurza
am.nl/energie-voor-
iedereen/   

• Tik je adres in, check 
waar je voor in 
aanmerking komt, en 
kies wat voor jou 
waardevol is

• Help ons mensen te 
bereiken! 



Nog veel te doen

• Energiecoaches

• Ontzorging voor woningeigenaren

• Aanbod en communicatie voor specifieke doelgroepen: 
studenten, statushouders, huurders in de vrije sector, …

• …

Ook druk achter de schermen…

• Afstemming en samenwerking met sociale partners  



Aan de slag!

Als je hulp nodig hebt…

Of als je wil helpen…

• als Tochtbuster

• als energiecoach

• als ambassadeur voor jouw straat of buurt

Meld je bij het Energieloket!

E-mail: vraag@energieloket-wageningen.nl

Tel.: 0317 492 801

www.wageningenwoontduurzaam.nl 


