
GASTEREN

− Circa 450 inwoners
− 182 huizen

− Vrijstaande woningen, daterend van 1800 tot 2020
− Sinds juni 2022: Werkgroep Energietransitie 

Gasteren



Werkgroep 
Energietransitie Gasteren

⚫ Sinds juni 2022, inmiddels 10 leden

⚫ Plan van aanpak

⚫ Verbindingen leggen, kennis halen bij anderen

⚫ Lange termijndoelstelling: Gasteren van het gas af

⚫ Korte termijn: informeren & activeren



Samen Warm de Winter Door
⚫ Samenwerking met Dorpshuis en Gasteren Goed voor Elkaar

⚫ Doel: activeren van de bewoners. 

⚫ Door: informeren, meedenken en ondersteunen, waarbij de 
verantwoordelijkheid en het initiatief nog steeds ligt bij de individuele 
huishoudens. 

⚫ Subsidie van LSAbewoners.nl (postcodeloterijbuurtfonds kan ook!)

⚫ Middelen: Informatiebijeenkomsten, Warme Huiskamers, Open 
Huizenroute, Bespaartassen, Energiecoaches, Warmtescans, Klusteam, 
Hulp bij subsidieaanvragen





Energiecoaching



Gasverbruik



warmteverlies woning



Warmtescans







Wat komt altijd ter sprake?

⚫ Isoleren – offertes bedrijven / zelf zolder isoleren

⚫ Glas vervangen? Of Raamkozijnfolie

⚫ Radiatorfolie

⚫ Tochtstrips

⚫ https://zetmop60.nl/

⚫ Douchetimer

⚫ Gordijnen dicht

⚫ ….

https://zetmop60.nl/


Compartimenteren

20 graden?

16 graden?

14 graden?



Elektriciteitsverbruik



Verlichting



Berekening verbruik:
Aantal …. Watt x …. aantal uren per dag dat de lamp / apparaat aan 

staat x 365 dagen per jaar =  ….. Watt per jaar / 1000 = …. kWh per 
jaar x  0,40 cent prijsplafond (vrije markt 0,78 cent)

Vb. 1 halogeenlamp van 40 watt, 4 uur per dag
versus 1 ledlamp van 6 watt, 4 uur per dag

Halogeen = 40 x 4 x 365 = 58400 / 1000 = 58,4 x 0,40 (0,78) = 
€ 23,36 (€ 45,55)

Ledlamp = 6 x 4 x 365 = 8760/ 1000 = 8,76 x 0,40 (0,78) = 
€ 3,50 (€ 6,83)



Wat komt altijd ter sprake?
⚫ Verlichting

⚫ Stand by killers

Opladers uit stopcontact

⚫ Gebruik een energiemeter



Bereik vergroten

⚫ Zorgen dat energiecoaches / warmtescanners 
aanwezig bij informatiebijeenkomsten, huiskamers, 
activiteiten van Impuls, vast spreekuur in het 
dorpshuis of bij de bilbiotheek

⚫ Activiteiten in het Dorpshuis (isolatieklussen / 
deurstoppers maken /sjaals breien) 

⚫ Warmtescans per straat (voorbeeld uit Gasselte)

⚫ Energiemaatjes (voorbeeld uit Ekehaar)

⚫ Bespaartassen en bonnen via Voedselbank / Impuls 
(welzijnsinstellingen) / budgetcoaches


