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Sinds november 2019 is er in Uden-
hout een collectief zonnedak met 470 
zonnepanelen. In totaal 40 leden uit 
Udenhout en Berkel-Enschot zijn lid. 
Gemiddeld doen zij mee met 12 pa-
nelen. Het is een zogeheten postcode-
roosproject. Deze constructie is door 
de overheid mogelijk gemaakt voor 
bewoners van woningen die zelf geen 
zonnepanelen op eigen dak kunnen of 
willen plaatsen. De panelen worden 
bij een postcoderoosproject geplaatst 
in de buurt van waar je woont (in het 
postcoderoos gebied). De opbrengst 
van de collectieve zonnepanelen vloeit 
terug naar de leden naar rato van hun 
deelname. 

De ZonneVisser is een gezamenlijk 
initiatief van de energie coöperaties 
van Udenhout en Berkel-Enschot. Het 
met succes ontwikkelen en realiseren 
smaakt naar meer. We zijn momenteel 
bezig met het opzetten van een tweede 
collectief zonneproject in Udenhout. 
Iedereen uit Udenhout kan meedoen.

Interesse?
Graag te melden via info@ecudenhout.nl
(onder vermelding van Zonnevisser II) 
of via onze website ecudenhout.nl. 
We houden je dan automatisch op 
de hoogte van de ontwikkelingen en 
wanneer we definitief een voorstel 
kunnen doen aan belangstellenden.

Collectief zonnedak
 De ZonneVisser

Roadmap Udenhout: 

Energietransitie - een reis van 30 jaar

Deze wijkkrant is bedoeld om bewoners van wijk De Kuil te informeren over energie-
projecten in Udenhout en specifiek over het project SMILE in je wijk. Daarnaast 
zijn wij benieuwd welke vragen je bijvoorbeeld zelf hebt over aardgasvrij wonen, 
autodelen met de buurt, energie educatie en inductie koken? Deel je vragen met 
ons of vorm samen een projectgroep om dit te onderzoeken. We helpen je graag. 
Mail ons: smiledekuil@gmail.com

wijkkrant duurzaam Udenhout

den als zorg en wonen. Onze kernwaarden 
zijn: kleinschaligheid, betrokkenheid en 
directe invloed. We kiezen voor een rol 
op lokaal niveau maar kijken ook wat er 
regionaal speelt om tijdig aan te haken op 
relevante initiatieven. De coöperatie be-
staat uit een Bestuur, Raad van Toezicht, 
Werkgroepen Communicatie & Educatie, 
Energie Besparen, Energie Productie en 
Energie Inkopen. Inmiddels zijn mooie 
projecten opgeleverd zoals Burgerwind-
park De Spinder en Collectief Zonnedak 
De ZonneVisser en Aan de slag met je 
huis. Op dit moment zijn we druk bezig 
met Rhedcoop (verduurzamen woningen 
in De Achthoeven via een woningabon-
nement) en SMILE (bewustwording op 
individueel en collectief niveau over duur-
zaamheid en ‘de wijk van het gas af’).
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ROADMAP DUURZAME INITIATIEVEN UDENHOUT
Al een tijdje bezig, maar 
toch pas net begonnen. Dat 
is eigenlijk het gevoel wat 
ontstaat als je kijkt naar de 
opgave in de energietran-
sitie die er tot 2050 ligt. 
C02 neutraal in 2050, het 
is niet niks. Door met lokale 
partijen in gesprek te gaan 
wordt duidelijk dat het 
enorm helpt als er inzicht 
is in de omvang van de CO2 
opgave en de bijbehorende 
tijdlijn. Hoeveel ton CO2 
moet er in Udenhout worden 
bespaard? Een eenvoudige 
vraag, die complex te be-
antwoorden is. De gemeente 
Tilburg is hier nog mee bezig 
en de Klimaatmonitor heeft 

het antwoord ook nog niet. Wat we wel weten is wat ongeveer het totale verbruik aan gas 
en elektriciteit is voor alle gebouwen in Udenhout (2018): 427.000 m3 (760 ton) en 
1.500.000 kWh (900 ton). Daarmee komt de opgave voor Udenhout op 1.660 ton 
CO2. Dus op een tijdbalk kunnen we nu 2020 als start wegzetten en 2050 als eind-
datum benoemen, waarbij de CO2 productie naar nul moet zijn teruggebracht. In de 
tussentijd moeten we acties zetten op de opgave. Dat doen we in Udenhout samen 
met de gemeente Tilburg, Dorpsraad, Vitaal Kreitenmolen, de winkeliersvereniging, wo-
ningcorporatie Tiwos, Contact 50, Huurdersbelangenorganisatie en Energie Coöperatie 
Udenhout. En veel van die organisaties zijn ook bezig met projecten die relevant zijn 
voor de energietransitie. De projecten hebben we nu ook in beeld gebracht. Een route-
kaart (roadmap) laat zien waar we staan en waar we naartoe onderweg zijn. Er gebeurt 
al veel en we zijn pas net begonnen….

De Energie Coöperatie Udenhout bestaat 
in 2020 alweer 7 jaar. We richten ons op 
het stimuleren, realiseren en informe-
ren over op duurzame wijze produceren 
en verwerven van duurzame energie ten 
behoeve van onze leden en de gemeen-
schap van Udenhout. Het streven is om 
Udenhout geheel zelfstandig in haar 
energievoorziening te laten zijn. Samen-
werking met bijvoorbeeld woningbouwcor-
poraties, bedrijven, verenigingen, scholen 
en instellingen is daarbij essentieel om 
dit doel dichterbij te brengen. Vandaar 
dat in de oprichtingsakte is gesproken 
over ‘Samenwerkend Udenhout’. In deze 
akte is ook rekening gehouden met een 
in de toekomst mogelijk breder (deels 
ook maatschappelijk) activiteitenpakket 
vanwege koppelingen met aandachtsvel-

energie advies?
 Zo pak je dat aan
Wat moet ik doen om mijn huis te 
verduurzamen en wie kan mij daarbij 
helpen?
Samen met de gemeente Tilburg en 
5 energie coöperaties in deze ge-
meente is een plan ontwikkeld om 
professionele, onafhankelijke ener-
gie adviezen beschikbaar te maken 
tegen een aantrekkelijke prijs voor alle 
geïnteresseerde bewoners in Tilburg. 
Informatieavonden en informatievoor-
ziening via andere kanalen is gestart 
in september. De eerste fase van dit 
gesubsidieerde traject loopt nu en 
de planning en uitvoering van de ad-
viezen onder deze regeling loopt tot 
maart 2021. 
Heb je interesse en wil je op de hoogte 
gehouden worden, dan kun je ons dat 
laten weten via info@ecudenhout.nl, 
onder vermelding van 
‘energie adviezen’.

Oproep: samen met je wijk mooie energievraagstukken oplossen!



  Met het (Europese) project SMILE (Sociaal Maat-
schappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoor-

raad) wil de gemeente Tilburg met 5 verschillende wijken (in 
regionaal verband van Hart van Brabant) toewerken naar aanpakken en proposi-
ties richting transitie CO2-neutraal, waaronder ook aardgasvrij. Klimaatadaptatie 
en andere voor de wijk relevante sociaal maatschappelijke thema’s die je aan 
energietransitie kunt koppelen (denk aan veiligheid en levensloopbestendigheid) 
worden ook bekeken. De wijk De Kuil in Udenhout is voor dit project als voor-
beeld wijk geselecteerd en we willen samen met de bewoners en verschillende 
samenwerkende partijen een aanpak opzetten en keuzes maken die leiden tot 
een wijk die op termijn CO2-neutraal en aardgasvrij kan zijn. 

Wat is SMILE:

Energielessen op de Wichelroede

Doel van het project: 
Een aanpak waarmee de bewoners van de wijk op korte termijn aan de slag kun-
nen gaan met de verduurzaming van de eigen woning en een breed gedragen 
(technische) aanpak waarmee wijk De Kuil gezamenlijk aan de slag kan op weg 
naar een CO-2 neutrale aanpak voor de middellange termijn.

Wat gedaan:
	•	Klankbordgroep/projectgroep	opgericht
	•	Kick-off	informatiebijeekomst	De	Wichelroede
	•	Wijkassessment	De	Kuil
	•	Naturalistisch	onderzoek
	•	Enquete	maatschappelijke	drijfveren	(UvT)
	•	Energielessen	Wichelroede
	•	Workshops	Bibliotheek	Udenhout
	•	Peilstoksessies	overige	SMILE-wijken
	•	Samenwerkingsverbanden	gevormd

Wat nog te doen:
	•	Thema-avonden	organiseren	(autodelen,	inductie	koken)
	•	Collectieve	opwek	mogelijkheden	bekijken	(zonneweide)
	•	Extra	wijkkrant	uitbrengen
	•	Roadmap	uitwerken	voor	de	Green	Deal	Udenhout	en	bijeenkomst	organiseren

wijk De Kuil aardgasvrij?

         SMILE

Wijkverkenning De Kuil 
Via een wijkassessment (beschikbare, opvraagbare gegevens over de wijk), persoonlijke 
gesprekken	met	wijkbewoners	(naturalistisch	onderzoek)	en	een	schriftelijke	enquete	
maatschappelijke drijfveren, uitgevoerd door studenten van de Universiteit van Tilburg 
(huis aan huis verspreid), is de wijk De Kuil  in kaart gebracht. Deze informatie geeft 
een goed beeld wat de bewoner verwacht van 
diverse partijen in de energietransitie, wat de 
samenstelling is van de wijk, de drijfveren van 
mensen en de manier van communiceren waar-
bij een wijkkrant ook als middel is aangegeven, 
naast een goede website en social media nieuws. 
Meer informatie hierover kun je terugvinden op 
ecudenhout.nl

voorbeeld batterijen of waterstof). Hier-
voor is nog het nodige onderzoek nodig. In 
de scenario’s voor Midden Brabant wordt 
voor opwekken van elektriciteit vooral    
ingezet op zonne-energie en windmolens. 
In de tussentijd is het per woning van belang 
om na te gaan waarop je kunt besparen. 
Isoleren is een prima begin.

Met een warmtescan kan op een laag-
drempelige manier een algemeen beeld 
geschetst worden hoe het staat met de 
isolatie van je woning. Quick wins bij iso-
latie zijn bijvoorbeeld: tochtstrips op de 
deuren en het plakken van radiatorfolie 
achter de radiatoren. Wist je trouwens dat 
ongeveer 20% van de warmte via een niet 
(goed) geïsoleerde muur naar buiten ver-
dwijnt, ongeveer 15% van de warmte via 
ramen en deuren naar buiten verdwijnt en 
de binnentemperatuur van enkelglas in de 
winter ongeveer 6 graden is en van HR++ 
glas ruim 17 graden? Meer weten: mail 
ons: info@ecudenhout.nl

filmpje te maken met hun zelf ontworpen 
auto. Dat je kinderen best kunt laten mee-
denken over ingewikkelde maatschappelij-
ke problemen, zoals het energievraagstuk, 
blijkt wel uit dit lesproject. 

De leerkracht van De Wichelroede ver-
woordde dit heel mooi: “De maatschappij 
is heel veel bezig met energie en energie-
transitie, en de kinderen zullen daar waar-
schijnlijk nog veel meer mee te maken krij-
gen dan wij, dus om ze daar al een klein 
beetje warm voor te laten lopen kan denk 
ik helemaal geen kwaad. En vaak denk je 
“oh, dat is te moeilijk of te ingewikkeld”, 
maar als je de kinderen op de juiste manier 
aanspreekt dan krijg je toch wel iets terug 
van creativiteit en nadenken, van we kun-
nen het ook zo doen en we kunnen het zus 
doen en dan zie je dat er veel hele mooie 
ideeën naar buiten komen.”

Binnen het project SMILE in De Kuil kij-
ken we ook naar alternatieven voor aard-
gas en hoe we onze huishoudens daarop 
aanpassen. In het Klimaatakkoord staan 
twee grote lijnen centraal. De ene gaat 
over warmte, hoe verwarmen we straks 
onze woning, waar komt warm water van-
daan en hoe gaan we koken? Dit is het 
zoeken naar een nieuwe warmtevisie. 
Daarnaast streven we naar hernieuw-
bare energie tegen 2050. Hier gaat het 
vooral om het opwekken van elektriciteit. 
Fossiele brandstoffen zoals aardolie en 
steenkool moeten we vervangen door bij-
voorbeeld wind- en zonne-energie. Beide 
bronnen zijn weersafhankelijk en er zullen 
mogelijkheden nodig zijn voor opslag (bij-

De leerlingen van de bovenbouw van basis-
school De Wichelroede in Udenhout kregen 
eind oktober 2019 in de gastlessen van 
Bureau BuitenWater uitleg over energie- 
en klimaatverandering, gingen aan de slag 
met oefeningen over energie en deelecono-
mie en maakten in tweetallen een ontwerp 
voor een elektrische deelauto. Voordat ze 
aan het verbouwen van een oude schoe-
nendoos tot demo-model konden begin-
nen, moesten ze goed nadenken over de 
manieren waarop hun auto aan de gestelde 
eisen zou voldoen. Eerst denken, schetsen, 
laten beoordelen door de leerkracht en dan 
bouwen. 

De werkstukken zijn drie weken tentoon-
gesteld in de bibliotheek van Udenhout. 
Kinderen die dat wilden, konden daar bo-
vendien workshops volgen om de auto te 
verfraaien met echte lampjes, of om een 

Colofon
Aan deze wijkkrant hebben de volgende 
mensen een bijdrage geleverd: 
Ben Besselink, Ceciel Visser, 
Ingeborg Willemen, Jan Snelders, 
Jeroen Jansen, Ruud Trines en 
Ton Strijbosch.
Ontwerp en opmaak: 
Studio Goosen concept & creatie
Voor aanvullende informatie kun je de 
site raadplegen: ecudenhout.nl

uit de krant

nieuws website

social media

36%

38%
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Nieuwsbronnen

Doe mee en kom samen 
achter goede ideeën voor 
energiebesparing of 
opwekking in jouw wijk!


