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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 Achthoeven te informeren over 
energieprojecten in Udenhout en specifiek over de projecten RHEDCOOP en 
Energieadviezen in je wijk. Daarnaast zijn wij benieuwd welke vragen je zelf nog 
meer hebt. Je kunt deze vragen delen met ons en je aansluiten bij de werkgroep 
Achthoeven. Mail ons: info@ecudenhout.nl

wijkkrant duurzaam Udenhout

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, Collectief zonnedak De 
ZonneVisser (via postcode-roosproject), 
SMILE (bewustwording op individueel 
en collectief niveau over duurzaamheid 
en “de wijk van het gas af” in wijk De 
Kuil) en Aan de slag met je huis (eer-
ste fase). We zijn nu druk bezig met de 
projecten RHEDCOOP (verduurzamen 
woningen in wijk Achthoeven via ESCo) 
en Energieadviezen voor woningeigena-
ren. Dat doen we in Udenhout samen met 
een aantal lokale partijen.
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LOKALE INITIATIEVEN

AAN DE SLAG MET JE HUIS

SMILE SOCIAL LABS
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STADSBREDE ENERGIECAMPAGNE

ROADMAP DUURZAME INITIATIEVEN UDENHOUT
Al een tijdje bezig, maar 
toch pas net begonnen. Dat 
is eigen-lijk het gevoel wat 
ontstaat als je kijkt naar de 
opgave in de energietransi-
tie die er tot 2050 ligt. C02 
neutraal in 2050, het is niet 
niks. Door met lokale partij-
en 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 beantwoorden is. 
De gemeente Tilburg is hier 
nog mee bezig en de Kli-
maatmonitor heeft het ant-
woord 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 2021 als 
start wegzetten en 2050 als einddatum 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 en Energie Coöperatie Udenhout. 
Deze organisaties zijn ook bezig met projecten die relevant zijn voor de energietransitie. De 
projecten hebben we nu ook in beeld gebracht. Een routekaart (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 2021 alweer 8 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-
den als zorg en wonen. Onze kernwaarden 
zijn: kleinschaligheid, betrokkenheid en 

Energieadvies op maat

Wil je aan de slag met je huis, maar 
weet je niet goed waar je moet begin-
nen? We helpen je graag goed op weg. 
Als inwoner van de gemeente Tilburg 
krijg je tot 31 maart 2021 subsidie 
op een onafhankelijk energieadvies. 
De energieadviseurs kunnen direct 
een telefonisch advies geven of een 
afspraak inplannen voor een uitge-
breider advies. Je wordt geholpen 
door professionals: goed opgeleide 
adviseurs die onafhankelijk advies uit-
brengen. Ze bespreken met jou welke 
maatregelen je het beste kunt nemen 
in jouw woning. Voor uitgebreid advies 
betaal je een bijdrage. Een kort tele-
fonisch advies is kosteloos. De ener-
gieadviezen zijn geheel vrijblijvend. 
Via de website aandeslagmetjehuis.nl, 
onder het menu advies, staat het item 
energieadvies op maat en daar lees je 
meer en kun je een afspraak plannen 
of bellen naar 088 00 62 013 
(ma t/m vr van 13.00 - 17.00 uur). 

Oproep: samen met bewoners van wijk Achthoeven mooie 
energievraagstukken oplossen!

Jeroen Jansen 
Energie adviseur



Woningeigenaren ondersteunen: hoe werkt dat?

Warmtescans in de Baksenbosch

de inzet en inbreng van lokale mensen 
wordt gewaardeerd in dit verhaal. Woning- 
eigenaren moeten geholpen worden om 
voor hen passende informatie uit de brei 
aan informatie te kunnen halen die ze 
nu krijgen over hun woning energiezuinig 
of energieneutraal maken. Een bekend 
lokaal gezicht die er voor hen is, helpt 
daar enorm bij. Deze informatie is mee 
teruggenomen door de projectleider en in 
de klantreis opgenomen van het RHED-
COOP project.

ik, wie kan mij adviseren, welke maatrege-
len zou ik moeten nemen, hoe regel ik dat 
en hoe betaal ik dat?” Die vragen vatten 
we samen in een zogenaamde klantreis. 
Gedurende de reis komen er stapsgewijs 
allerlei vragen voorbij, de antwoorden 
willen we voorzien vanuit een onder-
steuningsstructuur. Bewoners geven aan 
graag vanuit één loket geholpen te willen 
worden. Dat loket zou dan alle (duurza-
me) energievragen moeten beantwoorden. 
In een technische term wordt dat ook wel 
een Energy Service Company genoemd (of 
ESCo). De afgelopen maanden hebben we 
naast het contact met bewoners gewerkt 
aan de vorm van de ESCo en het benoemd 
krijgen van de ondersteuning. De ko-
mende maanden gaan we deze testen in 
Achthoeven. Tien woningeigenaren willen 
we gaan begeleiden naar een duurzamere 
woning op basis van onze bevindingen. 
De gemeente Tilburg ondersteunt de pilot 
financieel.
Wil je tot een van die 10 woningeigenaren 
behoren die we gaan begeleiden naar een 
duurzam(er)e woningen ? Meld je dan aan 
via: rhedcoopudenhout@gmail.com

In 2020 vond in de Baksenbosch in 
Udenhout een warmtescan avond plaats, 
georganiseerd door mensen vanuit de 
straat zelf. Een mooi staaltje bottom-
up communicatie in de energietransitie. 
Een van de bewoners stuurde een mail 
naar de projectleider RHEDCOOP (Jan 
Snelders) om eens te kijken naar de iso-
latiewaarde van de woningen en daar een 
warmtescan avond voor te organiseren. 
Zo’n tien enthousiaste woningeigenaren 
zijn op deze avond afgekomen waarbij 
uitleg is gegeven over de RHEDCOOP-
aanpak in de wijk Achthoeven en waar-
bij van twee woningen warmtebeelden 
zijn gemaakt. Mooi om te zien en ook 
confronterend werd aangegeven door de 
bewoners. De bewoners gaven aan dat 

In Udenhout zijn we gewend om proble-
men zelf en met elkaar op te lossen. Het 
duurzamer maken van onze woningen en 
onze leefomgeving is echter een probleem 
waar we wel wat hulp bij kunnen gebrui-
ken. Doel van het project RHEDCOOP 
(Renovatie en Hernieuwbare Energie 
Diensten via COÖPeraties) is dan ook om 
een ondersteuningsstructuur te bedenken 
en te realiseren die ons Udenhouters 
helpt bij het verduurzamen. Belangrijk 
uitgangspunt is ook dat ongeacht de por-
temonnee alle woningeigenaren gebruik 
moeten kunnen maken van de ondersteu-
ning. Naast Udenhout/Achthoeven zijn 
er nog een aantal partners in Zeeland, 
Limburg en Vlaanderen die met dezelfde 
ontwikkeling bezig zijn, maar ieder op zijn 
eigen wijze en gebaseerd op eigen rand-
voorwaarden. Ervaringen uit alle proeftui-
nen worden met elkaar gedeeld en geven 
daarmee de lokale invulling van de onder-
steuning vorm en inhoud. Het duurzamer 
maken van je woning is geen eenvoudige 
zaterdagochtend klus. Wat we uit de vele 
gesprekken in de wijk hebben gemerkt is 
dat er veel vragen zijn zoals: “waar begin 

Wil je geen gedoe maar wel een energiezuinig huis en 

op een voor jouw betaalbare manier? Laat het ons weten 

en wordt een van de 10 pilotwoningen. Interesse? 

Mail Ingeborg of Jan (rhedcoopudenhout@gmail.com)

Onderzoeksresultaten enquête woningabonnement
Bewoners willen graag betrokken worden 
bij de planvorming van hun wijk en hun 
woning is een belangrijke uitkomst uit de 
enquête. Bij veel woningen in de Achthoeven 
zijn de spouwmuren geïsoleerd, echter 
dat is al een flink aantal jaren geleden 

Doel van het project RHEDCOOP: 
Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties. Het is de bedoeling 
om een ondersteuningsstructuur (ESCo= Energy Service Company) te bedenken en 
te realiseren die Udenhouters helpt bij het verduurzamen van hun woning. Belangrijk 
uitgangspunt is ook dat ongeacht de portemonnee alle woningeigenaren gebruik moe-
ten kunnen maken van de ondersteuning. De ervaringen die we hier opdoen worden 
vertaald naar een opschaalbare aanpak voor heel Tilburg - Udenhout als living lab.

Wat gedaan:
•	 Bewonersbijeenkomst Achthoeven uitleg RHEDCOOP en op zoek naar 

klankbordgroepleden
•	 Enquete bewoners Achthoeven interesse woningabonnement
•	 Vervolgbijeenkomst woningabonnement voor bewoners
•	 Klankbordgroep Achthoeven samengesteld
•	 Warmtescan avond klankbordgroep
•	 Warmtescan avond bewoners Baksenbosch
•	 Bijeenkomsten klankbordgroep peiling draagvlak ideevorming 

ondersteuningsstructuur (ESCo)
•	 Ontwikkeling van de ESCo i.s.m. gemeente Tilburg
•	 Online overleggen RHEDCOOP partners t.b.v. afstemming
•	 Wijkkrant
Wat nog te doen:
•	 Toelichting van RHEDCOOP aan bewonersgroepen Achthoeven 

(klankbordgroep en Baksenbosch groep)
•	 Werving 10 pilotwoningen (start maart 2021)
•	 ESCo verder vormgeven en opschaling inventariseren naar Tilburge schaal
•	 Verdere afstemming RHEDCOOP met andere projecten zoals 

Energieadviezen en Warmtescans
•	 Energiesafari door de wijk
•	 Wijkkrant

Klantreis RHEDCOOP

EC U

EC U

ESCo

ESCo

ESCo

ESCo

AANNEMER

AANNEMER

AANNEMER

FINANCIERING

•	pva	campagne
•	bewustwording	kick-off	campagne
•	voorlichting	financieringsvormen	met	voorbeeldberekeningen
•	informatie	online

•	eventueel	warmtescan
•	energieadvies
•	toelichting	energieadvies

•	offerte	aanvraag
•	offerte	&	besparingsindicatie
•	toelichting	offerte	&	besparingsindicatie
•	akkoord	en	opdracht	aanbieding	(in	geval	geen	financiering)

•	financiering	is	optioneel
•	krediet	check	&	financiering	goedkeuren
•	akkoord	en	opdracht	financiering	en	aanbieding
•	financiering	uitvoeren

•	uitvoeren	maatregelen
•	oplevering	&	instructie
•	kwaliteitscontrole	oplevering
•	subsidie	aanvragen

•	monitoring
•	garantie
•	onderhoud
•	klanttevredenheid	&	nazorg	&	klachtafhandeling

propositie

energie advies

aanbieding

financiering

uitvoering

nazorg

Colofon

Aan deze wijkkrant hebben de volgende 
mensen een bijdrage geleverd: 
Ben Besselink, 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

gebeurd. Ook zijn redelijk veel woningen 
voorzien van dubbelglas. De behoefte 
bestaat om een actueel warmtebeeld van 
de woningen te krijgen. Een warmtescan 
geeft de huiseigenaar een goed beeld van 
de urgentie van energie- besparende maat-

regelen. 
Ondersteuning en objectief advies 
vanuit Energie Coöperatie Uden-
hout wordt daarbij als waardevol 
ervaren. Ander punt zijn de dak-
pannen. De woningen in de Acht-

hoeven stammen voor het grootste deel uit 
de jaren zeventig, begin jaren tachtig. 
Eigenlijk zijn de pannen aan het einde 
van hun levensduur. Blijkbaar zijn er al 
bewoners met hun buren in gesprek om 
samen de dakpannen te vervangen. Een 
mooi idee wellicht om de pannen te ver-
vangen door PV-panelen samen met het 
isoleren van het dak. Om dit verder uit te 
zoeken, kunnen de bewoners bijvoorbeeld 
een energieadvies aanvragen via de site: 
aandeslagmetjehuis.nl


