
Voor u ligt de derde nieuwsbrief. Wederom een uitgebreide 
editie vol met mooie resultaten. Wat gebeurt er veel in 
Eindhoven op het gebied van duurzaamheid. Daar kunnen we 
trots op zijn, maar we staan ook nog voor voldoende 
uitdagingen. In deze nieuwsbrief: verschillende zonnepanelen 
projecten, hoe gaan we om met hoosbuien en wateroverlast 
en we praten u bij over het Collectief Duurzame Daken. 
Daarnaast staan er de komende weken weer diverse 
bijeenkomsten en evenementen op de planning, zoals een 
expositie bij de DDW. Vragen over een van de onderwerpen? 
Mail naar duurzaamheid@eindhoven.nl. 
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Plan van Aanpak Aardgasloos eind 
van het jaar klaar

De komende 33 jaar moeten we ervoor zorgen dat we helemaal ‘van 
het aardgas af’ gaan. We gebruiken geen aardgas meer om huizen en 
andere gebouwen te verwarmen of te koken. Om de opgave niet nog 
groter te maken dan die nu al is, moeten we voorkomen dat nieuw-
bouw nog op aardgas wordt aangesloten. Een interne beleidslijn is in 

voorbereiding die ervoor moet zorgen dat we,  
in alle projecten waar dat mogelijk is, aansluiting  
op aardgas tegenhouden. Door het kabinet is een 
wijziging van de Gaswet aangekondigd die daarbij 
gaat helpen. Voor de bestaande bouw wordt een 
Plan van Aanpak opgesteld. In november organise-
ren we twee workshops en eind van het jaar zal het 
Plan van Aanpak in concept klaar zijn.

 

1833 zonnepanelen op sectie-C

Door het geslaagde crowdfunding project ‘Zonnedak Solar C’ 
worden nu 1833 zonnepanelen gelegd op het gebouw van 
Sectie-C. Zo’n 495 zonnedelers hebben een bijdrage geleverd. 
In het eerste jaar is de totaalopbrengst zo’n 457.172 kWh. 
Goed voor circa 150 huishoudens. De eerste zonnestroom 
van het zonnedak wordt al eind oktober verwacht.
 LEES VERDER →

En de aanschaf van zonnepanelen met stip 
op 1 staat van getroffen maatregelen en deze 
huishoudens zo’n 160.000 kWh/jaar aan 
 duurzame stroom opwekken?

Op 14 november het Kennisfestival Leren in 
Brainport wordt georganiseerd vol met work-
shops en activiteiten?   LEES VERDER →

Er in december een pilot P&R (Park & Ride) start 
met 20 medewerkers van de gemeente 
Eindhoven die normaal met de auto naar het 
werk komen? Met pilots kijken we hoe we ons 
woon-werkverkeer kunnen ver duur zamen. 

Tot december het onderzoek Mijn040Routes 
loopt en de data de gemeente helpt bij het 
ontwikkelen van nieuwe routes en mobiliteits-
maatregelen?   LEES VERDER → 

Het bedrijf AAA-LUX in september een nieuw 
pand in Eindhoven heeft geopend, waar 
LED-schijnwerpers worden geproduceerd? 
AAA-LUX was als eerste in de wereld in staat om 
de sportveldverlichting te vervangen door 
LED-schijnwerpers.

De Energiebesparingslening die inwoners bij de 
gemeente aan kunnen vragen, in 2017 al 53 keer 
is verleend? 

Het Tijdschrift Milieu een speciale uitgave heeft 
gemaakt over de slimme en gezonde stad? En 
deze vol staat met voorbeelden uit Eindhoven?    
 BEKIJK DE SPECIAL →  

Yksi Connect en de gemeente tijdens de DDW 
op 22 oktober een expositie over de 
 Nederlandse fiets (Dutch Bike) organiseren? 
  BEKIJK HET EVENT →  

https://www.zonnepanelendelen.nl/project/solarc
https://www.lereninbrainport.nl/kennisfestival
http://mijn040routes.nl
https://www.040goedbezig.nl/blog/2017/10/09/eindhoven-voorbeeld-slimme-en-gezonde-stad/
http://www.ddw.nl/evenement/1426


Hoosbuien en wateroverlast, hoe gaan we ermee om

We krijgen er steeds meer mee te maken: zware regen- en onweersbuien met wateroverlast. Het vergroten van de 
rioolcapaciteit in Eindhoven is niet de oplossing om deze grote hoeveelheden hemelwater van een hoosbui af te 
voeren. Daarom kiezen we voor slimme combinaties van onder- en bovengrondse maatregelen om dit hemelwater 
(tijdelijk) te bergen. Geen dikkere rioolbuizen, maar wel extra verlaagde groenzones. In samenwerking met 
Waterschap De Dommel is gekozen om het schone hemelwater en afvalwater zoveel mogelijk te scheiden. 
Bij hevige regen wordt het hemelwater, via (tijdelijke) berging in b.v. groenzones afgevoerd op De Dommel i.p.v. 
naar de  rioolwaterzuivering. Het aanleggen van deze extra groenzones noemen we ontharding en vergroening van de 
openbare ruimte. Meer groen verkleint de kans op wateroverlast en draagt bij aan het verminderen van de opwarming 
van de stad. Er ligt ook een belangrijke rol bij onze inwoners, want door het vergroenen van de tuin, het aanleggen 
van een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp op de riolering, dragen zij een steentje bij en beperken de 
eigen wateroverlast. 

Duuzame Burendag
in Meerhoven

Artist impression nieuwbouw Floraplein

Hoge duurzaamheidsambities 
bij nieuwbouw Floraplein 

De gemeente werkt met de woningcorporaties 
aan een duurzaam Eindhoven. De methodiek 
‘The Natural Step’ geeft hierbij richting. 
Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw aan het 
Floraplein. Wooninc. bouwt nieuwe woon -
gebouwen met een binnentuin. 
De duur zaam heidsambities zijn hoog. We zetten 
er een aantal op een rijtje:
-  Er wordt aardgasloos gebouwd. 
-  De gebouwen worden goed geïsoleerd, 

waarbij hoge waarden worden nagestreefd en 
de zonbelaste ramen krijgen zonnewering.

-  De gebouwen worden voorzien van 
energiezuinige (LED)verlichting met 
bewegingsmelders en schakelklokken.

-  Op de daken liggen zonnepanelen en er wordt 
een groen dak aangelegd. 

-  De gebouwen krijgen een energiezuinig en 
intelligent ventilatiesysteem gestuurd op 
aanwezigheid van de bewoner en/of een 
warmte terugwininstallatie. 

-  Om energiegebruik bij warm tapwater te 
verminderen worden in de woningen zoveel 
mogelijk waterbesparende douchekoppen 
gebruikt. Leidingen worden goed geïsoleerd 
en in lengte beperkt.

In 2018 kunnen de nieuwe bewoners gaan 
genieten van dit mooie en duurzame gebouw. 

 

Tijdens Burendag op 23 september werd in Meerhoven een 
gezellige buurtdag georganiseerd. In juni verspreidde Duurzaam 
Meerhoven een enquête om meer te weten te komen in welke 
duurzame activiteiten bewoners interesse hebben. De resultaten 
werden tijdens de buurtdag gepresenteerd door het Buurkracht 
buurtteam. Zij gaan aan de slag met de uitkomsten en ook 
Duurzaam Meerhoven pakt een aantal punten op. Zo wordt er o.a. 
gekeken naar de mogelijkheden om geveltuintjes in het winkel-
centrum te realiseren. Daarnaast werden verschillende activitei-
ten georganiseerd. Er was een fietstocht langs diverse duurzame 
plekken in de wijk en men kon meedoen met wildplukken en het 
bereiden van een salade met Meerhovense ingrediënten.    
 LEES VERDER → 

https://www.buurkracht.nl/nieuws/meerhoven-viert-burendag-met-duurzame-fietstocht-wildplukken-en-aangeklede-borrel


Zonnepark voor omwonenden op 
Vliegbasis Eindhoven  

Er komt een nieuw zonnepark voor omwonenden op Vlieg-
basis Eindhoven. Op 10 oktober hebben Wethouder 
Schreurs, de commandant van de Vliegbasis en vertegen-
woordigers van een aantal energiecoöperaties een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend. Eindhovenaren die in 
de postcodes rond de vliegbasis wonen, kunnen een of 
meerdere zonnepanelen kopen die op de basis geplaatst 
worden. Bewoners gebruiken de stroom voor hun woning en 
betalen daar geen energiebelasting over. Het project zal naar 
verwachting begin 2018 van start gaan. 

Binnen het gebied ‘Rijk van Dommel en Aa’ willen verschillende gemeenten (waaronder Eindhoven), Waterschappen en de 
Provincie Noord-Brabant gezamenlijk zorgen voor een duurzaam gebruik van de bodem/ondergrond. Er liggen kansen om 
de toegankelijkheid en leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Op 20 september hebben bestuurders van bovenstaande 
organisaties een pamflet ondertekend. Met de ondertekening zeggen ze toe om samen bouwstenen te ontwikkelen om mee 
te nemen in de Omgevingsvisies. Deze bouwstenen moeten bijdragen aan het maken en behouden van een robuust 
bodem- en watersysteem. Dit houdt o.a. in dat we de bodem niet uitputten, er onder de grond voldoende ruimte is om 
bomen te planten, de bodem water vast kan houden en niet al het water in direct in de sloot verdwijnt en we optimaal 
gebruik maken van bodemenergie. 

Samenwerken aan een robuust bodem- en watersysteem

Deken Van Somerenstraat: 
een voorbeeld voor 
duurzame herontwikkeling

Als gemeente wachten we niet op de invoering  
van de Omgevingswet om werk te maken van een 
gezonde en duurzame stad. We geven graag het 
goede voorbeeld, zoals bij de verkoop van ons 
vastgoed. Een voorbeeld is de herontwikkeling van 
de Deken Van Somerenstraat. Duurzaamheid werd 
in de verkoopprocedure apart benoemd als een van 
de beoordelingscriteria. De nieuwbouw in het 
plangebied moest voldoen aan de toekomstige 
normen voor BENG; Bijna EnergieNeutrale Gebou-
wen. Hiermee lopen we vooruit op de invoering van 
strengere duurzaamheidsnormen. Alle drie de 
plannen van de kandidaat-kopers ademden 
duurzaamheid. Het voorstel ‘Nieuw Bergen’  
van SDK Vastgoed werd gekozen als beste plan. 
Dit plan maakt duurzaamheid en gezondheid 
zichtbaar en beleefbaar. Voorbeelden hiervan zijn 
de zonnepanelen op de zuidelijke daken en groene 
invulling met mos-sedum op de noordelijke daken.   
 BEKIJK HET HELE PLAN →

https://www.eindhoven.nl/bouwen/grond-en-vastgoed/SDK%20Vastgoed%20ontwikkelaar%20Deken%20Van%20Somerenstraat


We bussen: 10x gratis met de bus

Medewerkers van de gemeente die nu met de auto naar het 
werk komen maar de bus wel willen proberen, kunnen gebruik 
maken van het initiatief ‘We bussen’. Zij krijgen 10 gratis ritten, 
die 6 weken lang geldig zijn voor het woon-werktraject. 
Een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant en de 
OV-bedrijven Arriva en Hermes. Meerdere gemeenten doe mee. 
Doel is het verduur zamen van het woon-werkverkeer. Bekijk 
het introductiefilmpje op webussen.nl. 

Geslaagd wijkfeest Geestenberg 

Op 23 september  vond het jaarlijkse wijkfeest plaats in 
Geestenberg. In de Groene Long bij ’t Karregat werden 
meerdere workshops georganiseerd en stonden er diverse 
kraampjes. Een belangrijk thema in Geestenberg is het 
vergroenen van de wijk. Over enkele jaren vernieuwt de 
gemeente de riolering en dat biedt kansen voor vergroening. 
De gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, Woon-
bedrijf en Hoveniersbedrijf Soontjens waren aanwezig en 
gaven inwoners meer informatie over het belang van groene 
daken, ontharden van de tuin en het verduurzamen van hun 
huis. Kinderen konden zelf aan de slag met aarde en natuur-
lijke materialen om een eigen ‘tuintje’ te maken onder het 
motto ‘tegel eruit, plantje erin’. 

Wijk Acht actief aan de slag 
met energie besparing

Er zijn meerdere wijken in Eindhoven actief 
bezig met duurzaamheid. Een goed voorbeeld 
hiervan is Acht. Inwoners in Acht zijn, met 
behulp van Buurkracht, aan de slag met het 
besparen van energie. Ze trekken hierin 
samen op, maken gebruik van elkaars kennis, 
tips en profiteren van inkoopvoordeel. Er 
lopen nu verschillende acties, zoals het delen 
van een elektrische auto, collectief inkopen 
van zonnepanelen en het aanbrengen van 
radiatorfolie. In totaal doen al 51 bewoners 
actief mee.  MEER INFO →

http://www.webussen.nl
https://buurkracht.nl/buurten/acht-eindhoven


Uitgelicht: Collectief Duurzame Daken uit de startblokken

Dankzij de motie van GroenLinks heeft de gemeente 
Eindhoven in 2016 een ‘Collectief Duurzame Daken’ 
opgericht. Het Collectief streeft naar een stad vol 
duurzame daken, waarbij de kwaliteit van de 
leefomgeving toeneemt. De daken bieden een 
prachtig uitzicht, zijn ideale locaties voor (moes)
tuinen en geschikt als recreatief dak. Daarnaast 
kunnen de daken gebruikt worden om zonne-energie 
op te wekken, waarmee een forse bijdrage geleverd 
wordt aan het behalen van de energiedoelstellingen. 

Aan de slag
Het afgelopen jaar is het Collectief aan de slag gegaan 
om te kijken of ze concrete pilots konden realiseren in 
de stad. De focus lag op het creëren van naamsbekend-
heid en het verzamelen van potentiële projecten. Op 
basis van een scan en het Congrestival040 hebben ze 
kansen en mogelijke locaties voor duurzame daken 
opgehaald uit de stad. 

Tussentijdse resultaten
Een mooi resultaat is een gezamenlijk advies dat het 
Collectief Duurzame Daken heeft gegeven aan een 
vereniging van eigenaren (VVE). Samen met deze 
particulieren is nagedacht over de ambitie om hun 
gebouwen te verduurzamen. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een offerte voor een gecombineerd 
groen en energie dak, dat in de toekomst 
opgewaardeerd kan worden naar een daktuin. 
De gemeente heeft subsidie toegekend (‘stimulering 
afkoppelen hemelwaterafvoer’) voor de realisatie. 
De VVE was enthousiast over de bijdrage die het 
Collectief heeft geleverd.

Daarnaast is de samenwerking tussen Woonbedrijf 
en de gemeente Eindhoven op dit onderwerp geïnten-
siveerd. Samen is gekeken naar de werk processen en 
kansen om duurzame daken te realiseren bij nieuw       
bouw en renovatie. Woonbedrijf heeft bijvoorbeeld in 
de wijk Geestenberg een aantal groene voorbeelddaken     
gerealiseerd op garageboxen en nodigt de bewoners uit 
om ook de bergingsdaken te vergroenen.

Zelfstandig verder
Tot dusver was de gemeente de trekker van het 
Collectief. De komende tijd zullen zij zelfstandig verder 
gaan, waarbij naar een efficiënte en effectieve 
organisatievorm van private partijen en kennispartners 
wordt gezocht. Het Collectief gaat zich richten op de 
voorfase in de realisatie van duurzame daken: inspiratie 
bieden, goede voorbeelden laten zien en drempels 
verlagen om over te gaan tot concrete offertes.

Rol Gemeente Eindhoven
‘Loslaten’ van het Collectief betekent zeker niet dat de 
gemeente Eindhoven afhaakt in de ambitie om meer 
duurzame daken te realiseren. Zo mogelijk wordt de 
ambitie voor meer duurzame daken in de toekomstige 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan geborgd. 
Daarnaast zal de gemeente zelf het goede voorbeeld 
blijven geven, zoals het groene dak op het 
Inwonersplein en de vergroening van daken in het 
project ‘Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen’. 
We leggen de verbinding tussen kansrijke initiatieven 
en het collectief, zowel voor de gemeentelijke daken als 
die van externen. Tevens wordt er een coördinator 
duurzame daken onder Duurzaamheidsorganisatie 
stadsregio Eindhoven (DOE) geplaatst. Zo optimaal 
gebruik van het netwerk en de kennis en kunde van het 
Collectief Duurzame Daken.


