
Duurzame 
buurthuiskamers.  
DOEL
We willen lokale initiatieven en ontmoetingsplekken duur-
zaam maken en in staat stellen om duurzame activiteiten te 
organiseren. Deze duurzame Buurthuiskamers kunnen als 
‘energie-hubs’ werken in Bospolder Tussendijken. Mensen 
kunnen hier kennis maken met duurzaam leven en duurza-
me technieken. Zo raken ze door de verschillende initiatie-
ven vertrouwd en betrokken met de overgang naar duurza-
me energie (de energietransitie). 

MANIER VAN WERKEN
• Bij elk initiatief  wordt samen met die initiatieven gekeken 

naar welke maatregelen daar het beste bij passen. Iedere 
plek is weer anders. De maatregelen moeten binnen het 
budget passen en zoveel mogelijk voordeel bieden op 
het gebied van energie- en CO

2
 besparing en bewust-

wording bij bewoners. 
• Er zijn verschillende maatregelen die toegepast kunnen 

worden: bijvoorbeeld een duurzaamheidsscan, induc-
tiekookplaten, een warmteterugwinningssysteem of  een 
loodgieter maar ook maatregelen die met vergroening, 
klimaatadaptatie en biodiversiteit te maken hebben. 

• De initiatieven maken ook een programma en activiteiten 
over duurzame maatregelen. Bij elke maatregel laten ze 
zien wat het is, wat het doet en wat het oplevert. Het kan 
geld opleveren, en/of  minder CO

2
-uitstoot. 

VERBETERINGEN KUNNEN WE STRAKS 
MERKEN AAN (INDICATOREN):
Op welke doelen en waarden denken we dat dit project 
kansen biedt? Het project hoeft niet op alle indicatoren een 
10 te scoren. Maar we gaan wel aandacht besteden aan de 
volgende punten: 
• Er komen in 2021 drie verduurzaamde buurthuiskamers 

die de bezoekers kunnen inspireren om hun eigen  
huizen te verduurzamen.

• De verduurzamingsmaatregelen worden helder en  
duidelijk richting bewoners en andere partijen  
gecommuniceerd.

• De duurzame buurthuiskamers kunnen een rol spelen 
in wijkontwikkeling door ook hun directe omgeving te 
verduurzamen.  

• We zijn open over voor- en nadelen van verschillende 
maatregelen.

• We gebruiken de creativiteit van lokale initiatieven en 
buurthuiskamers om zo samen te leren en innoveren. 

• Door de verschillende initiatieven worden bewoners 
vertrouwd met de overgang naar duurzame energie (de 
energietransitie). We vergroten zo het eigenaarschap van 
de mensen.

BETROKKEN PARTIJEN
We starten dit project met een breed team dat bestaat  
uit mensen betrokken bij de buurthuiskamers: Delfshaven  
Energiecoöperatie, gemeente Rotterdam, Rijnmond  
Multicultureel Centrum (RMC), Huis van de Toekomst, 
Schiezicht/ Zelfregiehuis en de ontmoetingsruimte  
Buurttuin Dakpark. 
 
Meer informatie of meedoen? Neem contact op met : 
Robbert de Vrieze (Delfshaven Energie Coöperatie)  
info@delfshavenenergiecooperatie.nl of  06 - 193 54 343


