Beste bewoner,
Als alles doorgaat is de gaskraan in Groningen over twee jaar echt dicht. Dan is er natuurlijk nog wel gas,
maar bijna geen Nederlands gas meer. Denkt u af en toe ook “Van het gas af, tja.. ik wil wel maar hoe?
En tot (w)elke prijs?” Dan nodigen we u uit om mee te denken over Buurtwarmte: een plan voor een
eigen, duurzaam warmtenet in Vinkhuizen. Door Vinkhuizen, voor Vinkhuizen.
Buurtwarmte voor Vinkhuizen
In 2020 maakten Grunneger Power en het bewonersinitiatief in Paddepoel samen een conceptontwerp
voor een lokaal, duurzaam en coöperatief warmtenet voor 450 woningen in Paddepoel. De gemeente

Groningen is enthousiast over Buurtwarmte en heeft financiering beschikbaar gesteld om het idee uit te
werken voor een groter gebied: ruim 3.000 woningen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Dit betekent
dat ook veel bewoners uit Vinkhuizen mee kunnen denken en meedoen. Deze verkenning wordt geleid
door Grunneger Power, als energiecoöperatie van de stad.
Wie kan er meedoen in Vinkhuizen?
Als u deze brief ontvangt dan kunt u meedenken over de plannen. Zowel als huurder, eigenaar en VvE.
Op het kaartje in de bijlage van deze brief ziet u welke woningen nog meer in het gebied vallen:
eengezinswoningen en portieketageflats in de Amethiststraat, Aquamarijnstraat, Barnsteenstraat,
Berilstraat, Bergkristalstraat, Briljanstraat, Diamantlaan, Edelsteenlaan, Goudlaan, Jadestraat,
Jaspisstraat, Kornalijnlaan, Robijnstraat, Saffierstraat, Siersteenlaan, Smaragdstraat, Spinelstraat,
Topaasstraat en de Turkooisstraat. Voor de woningen in deze straten is een warmtenet een geschikte
oplossing gebleken.
Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een leidingnetwerk waar warm water doorheen stroomt. Deze warmte komt in ons
geval uit een duurzame warmtebron. We willen warmte winnen uit het Reitdiep en opslaan in de ondiepe
ondergrond. Met behulp van een grote buurtwarmtepomp die draait op groene stroom wordt het water
verder verwarmd. Het verwarmde water stroomt vervolgens via een ondergronds distributienet naar de
woningen in de buurt.
Waarom een warmtenet?
Uit ons eerdere onderzoek in Paddepoel en uit landelijke studies komt naar voren dat collectieve warmte
uit een warmtenet een logisch alternatief is voor het aardgas, en betaalbaarder dan wanneer elk huis
afzonderlijk ‘van het gas af’ gaat. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat Vinkhuizen relatief veel matig
geïsoleerde woningen uit de jaren ‘60-’70 kent en dichtbebouwd is.
Wat is Buurtwarmte?
Buurtwarmte is een samenwerking van lokale energiecoöperatie Grunneger Power en betrokken
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bewoners. Samen maken we het ontwerp voor een duurzaam warmtenet ván en vóór bewoners. Doel is
om te komen tot een coöperatieve warmtevoorziening waar bewoners lid van worden of zelfs
mede-eigenaar. Dat is belangrijk, omdat bewoners op die manier maximale zeggenschap hebben over
hun warmte en beslissingen niet overgelaten worden aan grote bedrijven of de overheid alleen.
In Vinkhuizen start ook WarmteStad met het aanleggen van een warmtenet. WarmteStad sluit vooral veel
corporatiewoningen en grotere panden aan. Buurtwarmte is er voor bewoners van particuliere woningen
en eensgezinswoningen. Waar mogelijk en wenselijk werken we samen met WarmteStad of kijken we
hoe dat in de toekomst zou kunnen.
Hoe kan ik meedoen?
Als bewoner hebben we u nodig voor het mede vormgeven van een ontwerp voor het warmtenet in
Vinkhuizen, en de communicatie daaromheen. Dat betekent dat u kunt aangeven waar op gelet moet
worden in de wijk en wat u belangrijk vindt aan een duurzame warmtevoorziening. We organiseren
verschillende momenten waarop u kunt meepraten en meedenken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens één van
de bredere informatiebijeenkomsten of in een specifieke werkgroep:
●

Op 9 december organiseren wij een (online) informatiebijeenkomst voor bewoners van
Vinkhuizen. We vragen u om u vooraf aan te melden voor de bijeenkomst via het

aanmeldformulier op onze website: www.grunnegerpower.nl/buurtwarmte. Tijdens deze

bijeenkomst informeren we u graag over het plan voor Buurtwarmte in Vinkhuizen. Met u gaan we
in gesprek over uw wensen en ideeën over het vervolg.
●

Wilt u liever één op één iemand spreken? Op 15 december zijn we van 13:00-17:00 uur met een
Koffiekar aanwezig in het park aan de Kornalijnlaan. Ook op deze manier kunt u uw wensen,
vragen en ideeën met ons delen.

●

Wilt u meer de diepte in? Bijvoorbeeld meedenken over de belangrijke technische keuzes die
gemaakt moeten worden in het ontwerp? Elke tweede maandagavond van februari, maart en

april organiseren we een werkgroepoverleg. Uw interesse voor deze werkgroep kunt u aangeven
op het formulier op de website.
Vragen?
Op onze website vindt u meer informatie: www.grunnegerpower.nl/buurtwarmte. Daar vindt u ook een lijst
met vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij en wilt u niet wachten tot de informatiebijeenkomst?
Neem dan contact op via info@grunnegerpower.nl of het telefoonnummer 050-8200492.
Met warme groet,
Grunneger Power
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