
Haarlem gasvrijer tips en links  
naar aanleiding van een gemeentelijke bijeenkomst met bewoners 

De volgende punten heeft de gemeente opgeschreven omdat het relevant is en er interessante links 
zijn. Het is geen compleet overzicht maar laat wel zien waar we het over hadden: 

• Er is gesproken over jaren ‘30 woningen en ook oudere woningen. Voor deze woningen geldt 
dat ze nu nog niet eenvoudig aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Wel kunnen er stappen 
gemaakt worden met isolatie. 

• In de Koninginnebuurt is er een initiatief, Home - De Groene Kroon, daar zijn tips te vinden 
voor natuurlijke momenten etc. 

• Isoleren is altijd goed! Isolatieactie Haarlem: isoleer nu voordelig!  

• Met De Bespaarbon –kan je energie besparen in je woning met 50 euro aan 
energiebesparende producten en maatwerkadvies twv 75 euro 

• Energiecoaches geven thuis advies op maat over energiebesparing. Ook krijgen bewoners 
een pakket met energiebesparende producten. Vraag: helpt coach ook bij subsidies 
verkrijgen? > Antwoord: In de groep van energiecoaches zijn wel leden die ervaring hebben 
privé met het aanvragen van subsidies. Maar denk ook aan de gemeente zelf, via het 
duurzaamheidsloket@degroenemug.nl.  

TIPS: 

• Het Duurzaamheidsloket geeft advies over energie besparen, duurzame maatregelen en de 
financiering ervan.  

• Lezen of kijken hoe anderen bij u in de buurt hun huis hebben verduurzaamd? Kijk op 
https://duurzamehuizenroute.nl 

• Informatie over wat je als bewoner kan doen, staat hier.  

• Via de campagne Haarlem wordt steeds gasvrijer delen bewoners hun ervaringen met het 
verduurzamen of gasvrij maken van de woning.  

• Haarlemmers die op hun eigen dak geen zonnepanelen kwijt kunnen, hebben de 
mogelijkheid om mee te doen met collectieve zonnestroomprojecten, bij. op het Mendel 
College en de projecten van Haarlem Noorderlicht. 

• Er is een aparte website met mogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten.  

• Het Ramplaankwartier is al bezig met het gasvrij maken van de wijk, zie samenvatting van het 
project SpaarGas 

 

http://www.degroenekroon.org/
https://www.haarlem.nl/gasvrijer/duurzame-blogs/isolatie/
https://debespaarbon.nl/
https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach/
http://www.haarlem.nl/degroenemug
https://duurzamehuizenroute.nl/
https://www.haarlem.nl/gasvrijer/wat-kan-ik-doen/bewoner/
https://www.haarlem.nl/gasvrijer/bewonerservaringen/
https://kennemerkracht.nl/mendelcollegehaarlem
https://kennemerkracht.nl/mendelcollegehaarlem
https://haarlemnoorderlicht.nl/
https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/
https://ramplaankwartier.nl/tki-dezonnet-samenvatting/

