
GOW! Proeftuin

Circulariteit – Oogstscan: 

300 woningen in  Sneek

Maandag 23 mei 2022

Tijd 14.00 - 16.00 uur

Community



Agenda 23-5-22

1. Introductie GOW! Proeftuin (Esther de Jager - WDW)

2. Oogstscan Het Eiland Sneek (Rob van Lith / Stingo Huurdeman - New Horizon)

3. Kansen en mogelijkheden ‘oogsten’ verkennen



23 mei 2022



Proeftuin

• Subsidie verleend aan Van Wijnen Noord

• Coördinatie vanuit WDW

• Innovatie en valorisatie op gebied van duurzaamheid

• Vanuit het aardgasvrij maken van wijken integraal wijkplan

• Schaalbare processen en producten 

• Looptijd tot juni 2023



Projectplan

• Community van MKB-bedrijven olv Vereniging Circulair Friesland

• 3x ontwerpplan wijkaanpak

• 3x experience-center

• Digitale menukaart verduurzaming voor de vastgoedeigenaren

• Trainingen/workshops gericht op circulariteit en innovatie

• Voortzetting na afloop subsidietermijn



Community



Wie is WDW

Gedreven om vooruit te denken. 

• Werken op  wijkniveau (RES - TransitieVisie Warmte - WijkUitvoeringsPlan)

• Toekomstbestendig

• Integraal

• Geografisch, langjarig, multi-stakeholder. 



Wijkaanpak

Gedreven om vooruit te denken. 

• Analyse en planvorming

- ophalen openbare data

- analyse en kaders bepalen

- Plan van aanpak

• Communicatie en participatie

- bijeenbrengen stakeholders, wensen en belangen

- ophalen wijk-/woninggebonden data

- proces planvorming

• Uitvoering en monitoring



Wijken

• Sneek – Het Eiland: 

warmtenet in de wijk, sloop-nieuwbouw opgave, 
renovatieopgave, metabolische analyse, oogstscan

• Heerenveen – De Greiden: 

energiecoöperatie, LEEF-subsidie, woningtype-inventarisatie, 
menukaart, integratie wijkplannen

• Emmen – Bargeres : 

wijkvisie, wijkvernieuwing, herontwikkeling, 



Tools wijkaanpak

• Snelle technische analyse en aanpak woningen

• On- en offline informatiecentrum (experience-center)

• Platform met aanbiedingen naar alle vastgoedeigenaren in de wijk (ook 
particuliere woningeigenaren)

• Uitvoeringsgarantie



Platform



Wat heeft het al opgeleverd

• Kennismaking en kennisdeling, leidt tot samenwerkingen

• Productontwikkeling: platform

• Productontwikkeling: analyse-tool

• Stakeholders in een wijk: neem de tijd om elkaar te leren kennen én 
begrijpen voor een betere samenwerking in planning en doel. Haak aan 
bij lokale initiatieven.

• Inspelen op bestaande uitdagingen in de wijk: gebruik de warmtetransitie 
van de wijk om meerdere (duurzame) problemen van de wijk op te lossen. 
Creëer zo energie en betrokkenheid voor het toekomstbestendig maken 
van de wijk.



Kennisdeling

De oogstscan: 

Hergebruik materialen bij te slopen woningen.

Naar aanleiding van de opgave van Elkien op Het Eiland te Sneek.

Er volgen komend jaar meer bijeenkomsten en workshops




