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M  O  O  S 
Minderen     Opwekken      Opslaan       Samen  
 
Inzender: Homerus Energiek 
 
 

Vooraf 
MOOS is een van de activiteiten van buurtinitiatief Homerus Energiek en tot stand gekomen 
in samenwerking met bewoners van de Homerusstraat, naar aanleiding van de wedstrijd 
‘Ontwerp je eigen energiecentrale’. 
 
De volgende mensen hebben bijgedragen en meegeschreven aan de totstandkoming van 
ons voorstel: Bart Bokhorst, Nanne ter Hoeve, Art Hulleman, Yteke Jager, Adèle Reiss, 
Michiel van Schravendijk en Tanja Smit.  
 
Michiel Roemer is via de gemeente als adviseur aan de groep toegevoegd. 
 
 
 
Apeldoorn, februari 2020 
 
Namens Homerus Energiek, 
Yteke Jager en Adèle Reiss   
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Samenvatting 
MOOS staat voor Minderen, Opwekken, Opslaan, Samen. 
MOOS is een van de activiteiten van buurtinitiatief Homerus Energiek. 
 
MOOS is samen bekijken hoe we energie kunnen besparen en hoe we onze huizen 
duurzamer kunnen maken.  
MOOS is genoeg eigen stroom opwekken in de buurt om selfsupporting te zijn en zo weinig 
mogelijk aanspraak te maken op extern opgewekte energie. En daarnaast het verbruik van 
stroom zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.	
MOOS is de eigen opgewekte zonne-energie opslaan. 
MOOS is samen met buurtgenoten werken aan energiemaatregelen. 

                               

 

            Bron: Gemeente Leiden 
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1.  Inleiding 
1.1 Wie zijn we?   
Onze gemeenschap Homerus Energiek wordt gevormd door 67 vrijstaande huizen, een 
kinderboerderij en een gezinsvervangend tehuis. Samen willen we werken aan een zo 
duurzaam mogelijke wijk en met name aan energiebesparende maatregelen door elkaar te 
inspireren en motiveren. 

Homerus Energiek is nu in het tweede jaar van haar bestaan. Het initiatief voor het project 
komt van Yteke Jager en Adèle Reiss, zij vormden een werkgroep. Tijdens het project sloten 
twee buurtgenoten zich hierbij aan, Nanne ter Hoeve en Martijn Wollfensperger. 

De initiatiefnemers komen ieder maandagmiddag bijeen, met z’n vieren eens in de twee 
maanden. Toen de oproep kwam om je eigen energiecentrale vorm te geven hebben we dit 
met z’n vieren besproken en besloten mee te doen. Drie van ons hebben alle workshops 
gevolgd en zich langzamerhand een beeld gevormd. De workshop ‘Ontdek de drijfveren van 
jouw gemeenschap’ hebben we met 8 buurtgenoten gevolgd en daaruit kwam een vrij 
unaniem beeld. 

 
1.2 Hoe wonen we? 
De Homerusstraat ligt in Apeldoorn Noord en is onderdeel van stadsdeel 
Ankelaar/Sprenkelaar. De straat/buurt wordt begrenst door de Deventerstraat aan de 
zuidoostzijde; de Aristotelesstraat/Schopenhauerstraat aan de noordwestzijde; 
kinderboerderij Laag Buurlo ligt aan de zuidwestzijde en GGNet aan de noordoostzijde. 
 
De Homerusstraat bestaat uit  67 vrijstaande woningen die rond 1994 zijn gebouwd en de 
huizen hebben over het algemeen energielabel B ( 5x A; 29x B 5x C) [1]  
Verbruik [1]       Gas kWh Elektra m3 
Gemiddeld verbruikt per woning over 3 jaar   1.882,33 3.530,11 
Gemiddeld verbruikt per persoon over 3 jaar     705,88 1.323,79 
Gemiddeld verbruikt per m2 over 3 jaar        11,15      20,92 
 
Anno 2020 heeft pak weg de helft van de woningen nieuwe bewoners gekregen. De 
gezinsopbouw varieert van jonge gezinnen, ouders met volwassen kinderen tot 
gepensioneerden. Gemiddelde gezinssamenstelling 2,76 personen en gemiddelde 
vloeroppervlak 168,78 m2 bvo [1] (bruto vloer oppervlakte). 
De thema’s ‘energiebesparing’ en ‘van het aardgas los’ hebben de belangstelling van de 
buurt, zo bleek uit de gehouden enquête die we bij de start van ons project hebben 
gehouden. 
 
Inmiddels heeft 28% van de woningen (=19 woningen) zonnepanelen. In totaal zijn dat 306 
zonnepanelen met een jaaropbrengst van geschat tussen de 82.000 en 90.000 kWh. 
 
Een ieder kan werken aan energiemaatregelen maar samenwerken staat hoog in ons 
vaandel. Niet ieder hoeft zelf het wiel uit te vinden. 
 
1.3 Wat is ons programma? 
Homerus Energiek ging in september 2018 van start.  
Het doel van dit project was om het gesprek tussen buurtgenoten op gang te brengen over 
hoe de huizen duurzamer gemaakt kunnen worden en zo gezamenlijk aan de slag te gaan 
met het onderwerp energie. 
 
Voor deze buurtaanpak zijn in de periode eind september tot en met eind april diverse 
activiteiten ondernomen, waaronder een buurtenquête (81% kregen we retour, waarvan 69% 
geïnteresseerd was). Gezamenlijke energiebesparende acties scoren hoog in de enquête  
en daar zetten we op in. Er zijn warmte scans in 3 woningen gemaakt en deze zijn gedeeld 
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op een buurtbijeenkomst. Deze buurtbijeenkomst had als thema: Kennis delen op het gebied 
van energiegebruik. 
 
Er werd een Menukaart Energiebesparende Maatregelen [1] voor onze buurt gemaakt (door 
Sylryk bv); we verspreidden meerdere Nieuwsbrieven [2] ; maakten een website en delen 
kennis middels deze website www.homerusenergiek.nl	
  
Inmiddels zijn we een nieuwe projectfase ingegaan waarbij ons doel, het gesprek tussen 
buurtgenoten verder aan te jagen, centraal staat. Samen aan de gang gaan met het 
onderwerp energie, waarbij valt te denken aan: hoe maken we onze huizen duurzamer? Hoe 
kunnen we energie besparen? Hoe maken we concrete plannen? In elk geval streven we 
ernaar dat de woningeigenaren actie gaan ondernemen en maatregelen treffen aan hun 
woningen. We hopen daarnaast dat het tot een gezamenlijke actie leidt, waarbij de buurt 
samen energiebesparende maatregelen neemt. 
 
Intussen zijn er ook twee huiskamerbijeenkomsten gehouden, een over zonnepanelen en 
een over afkoppeling regenwater. Ook is er een gezamenlijke actie geweest voor de 
aanschaf van HR++ glas. Verder bleek uit diverse gesprekken met buurtbewoners dat het 
slim omgaan met de eigen opgewekte zonne-energie een item is. Er zijn vragen als: hoe 
kunnen we opslaan? Kunnen we –en zo ja hoe- de in de buurt opgewekte energie verdelen? 
Voor de langere termijn is samen op naar een aardgasloze Homerusstraat een stip aan de 
horizon. 
	

2. Voorstel 
Ons voorstel is gebaseerd op de input uit de diverse workshops “Ontwerp je eigen 
energiecentrale” en “Ontdek de drijfveren van jouw gemeenschap”. Bij de laatst genoemde 
was de inbreng van de buurtgenoten van groot belang. Deze drijfveren werden gekoppeld 
aan de doelstelling van Homerus Energiek en zo is  er een concept plan ontstaan. 

Dit conceptplan hebben we weer voorgelegd aan een aantal buurtgenoten, om zo te komen 
tot een definitief plan. Dat plan wordt hieronder toegelicht. 

De virtuele energiecentrale moet aansluiten en complementair zijn aan de doelen van 
Homerus Energiek. Daarbij streven we er naar dat, naast de enthousiaste voorhoede, iedere 
buurtbewoner op zijn of haar eigen tempo kan insteken en aanhaken. 

De centrale is een onderdeel van het bereiken van de stip op de horizon: Een aardgasloze 
Homerusstraat. Immers de transitie van fossiele brandstof naar hernieuwbare wordt van 
reguleerbaar naar onvoorspelbaar. En de energiemix zal steeds meer uit elektriciteit 
bestaan. Om ook te zorgen dat deze energie gewaarborgd is bij de nieuwe manier van 
‘verwarmen’, is het beperken en het managen van energiestromen een must. Om dit te 
kunnen bereiken is een eigen energiecentrale noodzakelijk. 

 
2.1 Doel 
Bewust omgaan met energiegebruik en de mogelijkheden om het verbruik te beperken staat 
hoog in ons vaandel. Aan de ene kant stellen we ons tot doel minder elektriciteit te 
verbruiken en  het verbruik hiervan op elkaar af te stemmen. En willen we zoveel mogelijk 
eigen opwek van zonne-energie stimuleren met als doel zo weinig mogelijk aanspraak te 
maken op extern opgewekte energie. Aan de andere kant is ons doel, het minimaliseren van 
het aardgasverbruik in de komende jaren, om zo mogelijk geleidelijk te kunnen ‘af’ stappen 
van het aardgas! 

We willen daarom genoeg stroom opwekken in de buurt om selfsupporting te zijn en de 
opgewekte stroom ook te kunnen opslaan. Daarnaast willen we manieren aan leveren om 
het gasverbruik te minimaliseren. 
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2.2 Aanpak 
De aanpak om ons doel te bereiken bestaat uit vier onderdelen die hieronder vermeld staan. 

• Een app/management tool om energieverbruik en opwek te kunnen volgen en 
managen. 

• Mogelijkheden inzichtelijk maken en zo het eventueel gezamenlijk beperken van het 
gas- en energieverbruik in de buurt te realiseren 

• Aantal zonnepanelen in de buurt uitbreiden en een collectief zonnedak ontwikkelen. 
• Een of meerder buurtbatterijen (milieuvriendelijk/zoutwater) of andere 

milieuvriendelijk opslag. 
	

2.3 Resultaat en Planning 
Voor dit project wordt aan een termijn van drie jaar gedacht. De resultaten worden als volgt 
omschreven: 

Jaar 1 
Een operationele app waarmee alle buurtbewoners inzage krijgen in hun eigen 
energieverbruik (van kwartieren tot een jaar) en die van de buurt. Gedacht kan worden aan 
een ranglijst van verbruikers, en aan andere statistische informatie. 

Jaar 2 
In jaar 2 willen we een collectief zonnedak in de buurt ontwikkeld hebben, en een uitbreiding 
van het aantal zonnepanelen op private daken gerealiseerd hebben. 

Dan willen we ook een onderzoek gereed hebben naar de mogelijkheden van buurtopslag in 
welke vorm dan ook. 

Jaar 3 
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen we (al dan niet) bepaalde vormen 
van opslag gerealiseerd hebben.	

 
2.4 Partners en Partijen 
Partijen om ons plan te realiseren zijn:  
 

• deA, als coöperatie en het ontwikkelen van een collectief zonnedak 
• de gemeente Apeldoorn 
• adviseurs opslag energie 
• initiatieven die al instrumenten hebben ontwikkeld en die in ons plan passen bv. 

Lochem Energie (Hanzebox); Loenen Energie Neutraal –cVPP-André Zeijseink 
(management tool) 

• leveranciers van milieuvriendelijke batterijen, bv zoutzeebatterijen of andersoortige 
opslag 

• en eventueel anderen die na verder onderzoek bijdragen kunnen leveren.	

 
2.5 Financiën 
Een schatting van de financiën is hieronder te vinden. 
 
Onderdeel  Kosten (euro) 
Realisatie app 5.000 
Onderzoek batterijen 10.000 
Collectief zonnedak Niet ten laste van project 
Buurtbatterij 10.000-100.000 
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3. Uitwerking 
In dit hoofdstuk worden de gevraagde aspecten verder toegelicht. 

3.1 Rol in de markt 
Een directe en grote rol in de markt wordt voorlopig niet voorzien. Waar het om gaat is: 

• inzicht en besparing in de buurt en later 
• meer autonomie 

 
3.2 Technische Beschrijving 
De onder 2.2 Aanpak genoemde onderdelen worden hieronder toegelicht. 
 
Een app/management tool om energieverbruik en opwek te kunnen volgen en 
managen 
Wat de buurt voor ogen heeft is een eenvoudig te bouwen app waarmee niet alleen het 
eigen energieverbruik op verschillende tijdschalen gevolgd kan worden, maar ook die van de 
buurt. Daarbij staat voorop dat de privacy gewaarborgd dient te zijn. Gedacht kan worden 
aan een gemiddeld energieverbruik en enkele andere statistische parameters, of, in 
anonieme vorm, een rangvolgorde naar verbruik. 
De buurt wil zich oriënteren op applicaties die in de markt zijn en wil een eigen ‘verlanglijstje’ 
met functionaliteiten samenstellen. Daarnaast wil de buurt bij Liander informeren of de 
benodigde informatie geleverd kan worden. Ook zal de buurt zelf zoveel mogelijk informatie 
verzamelen. 
 
Mogelijkheden inzichtelijk maken en zo het eventueel gezamenlijk beperken van het 
gas- en energieverbruik in de buurt te realiseren 
Het ligt in de bedoeling om met behulp van hierboven genoemde app het bewustzijn van het 
energieverbruik te verhogen en bewoners te stimuleren hun eigen verbruik omlaag te 
brengen. Een reductie van 10-20% is in veel gevallen snel te bereiken. 
Homerus Energiek zal bijeenkomsten organiseren waarin buurtbewoners hun eigen 
energieverbruik vergelijken en bespreken. De verwachting is dat dit prikkels geeft om 
verdergaande besparingsmaatregelen te overwegen en in te zetten.  
 
Aantal zonnepanelen in de buurt uitbreiden en een collectief zonnedak ontwikkelen 
Het idee om zoveel mogelijk buurtbewoners te stimuleren zonnepanelen op eigen dak aan te 
schaffen. Zoals eerder vermeld heeft 28% van de woningen zonnepanelen, de rest dus nog 
niet. We hopen dat voor die bewoners waarvan het dak geschikt is, de ontwikkelingen binnen 
Homerus Energiek en het project MOOS een stimulans zullen zijn zelf tot aanschaf over te 
gaan. Het motto is stimuleren en bewoners enthousiast te maken.  
Er zijn echter ook daken die door teveel schaduw niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Dat 
willen we oplossen door de ontwikkeling en realisatie van een collectief zonnedak. 
Mogelijkheden hiervoor kunnen zijn op het dak van de basisschool “de Ontdekking”, het dak 
van Woonvorm Homerus – De Passerel of een ander geschikt en nabij dak.  
Coöperatie deA heeft inmiddels veel ervaring met het ontwikkelen van collectieve 
zonnedaken, en we zullen hen vragen of een collectief zonnedak in de buurt gerealiseerd 
kan worden, bijvoorbeeld op basis van de postcoderoosregeling. 
 
Een of meer buurtbatterijen (milieuvriendelijk/zoutwater) of andere milieuvriendelijk 
opslag 
Opslag van energie wordt door de buurtbewoners als een essentieel onderdeel van het plan 
op lange termijn gezien. We realiseren ons dat het tevens een zeer complex en duur 
onderdeel is. Een uitgesproken richting zien we op dit moment nog niet voor ons, anders dan 
dat er een voorkeur is om de opslag zo milieuvriendelijk mogelijk in te richten. 
We hebben contact gehad met Michel Saakes van Wetsus. Hij is een expert in Nederland op 
het gebied van batterijen en opslag. Hij staat er open voor om de buurt te helpen zich te 
oriënteren op dit gebied, na te gaan wat de wensen en mogelijkheden zijn en vooral wat de 
financiële en infrastructurele consequenties zijn. 
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3.3 Opschaling 
De eerste twee onderdelen van het voorstel (app om energieverbruik inzichtelijk te maken, 
en daadwerkelijk energie te minderen) zijn relatief gemakkelijk te realiseren en dus ook 
gemakkelijk over te nemen door andere buurten. De kans op opschalen is aanzienlijk, het 
vergt voornamelijk een zekere organisatiegraad in de desbetreffende buurt. 
De andere twee onderdelen (zonnepanelen en opslag) zijn respectievelijk duurder en veel 
duurder en dus niet zo maar over te zetten op andere buurten. Daarvoor is een zekere en 
hoge investeringscapaciteit vereist. 
 
3.4 Drijfveren 
Samen met buurtgenoten vormen wij MOOS. MOOS helpt ons om op een zo duurzaam 
mogelijke manier energie te consumeren. De duurzame opslag staat primair in dienst van 
zelfconsumptie van het huishouden. Echter, met besparingen en verschuivingen van 
energieverbruik ontstaan dagelijkse overschotten die we kunnen gaan opslaan op het 
moment dat we beschikken over een opslagmogelijkheid en die misschien in de hele verre 
toekomst gebruikt kan worden om buren van energie te voorzien (dit valt echter niet binnen 
het kader van dit project te realiseren). Het doel is om uiteindelijk zo weinig mogelijk 
aanspraak te maken op extern opgewekte energie. 
 
3.4.1 Geld 

• Een directe en grote rol in de markt wordt voorlopig niet voorzien.  
• Wij besparen wel geld door efficiënt met energie om te gaan. 
• Energie die wellicht in de toekomst binnen MOOS kan worden uitgewisseld is 

goedkoper dan energie van buiten. 
 
3.4.2 Sociaal 

• Wij gaan de CO2-reductie gezamenlijk aan: wij krijgen een profiel in de sociale 
digitale omgeving van MOOS.  

• CO2-reductie is terug te zien in de app/management tool. 
• Er is een mogelijkheid actief te willen worden in MOOS, of niet, door aan 

verschillende overleggen en activiteiten mee te doen. 
• Wij kunnen regelmatig online contact met andere deelnemers hebben. Ook zijn er 

mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen door 
huiskamerbijeenkomsten of grotere thema bijeenkomsten. En natuurlijk houden we 
elkaar op de hoogte via onze Nieuwsbrief. 

• De digitale omgeving laat ons ook zien hoeveel energie er lokaal gebruikt is. 
 
3.4.3 Milieu 

• Wij maken door zelfconsumptie optimaal gebruik van onze groene energie. 
• Door energieverbruik strategisch te verplaatsen naar andere momenten 

ontstaan er geen pieken op het lokale net. Zo blijft het net langer bestendig en 
betrouwbaar. 

 
3.4.4 Nieuwe rol 

• Wij dragen actief bij aan het realiseren van het doel van de MOOS. 
• Als lid van MOOS zijn wij een nieuw type klant en afnemer 

van energie. 
• Wij nemen verantwoordelijkheid om een zo licht mogelijke wissel op de 

elektriciteitsinfrastructuur te trekken en om onze algehele CO2 afdruk te 
verkleinen. 

 

3.5 Virtuele Energie Centrale 
Wat bedoelen wij in ons voorstel met een virtuele energiecentrale? In de USEF White Paper 
van Klaassen en van der Laan [3] worden vier niveaus van dienstverlening op het gebied van 
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energie aan de leden van de gemeenschap (CEC: Citizens Energy Communities) 
onderscheiden die we zelf als oplopend in ambitie betitelen. Het zijn: 
 

• Services to increase energy awareness (NL: Verbetering van energiebewustzijn). 
• Joint purchase and maintenance of (shared) assets (NL: Gezamenlijke aankoop en 

onderhoud van (gedeelde) activa). 
• Supply of (shared) energy (NL: Levering van (gedeelde) energie). 
• Peer-to-Peer (P2P) supply (NL: Peer-tot-Peer (P2P) voorziening). 

Uit de workshops die we gevolgd hebben, en uit de gesprekken die we in de buurt erover 
hebben gevoerd, kwam naar voren dat we ons vooralsnog beperken tot de eerste twee 
niveaus van energiedienstverlening. Als we deze twee typen diensten goed kunnen 
aanbieden, en als die diensten ook breed en enthousiast door de buurt gedragen worden 
dan is er al veel bereikt zo is het gevoel. 
	
3.5.1 Bewustwording 
Wij willen de buurt een stap verder brengen als het gaat om energiebewustwording. Dat 
willen we doen op een inspirerende maar niet-bevoogdende manier. Het is opgevallen dat 
door bewustwording al veel energie bespaard kan worden. Om tot bewustwording te komen 
is informatie nodig. Informatie van het eigen gebruik in relatie tot voorgaande jaren en/of in 
relatie tot het gebruik in de buurt. De informatie van het gebruik bij de buren is 
geanonimiseerd zodat niemand zich herkend hoeft te voelen. Door te vergelijken en erover 
te praten ontstaat zo is de verwachting een prikkel om na te gaan op welke manier het eigen 
verbruik omlaag gebracht kan worden. 
	
3.5.2 Eigen bezit van opwek- en opslagmiddelen 
Een tweede wens van ons is om de middelen van eigen opwek uit te breiden. Minder gas is 
een ambitie, en dat kan inhouden dat er meer elektriciteit gevraagd gaat worden, 
bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen. Een logische eerste stap is om de 
opwekcapaciteit te vergroten. Wij hebben een beeld van het aantal zonnepanelen in de buurt 
en wat er jaarlijks opgewekt wordt. Duidelijk is dat dit onvoldoende is om het huidige en 
toekomstige elektriciteitsverbruik te dekken. 
 
Er wordt geïnventariseerd welke daken er nog benut kunnen worden. Of dat gaat lukken is 
uiteraard aan de bewoners en eigenaren van de woningen. Enkele daken hebben een 
ongunstige oriëntatie of hebben hinder van schaduw door naburige bomen. Voor die 
woningen wordt aan een buurtdak gedacht. De Protestants Christelijke Basisschool “de 
Ontdekking” heeft een gunstig gelegen dak. Iets verder weg, maar met veel meer 
dakoppervlak ligt het complex van de Stichting Hohenheim. Een postcoderoosproject voor de 
buurt biedt kansen voor eigen opwek.  
 
Panelen op eigen dak worden vanzelfsprekend door de bewoners zelf bekostigd. Hetzelfde 
geldt voor een postcoderoosproject. Een postcoderoosproject kan door deA ontwikkeld 
worden, en vervolgens ondergebracht worden in coöperatie Buurtstroom deA  waar ook 
andere postcoderoosprojecten zijn ondergebracht. 
 
Opslag van duurzame energie is de heilige graal van de energietransitie. Goedkope 
oplossingen zijn er niet. Er is een oriënterend gesprek met Michel Saakes, senior 
wetenschapper bij Wetsus, gevoerd over de verschillende opties van opslag, diverse typen 
batterijen (thuis en voor de buurt), en waterstof.  
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4. Nawoord	
We hebben met veel enthousiasme meegedaan aan de workshops. De workshops hebben 
ons geholpen inzicht te krijgen in wat we willen en in welk tempo. 
Niettegenstaande dit enthousiasme willen we een kleine kritische opmerking plaatsen. Het  
ontwerpen van een virtuele energiecentrale is complex en vergt flink wat verbeelding van de 
deelnemers. De tijd die ons, als enthousiaste buurtbewoners zonder professionele 
energiekennis, vergund is tussen de laatste workshop en het sluiten van de 
inzendingstermijn vinden wij nogal krap bemeten.  
We zijn echter verheugd dat we een voorstel hebben geschreven dat aangeeft wat we willen, 
echter voor de verder inhoudelijke en financiële onderbouwing is het bij een ruwe 
vingerzetting gebleven, met meer tijd hadden we dat graag wat beter willen uitwerken. 
 
 

5. Verwijzingen	
[1] Gegevens afkomstig van Menukaart Homereus Energiek d.d. april 2019 (Sylryk bv) 
(https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2019/07/190514-Menukaart-Homerus-Energiek-
V2.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Homerus+Energiek+5)  
Te vinden op onze website->Nieuws 
 
[2] Nieuwsbrieven te vinden op onze website www.homerusenergiek.nl  
 
[3] Klaasen en van der Laan (2019).  USEF White Paper - Energy and Flexibility Services for 
Citizens Energy Communities 
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