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Inleiding
Wat weten we van een wijk als we naar openbare gegevens kijken? Best veel eigenlijk! Door het verzamelen van een
aantal gegevens kunt u inzicht krijgen in wat uw wijk kenmerkt en daarmee kunt u beter komen tot een
Warmtetransitieplan dat past bij uw wijk. In deze beschrijving staat een aantal websites om gegevens te verzamelen.

Beschrijving nuttige websites
De meest nuttige websites zijn als volgt:
1. Cbsinuwbuurt:
www.cbsinuwbuurt.nl
2. Klimaatmonitor:
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard
3. Warmteatlas:
http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2
4. WKOtool:
www.wkotool.nl
Naast de hier genoemde websites met openbare informatie beschikt uw netbeheerder ook over veel informatie over
uw wijk. Bijvoorbeeld over de infrastructuur voor aardgas en elektriciteit. De gemeente en de woningcorporaties
beschikken over veel bewonerssamenstelling van de wijk en demografische en sociaaleconomische kenmerken en de
technische kenmerken van de woningen. Maak daar ook gebruik van.
Cbsinuwbuurt www.cbsinuwbuurt.nl
De informatie van Cbsinuwbuurt geeft inzicht in sociale en demografische kenmerken van uw wijk of buurt.
Klimaatmonitor https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard
De klimaatmonitor geeft inzicht in een grote variëteit aan energie gerelateerde zaken zoals: energiegebruik,
energiekosten, energielabels. Zie ook www.atlasleefomgeving.nl/kaarten voor bijvoorbeeld informatie over
hittestress.
Warmteatlas http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2
De warmteatlas brengt de beschikbaarheid van lokale warmtebronnen in kaart, zoals mogelijke bronnen van
restwarmte in de buurt, of de lokale potentie van bodemwarmte. Daarnaast maakt de website duidelijk hoe de kaarten
tot stand zijn gekomen.
WKO-tool www.wkotool.nl
De WKO-tool brengt in kaart of een gebied geschikt is voor de aanleg van een WKO.

Ander type informatie
Bouwjaar
De mate van isolatie is vaak gerelateerd aan het bouwjaar omdat isolatiewaarden om de zoveel tijd opnieuw worden
vastgesteld. Informatie over het bouwjaar kan daarom interessante beslisinformatie leveren. Dergelijke informatie is
beschikbaar via de onderstaande websites:
•
•

Op gemeenteniveau:
https://syswov.datawonen.nl
Op woningniveau: http://bag.edugis.nl en https://pico.geodan.nl/pico/index.html

Stemgedrag
Het stemgedrag kan iets zeggen over de mate waarin duurzaamheid al leeft in uw wijk of buurt. Een overzicht is te
vinden via de link: https://maps.nrc.nl/tk2017dev/tk2017sb.php

CBS in uw buurt
Beschrijving CBS in uw buurt
De database bevat verschillende thema’s. De twee meest relevante thema’s worden op de volgende pagina toegelicht:
1.
Inkomen, opleiding en werk;
2.
Bevolking.
Figuur 1: Screenshot van website CBS in uw buurt

Thema’s en informatie
Inkomen, opleiding en werk
De volgende onderwerpen binnen dit thema zijn bruikbaar om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in de potentiele
draagkracht/bereidheid tot investeringen in woningen.
1.
2.
3.
4.
5.

Percentage laag/middelbaar/hoog opgeleid;
Percentage werkzame per leeftijdsklasse;
Percentage huishoudens en personen met laag/hoog inkomen;
Percentage huishoudens rond sociaal minimum;
Percentage niet actieven;
a) Werkloosheidsuitkering;
b) Arbeidsongeschikten;
c) Pensioenontvangers;
d) Bijstandontvangers;
e) 'overige inkomensontvangers'.

Bevolking
De volgende onderwerpen binnen dit thema zijn bruikbaar:
1.

Aantal personen;
a) Leeftijd;
b) Afkomst;
2. Aantal woningen;
a) Woningtype;
b) Aandeel koop, huur, woningcorporatie
c) Leegstand;
d) Bouwperiode <2000, >2000;
3. Bouwjaar (veelal geheim).1

Klimaatmonitor
Beschrijving klimaatmonitor
Via de klimaatmonitor website is informatie op twee manieren beschikbaar:
•
•

Via het dasboard
Via de database

Dashboard
Via het dasboard is informatie per thema geclusterd. Per thema vindt u een overzicht met grafieken, interactieve
kaarten en externe websites. De grafieken bevatten voornamelijk informatie op gemeente niveau. Via de links kunt u
kaarten openen en inzoomen tot op straat/huis niveau. Bruikbare thema’s zijn:
•
•

Thema woningen
Thema hernieuwbare energie

Database
Via de database is alle informatie beschikbaar per onderwerp. De onderwerpen kunnen worden geselecteerd op
verschillende niveaus (provincie/gemeente). Het kleinste niveau is de gemeente. Sommige onderwerpen kunnen
worden uitgesplitst naar buurt of wijkniveau. Kies daarvoor de categorie: ‘’Gegevens op wijk- en buurtniveau’’
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In hoofdstuk 1.2 staan twee websites vermeld waarmee het bouwjaar wel inzichtelijke kan worden gemaakt.

Figuur 2: Screenshot van de dashboard omgeving

Dasboard
Thema Woningen
Binnen het thema ‘’woningen’’ zijn bijvoorbeeld de volgende kaarten interessant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elektriciteitsgebruik per woning
Gasverbruik per woning
Energie labels
Potentiële nul op de meter woningen
Energiebesparingspotentie onder koopwoningen
Kaart vervanging gasnetten

Thema hernieuwbare energie
Binnen het thema ‘’hernieuwbare energie’’ zijn bijvoorbeeld de volgende kaarten interessant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zonpotentie daken
Zonpotentie velden
Windpotentie
Locaties bio-energie installaties
Potentie open Warmte-Koude Opslag
Potentie gesloten Warmte-Koude Opslag
Warmtenetten

(Gebruik bij voorkeur de warmteatlas)
(Gebruik bij voorkeur de warmteatlas)
(Gebruik bij voorkeur de warmteatlas)

Figuur 3: Een screenshot van de database

Warmteatlas
Beschrijving Warmteatlas
De warmteatlas biedt een overzicht van warmtebronnen in uw buurt. Daarnaast geeft de website ook informatie over
de wijze waarop een kaart tot stand is gekomen.
Nuttige tabellen
Door ‘’BuurtEnergieInfo’’ aan te vinken kunt u buurt specifieke informatie bekijken. Deze informatie kunt u bekijken
door in de kaart op uw buurt te klikken.
Nuttige kaartlagen
Vrijwel alle kaartlagen bieden nuttige informatie. Wel is het belangrijk om te realiseren dat veel informatie enkel een
(ruwe) indicatie geeft van het potentieel.

Figuur 4: Een screenshot van de Warmteatlas

WKO-TOOl
Beschrijving WKO tool
De WKO-tool geeft een eerste inzicht in de bodemgeschiktheid voor WKO-installaties. Verdere analyse is nodig om
grondwaterkwaliteit, grondwater temperatuur en grondwaterstroming vast te stellen. Daarnaast kan, afhankelijk van
het type systeem, ook een vergunning nodig zijn. De website wordt regelmatig geüpdatet, maar toch is deze
informatie niet altijd betrouwbaar. Voor de meest actuele informatie kunt u terecht bij de omgevingsdienst en/of de
gemeente.

Figuur 5: Een screenshot van de WKO tool

