
Fossielvrij WG terrein 
Samen op weg naar een fossielvrije buurt 



Over Morgen 

Visie en 
strategie 

Proces- en 
projectmanagement 

Analyse en inzicht Financiële 
sturing 

Co creatie 
 en participatie 

Energieke ruimdenkers en 
versnellers. Adviseurs die zicht-
bare oplossingen bieden voor een 
betere en toekomstbestendige 
leefomgeving. Oplossingen met 
blijvende maatschappelijke impact. 



Referenties  
>  Honderden projecten voor publieke en private partijen op het vlak van RO en 

duurzame energie. Een kleine greep: 
>  Verduurzaming vastgoedportefeuille voor o.a. Ymere, Parteon, Woonstad Rotterdam, 

Staedion, Haag Wonen en Tablis; 
>  Integrale duurzame gebiedsontwikkeling voor WFC Ede, Flight Forum, Carthesiusdriehoek; 
>  Project- en programmamanagement aardgasvrij voor o.a. Den Haag, Almere, Amsterdam, 

Leiden, Nijmegen en Eindhoven. Vijf wijken voor proeftuin toegekend; 
>  PARKnCHARGE, eigen onderneming voor realisatie laadpalen, 2000 laadpalen in ontwikkeling 

tot 2020; 
>  Morgen Zon, eigen zonnepark en zonnedak ontwikkelingsbedrijf (5 MW ontwikkeld, ca. 50MW 

in ontwikkeling). 



Onze aanpak 

Programma van Eisen 



Integrale opgave ondersteunen met data producten 



Voorbeelden van data producten 

•  Ruimtelijke impact van de energietransitie in Vlaardingen: 
http://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/
index.html?appid=55d886b94df848d2b4308c87426ee146 

•  Plannen van laadinfrastructuur: 
http://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/
index.html?appid=7b829ff37a75431a96ef9d279f321020 	

•  Naar een aardgasvrij Drechtsteden: 
http://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/
index.html?appid=4df9090a52594121bb6d68bc25eff371 	



Integrale opgave ondersteunen met data producten 



Integrale opgave ondersteunen met data producten 

38% 



Inzicht in de isolatieopgave 

76 m2 



Inzicht in de isolatieopgave 

1050 m3 gas 
  90 kWh/m2 



Stap 1: Basismaatregelen woningen en gebouwen 

1. 
De woning moet worden geïsoleerd. 
De wijze waarop is afhankelijk van 

type en bouwjaar. 

2. 
Isoleren vraagt om ventileren om te 

zorgen voor een gezond 
binnenklimaat. 

3. 
Er zal gekookt worden op inductie 

4. 
Op een zeker moment maakt elke 

woning de overstap naar een 
alternatieve manier van verwarmen 

zonder aardgas.  



Stap 2: Ontwikkelen van collectieve warmtevoorziening 

Warmtebron Warmte-
opwek 

Warmte-
opslag 
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Gebouw-
eigenaren 

Eind-
gebruikers 

>  Kleinschalig van 200-400 woningen 
>  Opschaalbaar in wijk, stad en land 
>  Duurzaam en toekomstbestendig 
>  Laag in onderhoud en minimaal ruimtebeslag in de woningen 
>  Beperken van onrendabele investeringen in de woningen 
>  Beperken van netverzwaring elektriciteitsnet voor mobiliteit, warmte en opwek 



Stap 2: Ontwikkelen van collectieve warmtevoorziening 
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Stap 3: Ontwikkelen van fossielvrije wijk 



Vervolg 



Je weet dat het de hoogste tijd is om in beweging te komen. Werk te 
maken van de leefbare stad, van elektrisch vervoer en van zonne-
energie en aardgasvrije wijken. Je ziet de mogelijkheden en de 
voordelen. Je weet alleen nog niet hoe je het zo simpel maakt dat 
iedereen geïnspireerd raakt om mee te doen. 
 
Doe met ons mee, Over Morgen begint nu. 




