
 
 
 
Nulmeting WASC             Oktober 2015 

Nulmeting van de straten Witsenburgselaan, Antillenweg, Surinameweg en 

Curaçaoweg.  

 

Voor een aantal postcodes van de Witsenburgselaan, Antillenweg, Surinameweg en Curaçaoweg is 

een nulmeting te geven. Dit in de vorm van het gemiddelde verbruik van elektriciteit en gas per 

groep huizen binnen dezelfde postcode. Deze gegevens komen van Energie in Beeld 

(www.energieinbeeld.nl) die energiecijfers voor gemeentes inzichtelijk maakt. 

Niet alle postcodes van deze straten zijn in deze nulmeting meegenomen. Het programma schermt 

om privacy redenen bepaalde postcodes af. Zo worden de gegevens van postcodegebieden met 

minder dan 5 huizen niet vrij gegeven. De energiegegevens kunnen door de betreffende bewoners 

individueel inzichtelijk worden door het eigen jaarverbruik van elektriciteit en gas te vergelijken met 

het gemiddeld energiegebruik in deze nulmeting.  

 

De huizen binnen de volgende postcodes zijn in de nulmeting meegenomen: 

Postcode aantal huizen 

6524SV 8 

6524TH 6 

6524TJ 6 

6524TK 7 

6524TG 7 

 

 

 

  

http://www.energieinbeeld.nl/


 

 

 

 

In deze figuur is het gemiddeld energiegebruik van elektriciteit [kWh] en gas [m3] weergegeven per 

postcode. Ter vergelijking is het Nederlands gemiddeld energiegebruik per huishouden (van 2,2 

personen) weergegeven (www.milieucentraal.nl).  Te zien is dat de meeste postcodes in vergelijking 

met dit Nederlands gemiddelde een hoger elektriciteitsgebruik hebben.  Het gasgebruik is overal 

beduidend hoger dan het Nederlands gemiddelde. Er zitten ook flinke onderlinge verschillen tussen 

het gemiddeld elektriciteits-en gasgebruik van de woningen per postcodegebied.  

  

  

6524SV 6524TH 6524TJ 6524TK 6524TG
Nederlands
gemiddelde

Gemiddeld elektriciteitsgebruik
[kWh]

4.686 4.030 3.645 3.926 2.855 3.500

Ggemiddeld gasgebruik [m3] 2.893 3.690 2.437 3.524 2.101 1.600
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In deze kaarten is het gemiddelde gebruik van de huizen per postcode weergegeven in kleuren. 
De grijze gebieden zijn de postcodes waarvan de  gegevens niet beschikbaar zijn. Van groen naar 
rood geeft een steeds hoger gebruik aan.  

  



 

 

 

Aantal huizen          8     6            6       7           7 

 

Hier wordt het totaal energiegebruik van elektriciteit [kWh] en gas [m3] per postcode  weergegeven. 

De grote verschillen komen door het verschillende aantal huishoudens binnen de postcodegebieden.  

 

6524SV 6524TH 6524TJ 6524TK 6524TG

Elektriciteitsgebruik [kWh] 37.491 24.179 21.869 27.483 19.982

Gasgebruik [m3] 23.146 22.140 14.622 24.668 14.709
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Zonaltlas Nijmegen www.zonatlas.nl/nijmegen 
 

Geschikt voor opwekking zonne-energie  



 

 

Zoninstraling in kWh per m2 per jaar  



 

Geschikt dakoppervlak 



 

 

Energiebesparing particuliere woningen en huurwoningen,  

subsidie aanvragen 

www.nijmegen.nl/digitaalloket onder subsidies 

 

Maak uw woning energiezuiniger en bespaar kosten: zo helpt u het milieu en uzelf. 

 

U ontvangt subsidie van de gemeente als u energiebesparende maatregelen uitvoert in of aan uw 

huurwoning of particuliere woning. 

De subsidie kunt u tot uiterlijk 31 december 2015 aanvragen. Daarna stopt de subsidieregeling. 

 

Hoe bespaar ik energie? 

Denk aan zonnepanelen, muur-, dak-, vloerisolatie en isolerend glas. Maar ook aan bepaalde soorten 

ruimteverwarming (zoals een combi-zonneboiler en een brandstofcel CV-ketel). 

Bekijk de mogelijkheden op het inlegvel Energiebesparende Maatregelen. 

 

Hoe werkt de regeling? 

Zowel huurders als eigenaren van particuliere woningen kunnen de subsidie aanvragen: 

 bekijk de maatregelen die vergoed worden op het inlegvel Energiebesparende Maatregelen . 
 gebruik voor extra informatie de folder Energiebesparende Maatregelen. 

Hoeveel subsidie krijg ik? 

U krijgt eenderde van de kosten vergoed met een maximum van 500 euro. 

 

Voorwaarden 

 U bent eigenaar of huurder van een woning in Nijmegen. 

 De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd of begonnen. 

 U mag pas met de uitvoering van het werk beginnen nadat u een positieve beslissing hebt gekregen 
op uw subsidieaanvraag. 

 U mag de maatregelen door een vakman laten aanbrengen of dit zelf doen. Ook als u het zelf doet 
moet het werk deskundig en veilig uitgevoerd worden. De gemeente kan dit controleren. 

 Als het van toepassing is dan moet u de toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kunnen 
laten zien. 

 Als u huurder van een woning bent, heeft u toestemming nodig van de verhuurder om de 
maatregelen te kunnen doorvoeren.  

 U heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. 

http://www.nijmegen.nl/digitaalloket
http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Inlegvel_Energiebesparende_Maatregelen_1415_nieuw.pdf
http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Inlegvel_Energiebesparende_Maatregelen_1415_nieuw.pdf
http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Folder_Energiebesparende_Maatregelen_1415_nieuw.pdf


 Als u isolatiemaatregelen uitvoert, mag u nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de 
provinciale isolatiesubsidie 'Klimaataanpak Eigen Woningen'. 

 

Regelen 

 

Stap 1: aanvragen 

Kies een van de mogelijkheden: 

 Dien de aanvraag in met DigiD 

 Print een van de aanvraagformulieren en verzend per post: 
o subsidie voor woningen (pdf, 161 kB) 
o subsidie voor monumenten en stadsbeeldobjecten  

De gemeente (college van B&W) beslist binnen 8 weken. Bij goedkeuring ontvangt u een subsidiebeschikking. 
 
Stap 2: uitvoeren ná positieve beslissing op aanvraag 

Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u starten met de uitvoering, deze moet binnen 6 maanden voltooid zijn. 
 
Stap 3: gereedmelden binnen 6 maanden 

Als de uitvoering klaar is moet u dit melden met het gereedmeldingsformulier binnen 6 maanden na goedkeuring 
van de aanvraag. 
 
Gereedmeldingsformulier energiebesparende maatregelen  
 
Als u aan alle voorwaarden hebt voldaan ontvangt u een subsidievaststelling. De subsidie wordt daarna 
uitbetaald binnen 6 weken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meer informatie of persoonlijk advies? 

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies over energiezuinig en duurzaam wonen en de subsidieaanvraag? 

 
Loket Duurzaam Wonen 
Informatie over het nemen van energiebesparende maatregelen aan uw huis, het opwekken van 
zonne-energie, groendaken en water- en rioolzaken en over de subsidies hierbij, kunt u krijgen bij 
Loket Duurzaam Wonen in de Stadswinkel.  
Elke woensdag- en vrijdagochtend is er telefonisch spreekuur. 
Op woensdag- en vrijdagmiddag kunt u een afspraak maken met onze adviseur.  
Bel  met 14 024 of maak een afspraak op www.nijmegen.nl via de digitale balie. 
www.nijmegen.nl/loketduurzaamwonen 
 

https://app1.nijmegen.nl/Loket/prodcat/process/checkPreconditionsAction.do?name=FORM_Energiebesparende%2Bmaatregelen&processName=Aanvraag%2Bmet%2BDigiD
http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Energiebesparende_maatregelen_13032015.pdf
http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Energiebesparende_maatregelen_monumenten_13032015.pdf
http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Energiebesparing_gereed_melden_15072013.pdf
http://www.nijmegen.nl/loketduurzaamwonen

