
De grootste en gezelligste  
energiebesparingswedstrijd 

van Nederland



Het HIER Klimaatstraatfeest is al tien jaar lang  
de grootste en leukste energiebesparingswedstrijd  
van Nederland. Een succesformule die het voor  
burgers aantrekkelijk maakt een bijdrage te leveren  
aan de oplossing voor het klimaatprobleem. Ieder  
jaar doen er honderden straten en groepen mee!  

HIER Klimaatstraatfeest is een initiatief  
van Stichting HIER Klimaatbureau. 
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Het Klimaat
straatfeest
Het idee achter het Klimaatstraatfeest is simpel:  
gedurende het stookseizoen (begin oktober tot 
en met eind maart) besparen huishoudens, samen 
met hun buren, zoveel mogelijk energie. De straat 
die de meeste punten heeft verzameld door ener-
giebesparende acties uit te voeren wint de titel  
‘Beste Klimaatstraat van Nederland’. Winnende 
straten worden beloond met een fantastische prijs! 

“ Ik roep buurten, straten, sport-
clubs, verenigingen en families op 
om mee te doen aan deze gezellige 
energiebesparingswedstrijd. Alle 
beetjes helpen en het moet toch 
mogelijk zijn dat we onze ambitie 
om in 2019 1/3 energieneutraal te 
zijn gaan halen!”

– Wethouder Joke Pot, Borculo  

(in Achterhoek Nieuws Berkelland)

Waarom?
Het klimaat verandert. Warmterecords, extreme  
regenbuien en ongebruikelijke droogtes maken  
dat maar al te duidelijk. De oorzaak: De gemiddelde 
temperatuur op aarde stijgt. De verklaring voor deze 
temperatuurstijging is de uitstoot van broeikasgas-
sen, met name CO2, maar ook methaan en lachgas. 
Wetenschappers wereldwijd zijn het erover eens dat 
de mens daar grotendeels verantwoordelijk voor is. 
De mens. Wij dus.

Klimaatakkoord 
Om verdergaande opwarming te beperken,  
moeten we de uitstoot van broeikasgassen, met 
name CO2, verminderen.  
De 195 deelnemers aan de VN-klimaattop van  
12 december 2015 hebben op die dag in Parijs een 
bindend klimaatakkoord aangenomen. Het akkoord 
is juridisch bindend en heeft een concreet doel:  
de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden 
Celsius houden, met 1,5 graad als streven. 

”Als we dat serieus willen, dan zal de wereld tegen 
2050 CO2 -neutraal moeten zijn,” zegt program-
madirecteur Sible Schöne van HIER Klimaatbureau. 
“Dat betekent voor Nederland: aardgas voor  
verwarming vervangen door warmtepompen,  
warmtenetten en groen gas, auto’s met een  
verbruik van meer dan 1 op 20 uitfaseren en uit-
eindelijk volledig elektrisch rijden, en de industrie 
vergroenen door meer wind op zee, biomassa en 
massale CO2-opslag.”
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De Wedstrijd 
De wedstrijd wordt online gespeeld. Na aanmel-
ding krijgen deelnemers toegang tot een online 
game-omgeving. In deze omgeving staan meer 
dan 100 energiebesparende ‘acties’, onderver-
deeld in zes categorieën. Iedere uitgevoerde actie 
wordt beloond met punten. De top-3 die aan het 
einde van de competitie de meeste punten heeft 
weten te scoren, wint fantastische prijzen! 

Sommige acties kun je individueel uitvoeren,  
maar voor andere acties moet je met je hele  
straat aan de slag. Hoe meer teamgenoten  
meedoen, hoe meer punten er worden verdiend.  
Op deze manier wordt samenwerken en samen  
nadenken gestimuleerd. 

Een groot deel van de acties is laagdrempelig: 
het indraaien van een LED-lamp, het plakken van 
een tochtstrip of het aanschaffen van een water-
besparende douchekop bijvoorbeeld. Deelnemers 
worden echter ook uitgedaagd grotere maatrege-
len te treffen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. 
Onderliggend doel van de meeste acties is dat 
buren met elkaar in gesprek gaan en zo collectief 
aan de slag zijn met energiebesparing. 

Stratencompetitie en 
groepencompetitie
De wedstrijd kan gespeeld worden in twee  
verschillende competities: de stratencompetitie, 
waarbij bewoners uit dezelfde straat een team  
vormen, en de groepencompetitie, dit kunnen  
allerlei verschillende teams zijn. Denk hierbij aan  
een vriendengroep, voetbalteam of hobbyclub. 

Hoe 
werkt 
het?

klimaatstraatfeest.nl/aanmelden

verzamel zoveel  
mogelijk punten

Ga naar:

meld je aan

w
in

 e

en
 fantastische prijs!

Zes categorieën
Om het voor de deelnemers overzichtelijk 
te houden zijn de acties in verschillende 
categorieën ingedeeld. In elk van de cate-
gorieën is een aantal burenacties te vinden. 
Je kunt ze door elkaar uitvoeren, maar je 
kunt ook eerst het grootste deel van de 
acties uit één van de zes blokken doen. 

 

De zes categorieën richten zich 
dus op verschillende onderdelen 
binnen energiebesparing. 
 
Ze helpen je stap voor stap op 
weg naar het nemen van steeds 
doelgerichter maatregelen.

Inventariseer 
Hoe energiezuinig is  
mijn huis nu al? 

Enthousiasmeer 
Betrek je buren bij het spel!

Organiseer
Samen aan de slag!

Vergelijk 
Wat kan je allemaal doen?

Bespaar
Kom in actie!

Bedenk 
Zelfverzonnen acties  
(vanaf de laatste speelmaand)

zorg dat 
iedereen 
meedoet
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Dit jaar wordt alweer de tiende 
editie van het Klimaatstraatfeest 
georganiseerd. Een jubileum 
waar we trots op zijn! We be-
reikten een aantal hoogtepunten 
waar we met veel tevredenheid 
op terugkijken, zoals de Tikkie 
Terug-campagne, de Switch 
Now-scholentour, onze samen-
werking met COOX4Climate en 
Noordpool FM, het eerste (3FM-)
radioprogramma dat vanaf de 
Noordpool werd uitgezonden. 

In de afgelopen negen edities 
maakten mensen uit meer dan 
20.000 straten door heel Neder-
land een feestje van energiebe-
sparing. In de tiende editie willen 
we alles uit de kast trekken om 
nóg meer mensen aan het werk 
te zetten, maar willen we ook 
een serieus en actueel onder-
werp aansnijden.

De tiende editie van het  
Klimaatstraatfeest zal dan ook  
in het teken staan van aardgasvrij 
wonen, een onderwerp dat sinds 
de Klimaattop van 2015 hoog op 
de agenda staat van onder ande-
re de overheid, netbeheerders  
en gemeenten. Het Klimaat- 
straatfeest besteedt aandacht  
aan het onderwerp door burgers 
een eerste kennismaking te  
laten maken met het thema.  

Deze editie
Zo kunnen zij wennen aan het 
idee dat Nederland langzaamaan 
aardgasvrij gaat worden. 

Binnen de competities zal dit 
vooral gebeuren doordat een 
aantal burenacties toegespitst 
wordt op het thema. Denk hierbij 
aan acties als:
 •  Organiseer een kookwork-

shop op inductieplaat

•  Leef 24 uur zonder aardgas

•  Kom met je buurt samen op 
een aardgasvrij-wonen-borrel 
met iemand van de gemeente

2010  
Peter Corneliusstraat, Waalwijk

2009  
Gironde, Leusden

2011 
Beatrixplein, Bennebroek

2012  
Reigerskamp, Maarssen

2013 
Reigerskamp, Maarssen

2014  
Dijkgraaf, Overbetuwe

2015  
Julianaweg, Utrecht

2016  
Vloedgraven, Den Ham

2017  
Germenzeel, Uden

“ Terwijl we met de Floriade 
bezig zijn met de Straat 
van de Toekomst, zijn be-
woners zelf al bezig met 
hun eigen Klimaatstraat 
van de Toekomst. Samen 
onder meer de huizen 
energiezuiniger maken  
en het afval beperken.  
De actieve bewoners ver-
dienen het dat hun inzet 
op deze feestelijke manier 
onder de aandacht komt.” 

– Thomas Rensen,  

Gemeente Almere

Tien 
jaar

Klimaatstraatfeest 
 winnaars

2018
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Aardgasvrij  
wonen

Bijna alle Nederlandse huizen 
zijn op dit moment aangesloten 
op het gasnet. Maar de overheid 
heeft bepaald dat onze ener-
gievoorziening in 2050 volledig 
duurzaam moet zijn. Dat betekent 
dat we in die tijd allemaal van 
het aardgas af moeten. 
Voor een klimaatneutraal Neder-
land moeten we daarom over  
op nieuwe manieren van  
verwarmen, douchen en koken.  
Een mega-operatie.  

Laat je wasdroger uit

Laat je vloeren isoleren

Plaats dubbelglas

Stel je Klimaatstraatfeest 
team samen!

Installeer zonnepanelen

Vervang gloeilampen voor  
LED lampen

Organiseer een autovrije dag

Organiseer een energiemiddag
voor kinderen

Houd een speurTOCHT

Organiseer een energieborrelOrganiseer een informatieavond 
over zonnepanelen

Met het Klimaatstraatfeest wil HIER graag een  
bijdrage leveren aan het versnellen van deze  
transitie. Het Klimaatstraatfeest helpt mensen  
op een leuke manier thuis en met elkaar energie  
te besparen. 

Binnen dit format kunnen we ook mensen op een  
laagdrempelige manier aan het denken zetten over  
wonen zonder aardgas.

Hoe?

Gemeenten zullen hierin een 
sleutelrol spelen en alle bewo-
ners van Nederland krijgen hier 
op termijn mee te maken.

Op verschillende plekken worden 
nu de eerste plannen voor aard-
gasvrije buurten gemaakt.  
Ook zijn er al heel wat voorbeel-
den van plekken waar warmte-
netten liggen, waar all-electric 
woningen staan en waar biogas 
gebruikt wordt. 

Vergelijk je jaarafrekening 
met die van je buren
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De energie-
transitie
Het Klimaatstraatfeest is een 
‘instapmodel’ voor thuis. Burgers 
kunnen hiermee zelf de eer-
ste stappen op het gebied van 
energiebesparing en klimaat-
verandering zetten. Maar het 
Klimaatstraatfeest helpt ook met 
de stappen die daarna volgen: 
verbinding en samenwerking 
zoeken tussen burgers, coö-
peraties, andere begeleidende 
initiatieven en gemeenten. 
Wij helpen de deelnemers die 
enthousiast zijn geraakt door 
het Klimaatstraatfeest en na de 
competitie niet willen stoppen 
met energie besparen, met het 
vinden van de juiste partijen.  
Dit doen wij door samen te  
werken met initiatieven, als 
Buurkracht of HIER opgewekt. 

Buurkracht
Buurkracht gaat verder waar het 
Klimaatstraatfeest stopt: zij gaat 
met geïnteresseerden om de 
tafel om te kijken of er verder-
gaande maatregelen kunnen 

De rol van het Klimaatstraatfeest in

worden genomen. Buurkracht 
staat bovendien in nauw contact 
met al bestaande duurzame  
lokale energiecoöperaties, of 
zorgt dat groepen buurtbewo-
ners begeleid worden in het  
oprichten ervan. Ook HIER 
opgewekt begeleidt op deze 
manier geïnteresseerden.

Gemeenten
Sinds het Klimaatakkoord  
stappen veel gemeenten het 
proces van de warmtetransitie 
in. Een leuk, competitief element 
in de vorm van het Klimaatstraat-
feest helpt daarbij. Gemeenten 
kunnen via het Klimaatstraatfeest 
op een positieve manier in  
gesprek komen met hun bewo-
ners over wonen zonder aardgas 
en andere onderwerpen.

Bu
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Gemeente

Partner voor inwoners en

coöperaties.

kleine duurzam
e 

De eerste stap naar
 energiebesparing.

Klimaatstraatfeest

Burger

“ Het HIER klimaats-
traatfeest heeft ons 
dichter bij elkaar ge-
bracht en zorgde er 
bovendien voor dat 
onze wijk een stuk 
groener is geworden, 
doordat wij leerden 
bewuster met onze 
energie om te gaan!” 

– Viona Ceelen, kartrekker 

Germenzeel Uden
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Het Klimaatstraatfeest is een unieke campagne 
omdat hij erop gericht is ‘gewone mensen uit  
gewone straten’ te betrekken bij een complex  
onderwerp als klimaatverandering. 
Iedereen kan meedoen met het Klimaatstraatfeest, 
want iedereen kan energie besparen en bezig zijn 
met duurzaamheid. We richten ons daarom op 
alle Nederlanders, want we denken dat in potentie 
iedereen zich wil inzetten voor een betere leef-
omgeving. Het Klimaatstraatfeest is een concre-
te, laagdrempelige én sociale manier om een begin 
te maken met energiebesparing en je bewust te 
worden van klimaat- en milieuonderwerpen. 

Doelgroep

Hoe?

 1 Positief
De Klimaatstraatfeestcampagne 
gelooft dat een positieve aan-
pak motiverend is. Meedoen 
aan het Klimaatstraatfeest laat 
zien dat energie besparen ook 
leuk en lonend kan zijn. Geen 
opgeheven vingertje, maar een 
thumbs up voor elke bijdrage die 
wordt geleverd aan de oplossing 
van het klimaatprobleem. Door 
het competitie-element in de 
campagne worden deelnemers 
uitgedaagd en beloond voor  
elke stap in de goede richting. 

 2 Samen
Hoe zetten we mensen aan tot 
energiebesparing? Een ant-
woord vinden we in de gedrags-
wetenschappen. Gedragsweten-
schapper Alex Laskey toont aan 
dat zicht op de energierekening 
van de buren aanzet tot het 
verminderen van eigen energie-
verbruik. Morele boodschappen 
of financiële prikkels leiden in zijn 
onderzoek in geen geval tot ge-
dragsverandering, enkel sociale 
druk van uit de directe omgeving 
is reden voor energiebesparing. 
Deelnemers aan het Klimaats-
traatfeest worden gestimuleerd 
om samen met de buren in actie 
te komen. Deze peer-to-peer 
benadering richt zich op sociale 
cohesie via gemeenschappelijke 
waarden, interesses en hobby’s. 
Gedragsverandering kan na-
melijk niet plaatsvinden zonder 
peers. Dit kunnen de buren zijn, 
maar ook familie, vrienden en  
bekenden in de sociale omge-
ving van de deelnemers. 

 3 Haalbaar
Iedereen kan bijdragen aan de 
oplossing van het klimaatpro-
bleem, daarom moedigen we  
in het Klimaatstraatfeest alle  
kleine en grotere stappen aan.  
Het Klimaatstraatfeest is een 
eerste stap in een meer klimaat-
bewuste en energiebesparende 
richting, waarna verdergaande 
stappen zullen volgen. Het is 
een instapmodel in de wereld 
van het energie besparen:  
laagdrempelig en leuk. 

Onze  
kernwaarden

“ Het mooist vind ik dat  
we kinderen erbij betrek-
ken, dat zij bewust en 
zuinig met energie om 
leren te gaan.” 

– Joke Pot, wethouder Borculo  

(in Achterhoek Nieuws  

Berkelland)

Door de oplossing leuk te maken! Geen  
doemscenario’s over smeltende ijskappen  
en extreem weer, maar laten zien dat  
energie besparen lonend en makkelijk is. 
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In de media
De campagne van het Klimaatstraatfeest bereikt jaarlijks zo’n  
4 miljoen mensen. Tijdens iedere editie verschijnen er honderden 
publicaties over de competitie, de straten en de acties in lokale, 
regionale en zelfs landelijke bladen. De Facebookpagina tikt bijna 
de 1000e like aan en de website www.klimaatstraatfeest.nl heeft 
maandelijks zo’n 2500 unieke bezoekers. 

Het Klimaatstraatfeest

Omroep Brabant

NU.nl Utrecht Nederlands Dagblad

De Twentsche Courant

AD Haagsche Courant

Stadsblad Utrecht

Udens Weekbladde Scherper Stad Wageningen

Hart van Nederland

AD Utrechts Nieuwsblad

Brabants Dagblad

15 april 2017

Udense straat wint klimaatstraatprijs: 
‘Heel veel kleine beetjes helpen’

15 april 2017

Johan de 
Meesterstraat 
tweede bij  
Klimaat‑ 
straatfeest

18 april 2017

Wageningse 
kerkleden  
winnen  
energieprijs

22 maart 2017

Samen 
energie  
‘winnen’

24 maart 2017

Zilvergracht  
in finale  
Klimaatstraat‑
feest

27 januari 2016

Energienota van buren  
drijfveer voor besparing

15 maart 2017

Eindelijk is  
het zover:
Germenzeel 
gaat letterlijk 
uit z’n dak...

28 oktober 2015

Waar  
is het 
feestje?

28 oktober 2015

Studentenhuis
maakt kans
op hoofdprijs

18 oktober 2016

Energie besparen kan 
ook best leuk zijn:  
als competitie

29 oktober 2015

Reigerskamp 
in de ban van 
klimaat

12 maart 2017

Succes Oss  
in Klimaat‑ 
straatfeest
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Bevestig dubbelglasfolie 

Doe mee met 
WarmeTruienDag

Gebruik de fiets in  
plaats van de auto

Bel de gloeilampenpolitie! Organiseer een  
LED-speurtochtHoud een spreekbeurt

Bevestig een tochtstrip

Breng de autobanden 
op spanning

Gebruik 
promotiemateriaal

Bevestig radiatorfolie

Bezoek de  
Duurzame Huizen Route

Houd een Earth Hour
Lichtjesroute

Partnerschap
Als gemeente kunt u Gouden Sterpartner worden 
van het Klimaatstraatfeest. Op deze manier kunt 
u beleidsdoelstellingen op het gebied van duur-
zaamheid behalen, de participatie van inwoners en 
huurders vergroten en hen op een positieve manier 
ondersteunen bij het onderwerp energiebesparing.
 
Met het partnerschap verwerven gemeentes zich 
een aantal extra’s waardoor het thema energie-
besparing, met dit jaar aardgasvrij wonen in het 
bijzonder, bij bewoners op een positieve manier 
onder de aandacht wordt gebracht. Wij verzor-
gen doelgerichte werving en communicatie door 
middel van onder andere een wervend startevent, 
verspreiding van informatie en publicatie van  
Klimaatstraatfeest in de lokale media.
Bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij het  
Klimaatstraatfeest door middel van sponsoring.  
U steunt de campagne en helpt daardoor mee in 
heel Nederland de warmtetransitie te versnellen.  
Uiteraard vermelden wij uw organisatie in onze  
communicatie. Ook kunt u via prijzen in de compe-
titie zichtbaar zijn in onze landelijke campagne.

Interesse in partnerschap als bedrijf of gemeente? 
Neem contact op via info@klimaatstraatfeest.nl
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