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Beste  groene buurtgenoot, 
 
Hierbij ontvang  je Nieuwsbrief nummer 3 
alweer. Langzaam maar zeker begint 
HortusEnergiek vorm te krijgen. In deze 
Nieuwsbrief vertellen we er iets over. We 

sluiten de brief af met een behoeftepeiling. We hopen dat je onze vragen wilt 
beantwoorden, met jouw antwoorden gaan wij aan de slag. 
 

 
De werkgroepen 
Alle werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan. Ze zitten nog voornamelijk in de 

fase van kennisopbouw. Eén werkgroep is bezig collectieve inkoop van zonnepanelen te 
onderzoeken en geschikte installateurs te vinden. 
We brengen nog even in herinnering welke werkgroepen er nu zijn: 
Werkgroep verduurzamen van VVE’s 
Werkgroep verduurzaming van monumenten en beschermde stadsgezichten 
Werkgroep besparingsmaatregelen en verduurzaming door collectieve aanbiedingen 
Werkgroep organisatie en communicatie 
Wie nog wil aansluiten bij een werkgroep is van harte welkom. Even een berichtje naar 
hortusenergiek@gmail.com en wij komen in actie. 
Wil je een andere werkgroep maar staat die er niet tussen? Mail ons en laat het weten! 
 
Ter ondersteuning van de werkgroepen zijn beschikbaar: 
Annemarie Hofman (Grunneger Power) info@grunnegerpower.nl, 
Evert Blansjaar (Buurkracht) 06 14 98 75 23; evert@buurkracht.nl 
Maak er gebruik van, hun ondersteuning verplicht tot niets! 
 

Warmtebeeldcamera 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat een paar mensen uit ons midden de 

workshop ‘Werken met warmtebeeldcamera’ hebben gevolgd, en dat de buurtvereniging 
zo’n camera heeft aangeschaft. Wij kunnen nu dus zelf warmtelekken in een huis 
opsporen. Dat is de eerste stap op weg naar isolatiemaatregelen in huis.  
Inmiddels hebben we bij twee buurtbewoners warmtebeelden gemaakt. Het leverde voor 
hen verrassende inzichten op, met concrete aanwijzingen waar isolatie nodig is. 
Hoe ziet zo’n warmtefoto er uit? 
 

 
Deze foto’s zijn van binnen 
naar buiten genomen. 
Blauw is koud, dus hoe 
blauwer op de foto, hoe 
meer warmteverlies. 
Ramen  (foto links) en 
kieren (foto rechts) die 
onvoldoende geïsoleerd zijn 
worden zo goed zichtbaar.              
Doordat temperaturen ook 
gemeten worden, kan ook 
zichtbaar worden welke 
muur goed of juist niet 
goed geïsoleerd is. 
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Wie graag wil weten waar de warmtelekken in zijn/haar huis zitten, kan gebruik maken 
van onze service. We vragen een geringe vergoeding van €10,-- 
Mail naar hortusenergiek@gmail.com  voor het maken van warmtefoto’s van je huis. Wij 
nemen dan contact op om een afspraak te maken. Eén opmerking hierbij: het verschil 
tussen binnen- en buitentemperatuur moet wel 10 à 15 °zijn. In de lente en met de zomer 
voor de deur wordt dat lastig. Maar, we noteren je belangstelling en zodra de 
omstandigheden goed zijn nemen we contact op.  
 

 
Energiecafé 
Wij organiseren een Energiecafé op elke 2e woensdag van de maand. Kom langs, voor 

de gezelligheid en/of voor vragen, suggesties, e.d. op het gebied van woningisolatie en 
verduurzaming. Onze ervaring is dat het uitwisselen van ervaringen altijd weer nieuwe 
ideeën oplevert. Bovendien is elkaar leren kennen bevorderlijk voor onderlinge 
samenwerking. Wij, Stieneke, Kees en Marianne, van de werkgroep organisatie en 
communicatie, zullen steeds aanwezig zijn. Je treft dus altijd wel iemand aan.  
 
Wanneer?  
10 april, 8 mei, 12 juni 
 
Hoe laat? 
Vanaf 19.00 uur. Een duidelijke eindtijd hebben we niet, hoe laat we het maken hangt van 
ons zelf af. Na 20.30 uur voelen ‘wij van de organisatie’ ons vrij om weg te gaan. 
 
Waar? 
Het Energiecafé is in buurtcafé de Molleboon, Nieuwe Ebbingestraat 117. 
 

 
De  energiebijeenkomst van 11 maart j.l. 
Op 11 maart kwamen wij weer bij elkaar. We hebben kennis genomen van de 

voortgang van de werkgroepen en kennis gemaakt met Evert Blansjaar van Buurkracht. Hij 
heeft uitgelegd  wat deze organisatie kan betekenen voor het verduurzamen van de 
woonomgeving.  
Buurkracht is een onafhankelijke organisatie en de verduurzaming wordt gefinancierd door 
Enexis. Die doen dat omdat ze opdracht hebben van hun aandeelhouders om 
energiebesparing te bereiken. De ondersteuning is best breed en niet volledig op te 
sommen in een verslag. Kern van de diensten die ze leveren is dat Buurkracht initiatieven 
ondersteunt die in een buurt ontstaan.  
Een paar voorbeelden: 
*  begeleiding bij het organiseren en bij het maken van stappenplannen 
*  EPA adviseur ter beschikking stellen (EPA staat voor Energie Prestatie Advies) 
*  beschikbaar stellen van een app  
*  beschikbaar stellen van allerlei materiaal ter ondersteuning van activiteiten en voor PR. 
 
                Buurkracht heeft adviseurs die per woning een zogenaamd Energie Prestatie 
Advies, oftewel EPA, kunnen geven. Het gaat om een diagnose van je woning en advies 
over welke maatregelen je het beste kunt treffen op gebied van isolatie en verduurzaming. 
Het advies is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Neem vooral een kijkje bij www.buurkracht.nl  
Evert is ook van plan regelmatig naar het Energiecafé te komen. 
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Om de gang er in te houden hebben Mark van Dijk en Sierk Ybema, nieuwe bewoners van 
het Ebbingekwartier met de nodige kennis van zaken, aangeboden mee te helpen met het 
concreet maken van verdere plannen. Een welkome hulp! 
 
 
 
         Tot slot een behoeftepeiling 
         Wij zijn ons ervan bewust dat we met verduurzaming niet een gemakkelijk                  
onderwerp bij de kop hebben. Veel mensen willen wel iets verbeteren aan hun huis, al was 
het maar om de energierekening naar beneden te krijgen. De één heeft al heel wat 
gedaan, de ander moet nog ongeveer beginnen maar weet niet hoe en waar. De één woont 
in een nieuw, goed geïsoleerd huis, de ander in een oud huis van voor 1900 waar de wind 
dwars doorheen waait. Kortom: ieders situatie is anders. Toch willen we graag zo concreet 
mogelijk aan de slag en daarbij aansluiten bij waar ieders behoefte ligt. Daarom een paar 
vragen. We hopen dat je die wilt beantwoorden. De antwoorden zullen bepalend zijn voor 
onze agenda in de komende tijd. We zullen er onderwerpen uit halen voor 
themabijeenkomsten en waar mogelijk zullen we  acties op individueel niveau organiseren. 
 
               
 
 
 
                               
 

                               
                              
 
Doe dit  s.v.p. vóór  a.s. maandag, 8 april . Zoals gezegd: de antwoorden zullen leidend 
zijn voor wat we gaan ondernemen. Uiteraard houden  je we via de Nieuwsbrief  en het 
Energiecafé op de hoogte. 
 

       
Zeg het voort………… 
Wij hebben inmiddels een mailinglijst waarop iedereen die interesse heeft getoond 

in HortusEnergiek staat genoteerd. Dat zijn nu zo’n 40 mensen. Maar wat ons betreft is 
iedereen op elk moment welkom om aan te sluiten. Vertel dus je buurtgenoten van dit 
initiatief, neem ze mee naar het Energiecafé en/of vraag ze onze enquête in te vullen.  
 

 
NB. Wist je dat je al 25% aan energie kunt besparen met een goede kier-
isolatie? 
 
 

 
De werkgroep Organisatie en Communicatie, 
Marianne Goorhuis, Stieneke van Heerikhuizen en Kees de Ridder, 
Met medewerking van Mark van Dijk en Sierk Ybema. 
hortusenergiek@gmail.com 
 
 
 

Klik op deze link om de enquête in                           
te vullen.                         
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