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Beste  groene buurtgenoot, 

 

Op 9 oktober hadden we een zeer goed 

bezochte informatie-avond over woningisolatie 

en zonnepanelen. We kregen er veel positieve 

reacties op.  

 

Als team van HortusEnergiek hadden we, samen met Buurkracht, het nodige aan 

voorbereiding voor die avond gedaan. Zo hadden we bij diverse bedrijven offertes 

aangevraagd voor maatregelen voor woningisolatie. De offertes hebben we laten 

beoordelen door een onafhankelijk adviesbureau voor verduurzaming van woningen door 

particulieren, Invent. Het bedrijf Regio Isolatie kwam daarbij als beste uit de bus. Zowel 

Invent als Regio Isolatie werden door ons uitgenodigd om op 9 oktober een presentatie 

te geven over woningisolatie en, wat betreft Regio Isolatie, van hun aanbod op dit 

gebied. 

 

Na een presentatie van Evert Blansjaar (Buurkracht) over het waarom van isoleren en 

zonnepanelen, kreeg Arnold Strijker (Invent, www.invent.nl/) het woord. Arnold begon 

met de ‘Trias Energetica’ van verduurzaming: 

 gebruik van energie beperken 

 gebruik dan duurzame electriciteit 

 toch fossiel? Dan zo duurzaam mogelijk dus met energie die duurzaam wordt 

opgewekt 

De vragen uit de zaal maakten duidelijk dat een deel van de aanwezigen al op één of 

andere manier bezig is met isoleren. Arnold ging in op de verschillende 

isolatiemogelijkheden, van dak tot vloer. Ze hebben allemaal hun specifieke kanten en 

aandachtspunten.  

De presentaties van Buurkracht en Invent zijn na te lezen via deze  link. 
 
WONINGISOLATIE 

Na de inleidende presentaties vertelde Marian Zuidema van Regio Isolatie 

(www.regioisolatie.nl) wat hun aanbod is op het gebied van woningisolatie. Zij schetste 

het volgende  traject: 

Stap 1: Inschrijven 

Stap 2: Telefonisch adviesgesprek 

Stap 3: Technische inspectie van de woning 

Stap 4: Individueel advies over woningisolatie en besparende maatregelen. 

Stap 5: Desgewenst uitvoering door Regio Isolatie van één of meer geadviseerde 

maatregelen, in zelfgekozen tempo. 

Na uitleg over deze stappen is duidelijk dat iedereen die interesse heeft zich in kan 

schrijven voor dit traject.  

NB. De stappen 1 t/m/4  zijn kosteloos. Bij uitvoering van 2 of meer isolatiemaatregelen 

zijn er diverse subsidieregelingen mogelijk. HortusEnergiek begeleidt desgewenst, in 

samenwerking met Buurkracht, de subsidie-aanvragen. 

 

Voor dit aanbod is inschrijving  mogelijk tot  1 november. Inschrijving verplicht 

nog tot niets, terugtrekken kan tot en met het adviesrapport zonder kosten. 

Planning van maatregelen die u uit wilt laten voeren heeft u in eigen hand. 

Bij dit traject geldt: hoe meer mensen meedoen, hoe meer collectiviteitskorting 

er gegeven wordt.  

Heeft u er nog vragen over?   naar hortusenergiek@gmail.com 

 

            
  Wilt u zich inschrijven? Ga naar https://regioisolatie.nl/hortus-energiek/, vul in   

als wachtwoord: buuractie. Daarna  kunt u zelf een datum en tijd aangeven 

waarop u gebeld wilt worden. 

http://www.invent.nl/
https://www.dropbox.com/sh/owvsdc5gldzrpoy/AABBguYz1TbJ5wgcALmc6pOwa?dl=0
http://www.regioisolatie.nl/
mailto:hortusenergiek@gmail.com
https://regioisolatie.nl/hortus-energiek/
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                HUURWONINGEN 

Onze buurt heeft ook veel huurwoningen. Voor huurders is isoleren een stukje 

ingewikkelder om voor elkaar te krijgen door de afhankelijkheid van de huiseigenaar, 

veelal een woningbouwcorperatie.  

Wij zouden graag willen weten welke wensen en vragen er bij huurders leven en gaan 

daarmee graag in gesprek met de woningbouwcorperatie. 

  naar hortusenergiek@gmail.com wat je wensen en vragen zijn en als je van onze 

ondersteuning naar de woningbouwcorperatie hierbij gebruik wilt maken. 

 

 

ZONNEPANELEN 

Wat zonnepanelen betreft hadden we al een ervaring opgedaan in het 

Ebbingekwartier. Sierk Ybema, lid van het HortusEnergiek-team, gaf een toelichting over 

deze actie die in september leidde tot plaatsing van zonnepanelen op 17 woningen.   

Ook hier is eerst op basis van offertes de beste aanbieder uitgekozen: AP Solar. Dit 

bedrijf heeft per woning de mogelijkheden bekeken en een aanbod gedaan. 17 

Huishoudens zijn op het aanbod ingegaan. Door de plaatsing op 2 dagen in te plannen 

kon AP Solar efficiënt te werk gaan. Hierin, plus in de collectiviteit, zat het voordeel voor 

de bewoners. Het hele traject is tot grote tevredenheid van allen uitgevoerd.  

AP Solar heeft op de informatie-avond uitleg gegeven over het aangeboden systeem en 

over brandveiligheid, saldering, omvormers, teruglevering aan het net, e.d.  

 

Ook bij AP Solar geldt dat het traject kosteloos is tot en met het advies, en dat 

HortusEnergiek de aanvraag van subsidie desgewenst begeleidt. 

 

Ook voor dit aanbod is inschrijving  mogelijk tot  1 november. Inschrijving 

verplicht nog tot niets, terugtrekken kan tot en met het adviesrapport zonder 

kosten.  

En ook hier: hoe meer mensen meedoen, hoe meer collectiviteitskorting er 

gegeven wordt.  

Heeft u er nog vragen over?   naar hortusenergiek@gmail.com 

 

 

                
Wilt u zich inschrijven? Ga naar www.apsolar.nl/contact/.  

  Vermeld in uw bericht, vanwege de collectiviteitskortiing, dat u zich meldt via     

HortusEnergiek! 

 

NB. Er zijn berichten in de nieuwsmedia verschenen over overbelasting van het netwerk 

door zonnepanelen. Dit probleem speelt alleen bij grote hoeveelheden zonnepanelen voor 

b.v. één bedrijf. Voor de particuliere markt speelt dit punt niet. Geen zorgen dus. 

     

 

Energiecafé 
Zoals gebruikelijk hebben we elke 2e woensdag van de maand ons Energiecafé. De 

eerst volgende keer is 13 november. We bespreken dan o.a. de stand van zaken in de 

twee acties. Daarnaast is er altijd ruimte voor vragen en suggesties.  

Het Energiecafé zal tot eind van het jaar plaats vinden in de Molleboon, Nieuwe 

Ebbingestraat 117. Wat de locatie in 2020 wordt weten we nu nog niet. 

 

Warmteslurpers 
 Wij hebben nog steeds, met dank aan Buurkracht, meetapparaatjes tijdelijk in ons 

bezit die meten hoeveel energie je apparaten in huis gebruiken. Ze zijn gratis te leen. 

mailto:hortusenergiek@gmail.com
mailto:hortusenergiek@gmail.com
http://www.apsolar.nl/contact/
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Interesse? Laat het ons weten (  hortusenergiek@gmail.com) en je kunt een apparaatje 
komen ophalen. 
 

                            

Zeg het voort………… 
 Iedereen is op elk moment welkom om aan te sluiten bij HortusEnergiek. Vertel 

dus je buurtgenoten van dit initiatief, neem ze mee naar het Energiecafé en/of laat ze 

kennis maken met onze Nieuwsbrief. Uiteraard kunnen ze zich ook inschrijven voor de 

acties woningisolatie en zonnepanelen. Hoe meer zielen, des te  minder kosten! 

 

Het HortusEnergiekteam, 

Marianne Goorhuis, Stieneke van Heerikhuizen , Kees de Ridder, Sierk Ybema en Mark 

van Dijk. 
 

 hortusenergiek@gmail.com 
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