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Beste  groene buurtgenoten, 
 
Na de bijeenkomst in de Borgmanschool op 26 
november 2018 is er het nodige gebeurd.   
 
 

 
Werkgroepen 
Allereerst zijn de werkgroepen van start gegaan, of staan in de startblokken. De  

volgende werkgroepen zijn gevormd: 
 
Werkgroep verduurzamen van VVE’s: Eén deelnemer (Kees de Ridder). Kees vindt het vast 
leuk als er nog een paar mensen bij komen. 
 
Werkgroep verduurzaming van monumenten en beschermde stadsgezichten: Vier 
deelnemers (Anneke Bruna, Harry de Groot, Julia Swierstra, Erik Willems).  
 
Werkgroep besparingsmaatregelen en verduurzaming door collectieve aanbiedingen: Vier 
deelnemers (Stieneke van Heerikhuizen, Steffen van der Baan, Marianne Goorhuis, Sierk 
Ybema).  
 
Wie nog ergens wil aansluiten is van harte welkom. 
Wil je een andere werkgroep maar staat die er niet tussen? Mail ons en laat het weten! 
 
Werkgroep organisatie en communicatie. Drie deelnemers (Stieneke van Heerikhuizen, 
Kees de Ridder, Marianne Goorhuis). Deze werkgroep heeft een goede omvang om 
slagvaardig te werk te kunnen gaan. 
 
Ter ondersteuning van de werkgroepen zijn beschikbaar: 
Annemarie Hofman (Grunneger Power) info@grunnegerpower.nl, 
Orville Frijde (Buurtkracht) 0629 010 316. 
Maak er gebruik van! 
 

Warmtebeeldcamera 
In onze eerste nieuwsbrief maakten wij melding van de workshop 

warmtebeeldcamera, georganiseerd door Grunneger Power. Een paar mensen uit ons 
midden hebben deze workshop inmiddels gevolgd. De buurtvereniging HortusEbbinge heeft 
een warmtebeeldcamera aangeschaft en aan ons voor gebruik ter beschikking gesteld. Een 
concrete ondersteuning voor HortusEnergiek waar we blij mee zijn. Wij kunnen nu dus zelf 
warmtelekken in een huis opsporen. Dat is de eerste stap op weg naar isolatiemaatregelen 
in huis.  
Wie graag wil weten waar de warmtelekken in zijn/haar huis zitten, kan gebruik maken 
van onze service: wij komen langs met de warmtebeeldcamera en maken foto’s (die je 
toegestuurd krijgt) en laten je daarop zien waar warmte lekt oftewel kou binnenkomt. 
Uiteraard geven we geen professioneel advies maar de camera kan wel een eerste stap 
zijn  naar verbetering.   
Twee aandachtspunten hierbij: 

1. Om een goed beeld te krijgen van waar warmte lekt moet het verschil tussen 
binnen- en buitentemperatuur minstens plm 15° zijn, en de beste omstandigheden 
zijn ’s avonds of eventueel overdag bij bewolkt weer. Niet te lang wachten dus als 
je interesse hebt, als de temperaturen stijgen werkt het niet meer. 

2. Wij vragen een vergoeding van € 10,00 voor het maken van “warmtefoto’s”. Dit is 
een bijdrage in kosten die wij maken voor HortusEnergiek. 

Mail naar hortusenergiek@gmail.com  voor het maken van warmtefoto’s van je huis. Wij 
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nemen dan contact op om een afspraak te maken. 
 

Energiecafé 
Wij organiseren een Energiecafé op elke 2e woensdag van de maand. De gedachte 

hierbij is in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten en ideeën, suggesties, vragen, 
etc. uit te wisselen op het gebied van woningisolatie en verduurzaming. Wij zijn ons ervan 
bewust dat isolatie van woningen en verduurzaming van energie een langdurig proces zal 
zijn. Daarom lijkt het ons goed de gelegenheid te bieden om elkaar regelmatig te 
ontmoeten om weer ideeën en inspiratie op te doen. Onze ervaring is dat elke ontmoeting 
dit oplevert op dit moment. 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. En andere 
onderwerpen zijn niet verboden, het is tenslotte ook café! 
Wanneer?  
13 februari, 13 maart, 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. 

 
Volgende energiebijeenkomst 
Op 11 maart komen wij weer bij elkaar. We zullen dan uitwisselen wat er in de 

werkgroepen is gebeurd en hebben uiteraard aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en 
ervaringen van de aanwezigen. We hopen weer op een mooie opkomst.  
Ben je van plan om te komen? Laat het ons dan even weten vóór 25 februari. Dan kunnen 
we inschatten wat voor ruimte en hoeveel stoelen we nodig hebben en hoeveel koffie en 
thee  we moeten zetten. Mail even naar hortusenergiek@gmail.com . Het helpt ons. 

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

in HortusEnergiek staat genoteerd. Dat zijn nu zo’n 30 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 de volgende bijeenkomst of naar het Energiecafé en/of nodig 
ze uit om deel te nemen aan een werkgroep.  
 
           Tot slot 
Wij heten weliswaar HortusEnergiek, maar eigenlijk klopt dat  niet helemaal. In eerste 

instantie hebben wij vooral gedacht aan de huizen in de Hortusbuurt, omdat dit veelal 

oudere huizen en ook monumenten betreft, die slecht geïsoleerd zijn. Vandaar ook onze 

naam. In het Ebbingekwartier is de situatie anders doordat alle huizen daar al goed 

geïsoleerd zijn. Maar bewoners uit het Ebbingekwartier die bv denken over zonnepanelen 

of inductie of een andere vorm van verwarming, zijn vanzelfsprekend heel welkom. Er zijn 

trouwens al twee bewoners van het Ebbingekwartier die hierover met ons contact gezocht 

hebben. Wie volgt? 

 
 
De werkgroep Organisatie en Communicatie, 
Marianne Goorhuis 
Stieneke van Heerikhuizen 
Kees de Ridder 
hortusenergiek@gmail.com 
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