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Het doel van De Hoeven Energie is de duurzaamheid in de wijk De Hoeven stimuleren. Voor de 
bewoners houdt dit concreet in: meer wooncomfort, minder kosten, goed voor het milieu. 
Door samen te werken, kunnen we meer mogelijk te maken. Door gemeenschappelijk doel/wens te 
inventariseren en te realiseren hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen we 
van elkaars ervaring en kennis en groepskracht gebruik maken om zo snel mogelijk een project aan te 
pakken en te realiseren tegen zo beperkt mogelijke kosten. 
In combinatie met de uitkomsten van een breed uitgezette enquête heeft dit in eerste instantie 
geresulteerd in het organiseren van drie informatiebijeenkomsten over  
 
–  Informatie en voorlichting over inzicht in energieverbruik en verbeterpunten (16 november 2015) 
 – Besparingsmogelijkheden (bv. door isolatie) (januari 2015) 
 – Opwekken van energie 
 
De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 november jl. in de raadszaal van het gemeentehuis te 
Houten.  
 
Na een inleiding van Ronald van Schalkwijk, een van de initiatiefnemers en leden van het kernteam 
De Hoeven Energie namen achtereenvolgens drie bevlogen sprekers het woord: 
Ieke Benschop – Natuur en Milieufederatie Utrecht met  Inleiding over energieverbruik   
Jan van den Bremer – Wattsnext Zeist over Mijn Energieplan, Energiescan en meting met 
warmtecamera,  Energieverbruiktips    
Frans van de Berg– Voordorp Op Eigen Kracht over CV-optimalisatie   
 
Er werd veel nuttige en interessante informatie gegeven, waarbij de bezoekers ook betrokken werden 
en waaruit goede vragen voortkwamen. Na afloop was er mogelijkheid om individueel nog meer 
informatie over energiemeter, warmtescan, cv-optimalisatie en energiescan te verkrijgen en in te 
tekenen voor deelname aan en meer informatie over een of meer van deze vier onderwerpen. 
 
Op de avond waren ruim 50 mensen  aanwezig en heeft direct de volgende intekeningen opgeleverd: 
27 intekeningen voor d e warmtescan + aantal vrijwilligers zelf 
16 intekeningen voor cv-optimalisatie + aantal vrijwilligers zelf 
9 intekeningen voor een energiemeter  
 
De sfeer was positief, enthousiast, betrokken en constructief. De avond is ondertussen geëvalueerd 
en er is gekeken wat een volgende keer beter kan. Mede naar aanleiding van deze avond is op 1 
december jl. een mooi artikel over De Hoeven Energie in Het Trefpunt verschenen. Ook andere 
kennisdelingsinitiatieven hebben om informatie gevraagd. Ook heeft de oproep tot stemmen voor 
een warmtescan met subsidie van het DFHouten succes gehad. Het een na hoogste aantal s stemmen 
heeft het DFHouten mede doen besluiten om de aanschaf van een goede warmtescanner te 
subsidiëren. Ondertussen zijn de energiemeters uitgeleend aan de geïnteresseerden en worden 
vervolgacties voor de warmtescan en de cv-optimalisatie opgestart. 
 
 
 


