
 

 
Maandag 18 januari 

2de informatieavond over ISOLEREN (dak, muren en vloer) 
 

Locatie: Wellant College, Randhoeve 2 
Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.45 uur 

 
Update wijkinitiatief 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Gesterkt door een geslaagde eerste informatieavond (Gemeentehuis, 16 november jl.) is de 
initiatiefgroep nu druk bezig met het programma voor de vervolgbijeenkomst. Deze vindt plaats 
op maandag 18 januari, in het Wellant College, zie boven. 

 
Het thema is “isolatie”, aan welk thema jullie bij het 
invullen van de enquête een belangrijke plaats 
hebben toegekend. Voor deze avond worden enkele 
deskundigen uitgenodigd met het verzoek zich 
specifiek te richten op de isolatienoodzaak en -
mogelijkheden voor de twee à drie typen huizen die 
in de wijk De Hoeven staan. Daarnaast zal een aantal 
leveranciers worden uitgenodigd om vanuit stands 
nadere informatie over hun producten te geven. 

Nadere informatie binnenkort in flyer en op de website www.dehoevenenergie.nl. Mis het niet! 
 
Terugblik 2015 
Het vorig jaar stond in het teken van inventarisatie. Eerst de inventarisatie van de wensen van 
bewoners door middel van de buurtenquête. Vervolgens de organisatie van de eerste 
informatieavond waarbij het eveneens ging om meten = weten, met de optie om:  

 in te tekenen voor een warmtescan, om warmtelekken op te kunnen sporen; 

 in te tekenen op een startpakket (persoonlijk advies en het lenen van meetapparatuur) voor 
cv-optimalisatie, om het verwarmingscomfort te verhogen tegen verlaging van het 
gasverbruik; 

 een energiemeter te lenen, om energievreters te kunnen identificeren. 
 
Achter de schermen is het team van inmiddels 17 vrijwilligers uit de wijk bezig geweest om de 
nodige materialen binnen te halen en zich de bekwaamheden eigen te maken om 
bovenstaande activiteiten daadwerkelijk te kunnen uitrollen. Daarnaast werd een website 
gebouwd, werden diverse communicatiekanalen aangeboord en werden contacten gelegd met 
tal van organisaties die zich bewegen op het terrein van energie en/of het milieu. Ten slotte 
werd al vooruit gekeken naar 2016, om de volgende informatieavonden voor te bereiden over 
isolatie (18 januari) en energieopwekking (gepland voor later in dit voorjaar).   

http://www.dehoevenenergie.nl/


 
Enkele cijfers:  
 

 Circa 300 bewoners werden benaderd voor deelname aan het 
initiatief; 136 bewoners vulden de enquête in. 

 Op de eerste informatieavond waren ruim 50 mensen aanwezig en dit 
heeft direct de volgende intekeningen opgeleverd: 

 36 intekeningen voor de warmtescan 

 16 intekeningen voor cv-optimalisatie 

 9 intekeningen voor een energiemeter  

 De initiatiefgroep van vijf wordt inmiddels bijgestaan met een kring 
van twaalf vrijwilligers/ buurtbewoners.   

 De Hoeven Energie heeft met de website een 
vast punt voor documentatie en service.  

 Er werd (met jullie steun) subsidie verkregen 
van het Duurzaamheidsfonds Houten voor de 
aanschaf van een state of the art 
warmtescanner. Voor cv-optimalisatie werd 
meetapparatuur aangeschaft in China. 

 Zes mensen volgden de cursus voor het gebruik 
van de warmtescan, vier mensen bekwamen 
zich momenteel in cv-optimalisatie. 
 

 
De warmtescan & subsidie toegewezen!  

 
Op 27 november vond de bekendmaking plaats van de 
subsidieverdeling van het Duurzaamheidsfonds Houten over de 
ingediende projecten. Onze aanvraag voor cofinanciering van de 

warmtescanner (inclusief verzekering) kreeg de subsidie toegewezen, waarna de offertes voor 
de aanschaf van het apparaat konden worden uitgezet.  
 

Om met het apparaat te kunnen werken werden zes 
mensen op cursus gestuurd. De laatste 
trainingsavond heeft net voor de jaarwisseling 
doorgang gevonden. We beschikken dus over een 
aantal basis getrainde vrijwilligers en gaan spoedig 
over tot aanschaf van de camera. Zodra die er is én 
het weer de gunstige omstandigheden biedt (onder 
de 5 graden C) kunnen 
we op pad. Hopelijk zal 
dat nog in januari 

plaatsvinden. Zodra het zover is zullen we degenen die zich hebben 
ingeschreven benaderen. 
 
Voor wie zich nog wil opgeven: zie de site documentatie. Let op: er 
geldt een wachtlijst (lengte afhankelijk van agenda deelnemende 
vrijwilligers en het weer) en er zijn kosten aan verbonden: € 20,-- . 
 

http://www.dehoevenenergie.nl/documentatie


 
Energiemeters 
De gemeente Houten heeft een aantal energiemeters in eigendom, 
en deze ter beschikking gesteld om te worden uitgeleend aan 
bewoners van de Hoeven. Deze rouleren dit voorjaar in de wijk. 
Ook geïnteresseerd: zie de site documentatie. Er zijn geen kosten 
aan verbonden, er is echter wel een (korte) wachtlijst.  
 
CV-optimalisatie 
De warmtehuishouding is instelbaar aan de ketel (temperatuur, vlamgrootte en pompsnelheid) 
en aan de radiator. Van De Hoeven Energie krijg je, na intekening, advies over de 

warmtehuishouding en ondersteuning bij het “waterzijdig” 
inregelen van je radiatoren. Voor dat laatste is meetapparatuur 
nodig, die wij je uitlenen. Voor wie zich nog wil opgeven: zie de 
site documentatie. Let op: er geldt een wachtlijst, er zijn kosten 
aan verbonden: € 15,-- en wij regelen geen ketels af. Dat is werk 
voor installateurs. Wel hebben we contacten gelegd met hierin 
gespecialiseerde bedrijven, zodat we hierin kunnen adviseren. 

 
Vrijwilliger gezocht lay-out hulp 
Bij het vormgeven van diverse communicatie-uitingen missen we nog iemand die daar wat 
meer dan gemiddeld verstand van heeft. Wil jij incidenteel helpen met bijvoorbeeld de lay-out 
van een flyer, spandoek en dergelijke? Of een nieuwsbrief maken in Mailchimp? Neem contact 
op met Katrin via dehoevenenergie@gmail.com. 
 
Website 
Op de website www.dehoevenenergie.nl worden de acties van het energie-initiatief 
gedocumenteerd. De volgende punten brengen wij daarbij nog speciaal onder de aandacht: 

 Mocht je de enquête nog niet hebben ingevuld, doe dat dan alsnog. Dan wordt je op de 
hoogte gehouden van alle activiteiten. En daarmee stuur je mee in welke richting het 
energie-initiatief zich beweegt. Wil je weten wat de uitkomsten van de enquête zijn tot 
dusverre, zie enquête resultaten. 

 De Hoeven Energie heeft ook de krant gehaald. Je kunt het 
artikel nalezen op  artikel Trefpunt. 

 Verwacht op de site: er is een aantal interviews gemaakt met 
buurtbewoners over energie en De Hoeven Energie. Nu nog 
“under construction”, maar sowieso interessant én informatief 
om deze site in de gaten te houden voor updates. 

 
Een energiek en warmtevol 2016 toegewenst en tot ziens op de informatieavond van 18 
januari! 
 
 

  dehoevenenergie@gmail.com 
 
 

http://www.dehoevenenergie.nl/documentatie
http://www.dehoevenenergie.nl/site/documentatie/
http://www.dehoeveenergie.nl/
http://www.dehoevenenergie.nl/site/terugkoppeling-enquete-september-2015
http://www.dehoevenenergie.nl/site/de-hoeven-energie-in-de-krant/

