Samen Duurzaam!
”Met een warmtescan
krijg je een onafhankelijk
advies”
Jorrit Lousberg woont met vrouw en 2 kinderen aan de Hortensiastraat in Zeist.
Onlangs maakte energieambassadeur Jos Vergouw van Wattsnext een warmtescan van
zijn huis. “Ik weet nu precies op welke punten ik ons huis energiezuiniger kan maken.”
Jorrit dacht al langer na over het energiezuiniger maken van zijn huis. “Ons huis dateert van
1925 en er was wat achterstallig onderhoud. Dat wilden we aanpakken en tegelijkertijd ons
huis energiezuiniger maken. Ik had vooral twijfels of ons huis wel overal goed genoeg
geïsoleerd was. Via via kwam ik in contact met de mensen van Wattsnext. Ik hoorde dat je
voor een klein bedragje een warmtescan van je huis kunt laten maken door een energieambassadeur. Dat sprak me aan. Bij ons heeft Jos Vergouw, van huis uit bouwkundig ingenieur,
deze warmtescan uitgevoerd.”
Warmtelekken
Hoe gaat zoiets? “Je loopt met de bewoner systematisch van binnen naar buiten en van
boven naar beneden door de woning met een warmtescanapparaat”, legt Jos uit. “Zo kun je
precies zien waar eventuele warmtelekken zijn. Bij Jorrit vonden we deze bijvoorbeeld bij de
dakkapel, op zolder en bij de lichtkoepel in de keuken. Ook zijn cv-ketel is bekeken. Alle
bevindingen heb ik -voorzien van concrete adviezen- vastgelegd in een rapportje waarmee
Jorrit weer verder kan.”

Word ook energieambassadeur
De gemeente Zeist wil de komende jaren 3000 of meer woningen verduurzamen.
Hierbij is de inzet van energieambassadeurs onmisbaar. Je krijgt een korte opleiding
van twee avonden en ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van je ideeën.
Ambassadeurs zijn vrijwilligers en komen regelmatig bij elkaar om kennis en
ervaringen uit te wisselen. Heb je hart voor duurzaamheid en wil je actief worden
als energieambassadeur in jouw buurt? Of wil je een warmtescan laten maken?
Meld je aan bij Charlotte Post, e-mail: charlotte@energieambassadeurszeist.nl,
telefoon: 06 1453 5176.
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Meerwaarde
Jorrit is zeer tevreden over de warmtescan. “De meerwaarde is vooral dat zo’n scan goedkoop
en laagdrempelig is. En dat je onafhankelijk advies krijgt van een vrijwilliger met verstand van
zaken. Ik kan het iedereen aanraden.”

Jos Vergouw (links) en Jorrit Lousberg (rechts) inspecteren de cv-ketel
Foto: Joke van der Leij

Austerlitz Duurzaam

Tips voor besparen via je cv

Boomfeestdag Kerkebosch

Bijdragen aan het verduurzamen van Austerlitz. Dat is
waar Austerlitz Duurzaam in 2013 voor is opgericht.
Met gezamenlijke inkoopacties, advies en informatie
over thema’s als zonne-energie en woningisolatie trekt
deze actieve werkgroep steeds meer inwoners over de
streep om hun woning energiezuinig te maken. Dankzij
de zonnepanelenactie hebben al 12 huiseigenaren
zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Op 3 maart
organiseert Austerlitz Duurzaam weer een informatieavond over zonnepanelen. Plaats: Dorphuis ‘t Trefpunt
in Austerlitz. Aanvang: 19.30 uur. Meer weten over
Austerlitz Duurzaam? Lees het artikel op www.zeist.nl/
ad en bezoek www.facebook.com/austerlitzduurzaam.

Veilig en zuinig stoken begint met een optimaal
ingestelde cv-installatie. Een goede afstelling van je
cv en regelmatig onderhoud vergroten je comfort en
voorkomen een onnodig hoge energierekening en
reparatiekosten. Maar waarop moet je letten als je je
cv-ketel laat onderhouden? Milieucentraal geeft
handige tips en adviezen. Zo kun je je cv-ketel
energiezuiniger laten afstellen. Op jaarbasis scheelt dat
al gauw tot 15% minder gasverbruik. Extra interessant
als je bedenkt dat in 2016 de gasprijzen voor een
gemiddeld huishouden met circa 10% zijn gestegen.
Meer informatie: www.milieucentraal.nl.

Op 16 maart is het Boomfeestdag, met dit jaar als
thema ‘bomen en bossen’. Bossen voorkomen overstromingen en zuiveren de lucht. En je kunt er heerlijk in
ontspannen. De gemeente Zeist, woningcorporatie
Seyster Veste en de Wijkontwikkelingsmaatschappij
Kerkebosch planten op deze dag 25-30 bomen en
2000 jonge aanplanten in de wijk Kerkebosch om de
bomenkap voor de nieuwbouw in deze wijk te
compenseren. Scholen uit Kerkebosch, wijkbewoners
het Utrechts Landschap en jongeren komen deze dag
helpen om alles in de grond te zetten.
Meer informatie: www.boomfeestdag.nl.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief!
Wil je ook op de hoogte blijven van alles wat er in Zeist
gebeurt op het gebied van duurzaamheid? Meld je
dan aan voor de nieuwsbrief Samen Duurzaam via
www.zeist.nl/nieuwsbrieven.
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