
Mijn Groene Huis helpt! Kom naar 'Brugakker Duurzaam'  

 
13 september: De Koppeling, de Clomp 1904 

leveranciersmarkt van 17.00-21.15 uur, presentatie om 19.30 uur 

kijk op www.mijngroenehuis.nu

 CV ketel er uit en  vervangen  door een warmtepomp? Zonnepanelen op je dak? Isoleren? 

 

en je woont in Brugakker Zeist.

Mijn Groene Huis is onafhankelijk en helpt huiseigenaren in Zeist met het zorgeloos duurzaam verbeteren van hun huis 

de bijeenkomst is gratis



Brugakker Duurzaam 13 september 2018

Welkom!

• 17.00-19.30 uur Informatiemarkt voor vragen, info en afspraken

• 19.30-20.00 uur: Algemene presentatie over de wijkaanpak ‘Brugakker 
Duurzaam

• 20.00-21.15 uur: Informatiemarkt voor vragen, info en afspraken



Brugakker Duurzaam presentatie

Even voorstellen

Uitleg Brugakker Duurzaam 
o Mijn Groene Huis helpt Burgakker energiezuiniger maken!
o Wat kunnen we voor je doen?
o Wie zijn wij 

Aan de slag  verduurzamingsmaatregelen

InfoMarkt
o Mijn Groene Huis (algemeen en financiering)
o EnergieCentrum (met de aanbieders en adviseurs)



WWW.mijngroenehuis.nu

• Formulier  invullen
• Facebook, twitter en 

instagram @mijngroenehuis
• Tekeningen/vergunningen
• Website
• Oproep 

energie/ambassadeurs

http://www.mijngroenehuis.nu/


Brugakker Duurzaam Voorstellen

Uitleg Brugakker Duurzaam 
o Wat kunnen we voor je doen ?
o Ontzorgen en ook samen optrekken

Wie zijn wij?

o Annemiek Verstappen Communicatie Mijn Groene Huis
o Reinier Pijnenburg, SEZ/ Mijn Groene Huis 
o Henk Sikma, Adviesgesprekken bij je thuis
o Machiel van Dalen, projectleider Brugakker Duurzaam



Brugakker Duurzaam : de aanleiding (1)

§ Renovatie van huurwoningen ASR Couwenhoven: …‘dat wil ik ook’!...

§ Voordeel huurwoningen (van coöperaties):

o Er is een langetermijnvisie
o Er is geld 
o De coöperatie is de ‘’baas’’



Brugakker Duurzaam: de aanleiding (2)

Vraag: Is dit ook voor koopwoningen mogelijk?

§ Vraag van VNG dien Innovatieve projecten in: 
o NMU (Natuur en Milieu Utrecht)
o SEZ/MGH (Mijn Groene huis)
o Energiecentrum DeBilt-Zeist (aanbieders en adviseurs)

§ Coalitie schrijft heeft subsidie gekregen voor o.a.:
o Faciliteren huiseigenaren om tot verduurzaming te komen 

door:
o Vraagcreatie (bewoners informeren en interesseren)
o Conceptvorming (aanbod op maat met menukaart)
o Bundelen van de vraag (blokaanpak bij koopwoningen)

§ Na wijken Couwenhoven en Pedagogenbuurt is Brugakker de 
3e wijk in Zeist



Waarom nu verduurzamen?
§ Het milieu 

§ Parijs, EU, Den Haag…
§ Zeist, uw buurt, uw CO2 footprint…?

§ Nieuwe regelgeving
§ Nieuwe normen (nieuwbouw is al zover)
§ Bestaande wijken gaan van het gas af
§ Bij verkoop Energielabel overleggen
§ Opslag Duurzame energie blijft stijgen

§ Gevolgen op termijn
§ Energieverbruik bepalende factor voor marktwaarde
§ Bestaande bouw moet op termijn gerenoveerd worden
§ Niet aangepaste huizen worden op termijn geamoveerd



OK..
maar hoe?

hogere woningwaarde

Beter binnenklimaatMeer comfort Hele huis bewoonbaar

Lage energierekening

Voordelen van verduurzamen



Hoe verduurzamen? 



Beperk energievraag : zelf doen?

Verspil minderVraag minder



Beperk energievraag : zelf doen?

Verspil minderVraag minder



Beperk energievraag : laten doen!



Wat is je ambitie?

Na wijken Couwenhoven en Pedagogenbuurt is Brugakker de 3e wijk 

§ Hier en daar verbeteren

§ Aan de normen voldoen (HR++, Rc=3,5 )

§ Voorbereiden op toekomst (aardgasloos, NOM, no regret)



Mijn Groene Huis ontzorgt je bij

§ Informatie:
§ Maatregelen en prijzen
§ Financieringsvormen
§ Technische kennis

§ Organisatie:
§ Verzamelen wensen
§ Combineren van de vraag
§ Zoeken naar de beste oplossing

§ Advies
§ Ambassadeurs
§ Adviseurs

§ Uitvoering
§ Begeleiden van het proces



Maatregelen voor woningen in Brugakker

Wat aanpakken? 

§ Vloerisolatie 

§ Dakisolatie

§ Gevelisolatie / dubbel glas

§ Zonnepanelen

§ Asbestverwijdering

§ Vervanging CV / Warmtepomp  



Isolatiemaategelen (Dak, Gevel, Vloer)

Wanneer aanpakken? 

§ Preventief of als het dak lekt?

§ Bij gebrek aan comfort?

§ Meer isolatie?

§ Aanwezigheid van Asbest

§ Zonnepanelen!



Zonnepanelen in Brugakker

§ Wanneer?

§ Ligt je dak gunstig?

§ Zonnekaart Zeist (zie website)

§ Zon op Zeist

§ Asbest in dak moet verwijderd
zijn



CV-ketel of (hybride) warmtepomp

Wanneer aanpakken? 

Wat is je ambitie?

§ Zuinigere CV-ketel

§ Tussenstap: hybride warmtepomp met CV ketel

§ Warmtepompen:

• lucht als warmtebron
• water als warmtebron
• Airco

§ Warmtepompen: Er komt meer bij kijken: Zeer goede isolatie, Lage 
temperatuursverwerwarming (LTV), ventilatie



Wat kun je zelf doen? 
§ Laat weten waar je in geïnteresseerd bent:

§ Wij verzamelen je wensen 
§ Combineren dit waar mogelijk
§ En helpen je de beste oplossing te vinden

§ Themabijeenkomst(en) najaar 2018:
§ Geef je interesse aan op het formulier of vertel het ons

§ Samen optrekken:
§ Ken je buren en wijkbewoners die ook mee willen doen
§ Hoe meer mensen meedoen hoe beter het aanbod
§ Delen van ervaringen, bouwtekeningen, vergunningaanvragen 
§ Tot vervangen van gehele dak samen met de buren

Dan helpen wij je verder!
De wijk wordt er alleen maar mooier en beter van!



Tot slot: Advies op maat

§ Vul het formulier in & maak kans op 1 van de 10 gratis gesprekken

§ Onafhankelijke expert van Mijn Groene Huis komt thuis langs (50 Euro) 
mogelijke maatregelen & kostenindicatie: Maatwerk is de norm

§ Oproep voor Energie-ambassadeurs

§ Meer informatie: 

§ @mijngroenehuis



WWW.mijngroenehuis.nu

http://www.mijngroenehuis.nu/

