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Notulen warmtecamerawandeling
21 februari 2019
‘t Ven
locatie

Een wandelroute langs 5 huizen in ’t Ven. De deelnemende woningen
hadden zich vooraf opgegeven via een online formulier en waren
herkenbaar via de poster achter de ruit.

Aanwezig
Aantal personen

Diverse vrijwilligers van 040 Energie, waaronder Stefan van der Eijk,
Irmy (Buurkracht) en diverse buurtbewoners

Wat is er precies gebeurd?
5 buurtbewoners hadden vooraf hun huis opgegeven als stop op de wandelroute. Uit deze woningen
was een wandelroute opgesteld. De deelnemende huizen hadden een poster gekregen om achter de
ruit te hangen en uitnodigingsbrieven om zelf uit te delen.
Bij het eerste huis op de route hebben we verzameld om 20.00 uur. 040 Energie, de energiecoöperatie
van Eindhoven, heeft vrijwilligers beschikbaar gesteld om de wandeling te begeleiden. Bij elk huis werd
aan de bewoner gevraagd om wat over het huis te vertellen, zoals wat het bouwjaar was en of er al
sprake van isolatie is. Daarnaast werd er ook gevraagd of de bewoner zelf ergens benieuwd naar was.
Achteraf hebben we de deelnemers nog gevraagd wat ze nu is bijgebleven. Hier wat reacties:

“Allereerst vond ik het heel instructief en leuk om op deze manier naar woningen te kijken. Tijdens de
gesprekken die we hier en daar hadden, werd duidelijk dat er steeds meer mensen bezig zijn met het
verduurzamen van hun eigen woning. En los van kostenbesparing, dit ook doen om een bijdrage te
leveren aan een oplossing voor het klimaat- en energievraagstuk.
De belangrijkste punten voor mij waren:
Oudere huizen zijn een stuk moeilijker te isoleren of tegen hoge kosten en behoorlijke verbouwingen.
Het is echter wel zeer de moeite waard en bij een aantal huizen ook al heel goed voor elkaar
Bij mijn eigen woning was het een bevestiging van wat ik zelf al wist maar het nu duidelijk in een felle
kleur zag. Een nieuwe garagedeur was al in bestelling ,daarmee zet ik in ieder geval op korte termijn
een flinke stap.
De uitleg en toelichting die Stefan en zijn collega’s gaven was zeer verhelderend en instructief.”
“- leuk om je eigen huis zo uitgebreid te kunnen bekijken en goede tips te krijgen over wat je nog aan
kunt passen.
- veel Extra informatie over aanpassingen.
- mogelijkheid om vragen te stellen”
“De woningscan was super interessant! Gelukkig lekt er weinig warmte uit mijn huis Fijn om te zien dat
de investering in spouwmuur isolatie en dubbelglas rendement oplevert!
Paar puntjes nog: Tochtstrips vervangen rond de voordeur (iedere 5 jaar) en een brievenbusborstel
helpen enorm.”
Hierachter hebben we ter illustratie nog een paar foto’s van de wandeling bijgesloten
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