
Energieadviseurs
uit  de  wijk  staan  in  de

startblokken!
“Ik wil iets doen aan het verduurzamen 
van mijn woning”

U 
overweegt om zonnepanelen aan te schaffen, 

uw dak te isoleren of ruiten te vervangen door 

dubbel glas? Of u wilt ‘iets’ met vloerverwarming, 

vloerisolatie of een warmtepomp? Het is moeilijk 

door alle bomen het bos nog te zien. En vervolgens te beden-

ken hoe u veilig door dit bos kunt manoeuvreren.

Laat ons u helpen! ‘Wij’ zijn Buurtenergie Statenkwartier (BES). 

Een vrijwilligersvereniging van bewoners uit het Staten-

kwartier. Ervaringsdeskundig en professioneel, maar ook on-

partijdig, onafhankelijk en onbezoldigd. We bestaan inmiddels 

zo’n acht jaar en organiseren jaarlijks minstens 4 bijeenkom-

sten om wijkbewoners te ondersteunen bij de energietransitie.

Onafhankelijk advies
Op de volgende manier kunnen wij u adviseren:

 → BES-te buurman. Zoals u misschien al weet, kent BES al 6 

jaar het verschijnsel ‘BES-te buurman’. Dit zijn buurtbewoners 

die u in het zoekproces naar duurzame maatregelen voor uw 

woning ondersteunen. Zij hebben hun eigen woning verduur-

zaamd en geven al jaren voorlichting, zowel individueel als 

tijdens wijkbijeenkomsten. Inmiddels hebben ze tientallen 

bewoners kunnen helpen. Zij komen bij u thuis langs en lopen 

met u door uw woning. Vervolgens adviseren ze over maat-

regelen, kosten en opbrengsten.

 → Straatbijeenkomsten. Ondersteund door BES kunt u uw 

eigen straatbijeenkomst organiseren. Met een groep buren 

vergelijkt u de energierekeningen en bedenkt wat u individu-

eel of gezamenlijk aan kunt pakken.

 → Wekelijkse spreekuren. Wilt u individueel advies maar 

(nog) geen buurman/vrouw over de vloer? Kom dan naar het 

vrijblijvende spreekuur van BES/Statenwarmte. Iedere zater-

dagochtend van 09.00–12.00 uur bij Doppio op de Frederik 

Hendriklaan 137. Onder het genot van een kop koffie kunt u 

rustig alle vragen stellen die u wilt.

Wat kosten maatregelen en hoeveel 
bespaart het?
We beperken ons hier tot de zogenaamde ‘no-regret- 

maatregelen’; de maatregelen waarvan wij overtuigd zijn 

dat ze verstandig zijn om te nemen. Verstandig omdat ze u 

geld gaan besparen, uw woning beter voorbereid wordt op 

toekomstige ontwikkelingen of het comfort verhogen.

Te
ks

t: 
To

m
 E

gy
ed

i

Duurzaamheidsadviseurs

Enkele van onze energieadviseurs. V.l.n.r.: 
Henk Wardenaar, Barend van Engelenburg, 
Tom Egyedi, Willem Boogers, Peter van der Plas
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Welke aannemers of installateurs moet 
ik inschakelen?
Wij proberen om zo onafhankelijk mogelijk te adviseren en 

raden aan om per definitie meerdere offertes aan te vragen. 

Uiteraard hebben wij zelf ervaring met bedrijven en zullen 

die ervaringen met u delen op uw verzoek, maar ga vooral 

ook zelf op zoek naar andere partijen. Als u er bij het verge-

lijken van offertes niet uitkomt, willen wij u uiteraard graag 

helpen. De bovengenoemde indicatieve prijzen kunnen u 

helpen bij het keuzeproces.

Wordt energieadviseur voor uw mede-
wijkbewoners. Professionele opleiding 
tot energieadviseur
 
Wij zoeken nog meer wijkbewoners die energie-
adviseur willen worden.

Er zijn nog meer energieadviseurs nodig. Tom Egyedi ont-

wikkelde hiervoor, samen met andere professionals uit de 

praktijk, een professionele opleiding. Inmiddels heeft ook de 

gemeente hier al een aantal keren gebruik van gemaakt; er 

zijn bij de komende energietransitie immers veel adviseurs 

nodig. De opleiding is uniek in Nederland te noemen.

Vindt u het leuk om andere wijkbewoners voor te lichten 

over het verduurzamen van hun huis? Wordt dan ook BES-te 

buurman/buurvrouw. Neem contact met ons op. Bij voldoende 

aanmeldingen organiseren we weer een cursus in de wijk. 

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Energieadviseurs uit de wijk komen 
gratis langs voor een energiescan. 
Maak een afspraak!
 
Laat een BES energieadviseur langskomen. Kom in actie!

Om voorbereid te zijn op de energietransitie is het goed om te 

weten wat de mogelijkheden zijn in uw huis.

Laat daarom een van onze energieadviseurs uit de wijk langs 

komen. Zij maken een energiescan en bespreken de uitkomst.

Dit doen zij kosteloos en het is vrijblijvend.

Onze BES-te buurmannen en buurvrouwen staan voor u klaar! 

Maak een afspraak via de mail.

Contact met BES: info@buurtenergiestatenkwartier.nl
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Aandachtspunten No regret vanwege:

Dakisolatie / m2 € 40 3–5 jaar

Alleen de kosten voor isolatie 

en arbeid, niet voor vervangen 

dakbedekking etc.

Bespaart geld

Vloerverwarming / m2 € 60 – € 145 – Afhankelijk van het type systeem.
Toekomstbestendig maken 

woning + comfort

Isolatieglas HR++ / m2 € 310 15–20 jaar In bestaande houten kozijnen. Comfort

Vloerisolatie € 40 8–12 jaar Comfort

Zonnepanelen (310 Wp), 

per paneel, inclusief om-

vormer, installatie etc.

€ 300 7 jaar Bespaart geld

Zet uw CV-ketel op 60° 

deze winter
€ 0 –

Zo kunt u testen of u het comfor-

tabel warm houdt als u over wilt 

stappen op lagere temperaturen

Als blijkt dat uw woning niet 

comfortabel warm blijft, kunt u 

de ketel op ieder moment weer 

hoger zetten

Inductiekoken € 2.000 –
Sterk afhankelijk van individuele 

wensen/omstandigheden

Toekomstbestendig maken 

woning
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Stand van zaken onderzoek 
Statenwarmte
Het rapport van de eerste fase van het actie-onderzoek 

staat op de website statenwarmte.nl. Wij zijn druk bezig 

om het proces te ontwerpen voor de komende anderhalf 

jaar. Onderdelen zullen zijn:

 →  Nader onderzoek naar de business case voor de

alternatieven uit het rapport

 → Uitgebreidere bewonersparticipatie

 → Leidend tot beter inzicht in de voorkeuren van de wijk

De volgende gelegenheid om met elkaar hierover van 

gedachten te wisselen, is op zondagmiddag 17 november 

om 14.00 uur in het Couvéehuis op de Frankenslag 139.

Stichting Het Groene Platform failliet
De onafhankelijke organisatie Stichting Het Groene 

Platform heeft het niet gered. Zij hebben de afgelopen 

twee jaar huis-aan-huis in het Statenkwartier aangebeld 

om bewoners te ondersteunen in het nemen van maat- 

regelen om hun woning te verduurzamen. Het verdien- 

model van deze stichting bleek te kwetsbaar voor 

schommelingen in het personeelsbestand.


