
 

 
 
Adri de Weijer is coördinator van het warmtescan-team 
 
Samenvatting 
Adri de Weijer werkt mee in het warmtescanteam en doet hier samen met Jessica Veen ook 

de coördinatie voor. Hij doet dit al vijf jaar (eerste jaren via De Hoeven Energie) met veel 

plezier: “Nog steeds zie ik in de warmtescan-groep het enthousiasme van de mensen. En 

ook de leuke reacties van de bewoners waar we komen om een warmtescan te maken 

zorgen ervoor dat ik ’s winters nog altijd met veel plezier op pad ga. Toen ik hier aan begon 

was in net opgehouden met werken (handhaver milieuwetgeving) en de combinatie van 

energie besparen, infrarood foto’s en samen iets nuttigs doen met buurtbewoners sprak mij 

aan.” 

 
Uitgebreid 
 
Waarom vrijwilliger bij EnergieRijk Houten?  
Mijn naam is Adri de Weijer en ik ben vrijwilliger bij Energierijk Houten. Daar werk ik mee met 
het warmtescan team en doe daar ook de coördinatie voor. Ik doe dit inmiddels 5 jaar (eerste 
jaren bij De Hoeven Energie) met veel plezier. 
Toen ik hier aan begon was in net opgehouden met werken en zocht een leuke invulling van 
een deel van mijn vrije tijd: Op dat moment stond er een vrijwilliger van toentertijd De 
Hoeven Energie voor mijn deur met een enthousiast verhaal over het initiatief in de wijk om 
gezamenlijk iets te gaan ondernemen in het kader van energie besparing. En vooral het 
onderdeel van de infrarood foto’s vond ik wel interessant. En het sloot ook leuk aan bij het 
werk wat ik had gedaan als handhaver milieuwetgeving. Nog steeds zie ik in de warmtescan 
groep het enthousiasme van de mensen. En ook de leuke reacties van de bewoners waar 
we komen om een warmtescan te maken zorgen ervoor dat ik ’s winters nog steeds met veel 
plezier op pad ga. 
 
Wat doe je precies in het warmtescan-team? 
Het eerste jaar zijn we, na de aanschaf van een geschikte camera, met een enthousiaste 
groep mensen aan de gang gegaan na het volgen van een korte cursus. In de 
wintermaanden gingen we langs bij de mensen die dat hadden gevraagd om de foto’s te 
nemen en daar vervolgens een begrijpelijke rapportage van te maken. Vooral dat laatste viel, 
zeker in het begin, niet mee. Hoe interpreteer je de foto’s en hoe schrijf je dat dan weer goed 
op. Maar met wat vallen en opstaan en vooral door er in de groep over te praten kwamen we 
toch wel  goed op gang. 
 
Heb je zelf al dingen gedaan aan je huis? 
En als je dan ook je eigen huis eens goed onder de loep neemt dan blijkt ook daar nog wel 
een en ander aan te kunnen/moeten gebeuren in het kader van de energietransitie. Ik heb 
dan ook inmiddels zelf de nodige maatregelen genomen. Vloerisolatie blijkt, zeker in 
combinatie met mijn vloerverwarming voor een comfortabeler huis te zorgen. En ook het 
bijspuiten van spouwmuurisolatie die ik inmiddels heb laten uitvoeren blijkt niet alleen het 
gasverbruik omlaag te brengen maar zorgt ook, met mijn oostgevel aan de rand van Houten, 
voor meer comfort. Nu nog een keer het oude thermopane glas vervangen en het meeste is 
gedaan. Alhoewel… dakisolatie? 
 


