
Hoe EnergieRijk Houten je op weg kan

helpen naar een duurzame woning



 Bewonersinitiatief

 Vóór en dóór bewoners

 45 vrijwilligers met kennis, ervaring en 

enthousiasme

 We informeren en ondersteunen bewoners 

met het verduurzamen van je woning



 Reduceren van energiegebruik in de woning

1. Eenvoudige bespaarmaatregelen 

2. Isoleren

 Zoveel mogelijk energie opwekken in de 
woning



 De buitenschil

comfort 

 Filmpje ‘De zin en onzin van isoleren’ op YouTube kanaal

vloer

dakdak

ramengevels



 Hoe begin ik?

 Waar haal ik (onafhankelijke) informatie?

 Wat zijn mijn opties?

 Wat kost dat?

 Zijn er ook subsidies?

 Wat kan ik zelf doen?

 Wat mag wel, wat mag niet?

 Is er een handige volgorde?

 Kunnen we samen met buren optrekken?



EnergieBespaarCafé
2 opties:

- Elke zaterdag 10-14 uur telefonisch
06-20395506

- Hele week via aanmelding online
Maak een plan! Je wordt binnen 48 uur terug gebeld

Warmtepompvraagbaak
 warmtepomp@energierijkhouten.nl

 Informatiesessies > zie online

mailto:warmtepomp@energierijkhouten.nl
mailto:warmtepomp@energierijkhouten.nl


 40 energievoorbeeldwoningen

 Adviesrapport 
 Op basis van bouwtekeningen

 Ervaringsverhalen

 Vergelijkbare woningen       

 Inspiratiewoningen 

Energievoorbeeldwoningen



EnergieVoorbeeldWoningen

In de Oorden & Oude Dorp

Koningin Emmaweg 32

Dorpsstraat 32

Rapenoord 2



Heel Houten Isoleert

 Tot 1 maart ’21

 Bodemfolie en vloerisolatie

 Spouwmuurisolatie

 Glasisolatie HR++/triple

Aanmelden via
Heel Houten in de zon

 Voorjaar ’21



Vouchers voor monumenten en oude woningen 
van vóór 1940 

 Maatwerk energie-advies à €275

 Bijdrage met voucher €100

 Aanmelden vóór 1 februari 2021

 Advies uit laten voeren vóór 1 maart 2021

Meer info op www.energierijkhouten.nl



CV-optimalisatie
 Maandelijkse online informatiesessie
 Wo 10 februari 19-20 uur
 Aanmelden via website
 Zet ‘m op 60 campagne

Warmtescan
 In de koude periode
 €20
 Wachtlijst helaas vol 

Aanmelden voor winter ’21/’22



De Sloten

 Met lokale bewoners

 4 collectieve inkoopacties op maat in de Sloten

 Afgestemd op specifieke behoefte van de huizen

 Laagdrempelig



 Ook in 2021 in wijken aan de slag

 Vanuit wensen in de wijk/buurt

 Buren helpen buren

 Samen aan de slag

 Dichtbij en lokaal 

 Laagdrempelig

 Wil je ondersteuning, neem contact met ons op!



 ISDE
 Isolatiemaatregelen

 Aansluiting warmtenet

 Warmtepomp

 Zonneboiler

Minimaal 2 isolatiemaatregelen

Vanaf 1 januari 2021, zie RVO.nl

 Nationale Energiebespaarlening



Heel Houten Isoleert
 Maandag 1 februari 19.30 – 21.00 online
 Hoe maak ik een plan?
 Info van de leveranciers

Hoe financier ik de isolatie van mijn huis?
 Maandag 8 februari 19.30- 21.00 online
 Subsidies & leningen: ISDE en Nationale 

Bespaarlening

Aanmelden via energierijkhouten.nl



 Website: energierijkhouten.nl

 Nieuwsbrief aanmelden

 Duurzaamheidspagina Groentje

 Social media

 Youtube kanaal



Wil je aan de slag met je huis?

EnergieRijk helpt je op weg!

www.EnergieRijkHouten.nl


