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Contact info

● Groene hert: http://www.hetgroenehert.nl/ 

● BHW: http://www.bewoners-weezenhof.nl/ 

● BHW: bhw.weezenhof@gmail.com 

● Werkgroep energie: energiewerkgroep.weezenhof@gmail.com  

http://www.hetgroenehert.nl/
http://www.bewoners-weezenhof.nl/
mailto:energiewerkgroep.weezenhof@gmail.com


  

Bewonersvereniging 
Hart van de Weezenhof (BHW)

248 woningen



  

April 2011 werkgroep bewoners

April 2011 vormen 6 bewoners een werkgroep

om te onderzoeken hoe we ons type huizen

Energiezuiniger kunnen maken

Met welke subsidie 



  

Zo zien de woningen eruit



  

Issues

Waar lopen we tegenaan?
● Technische issues

● Hoe moeten we het platte dak aanpakken?
● Uitgezakte isolatie in de spouw?

● Subsidie advies
● Welke subsidies zijn er allemaal?
● Hoe vraag je die aan?



  

Contact met de gemeente
● In april komt raadslid Pepijn Boekhorst op de 

ALV BHW
● In mei heeft de werkgroep een 0-meting klaar 

liggen
● Eind mei ontmoeten we het GroeneHert (HGH)
● Begin juni zijn we  via HGH Pilot van gemeente 

Nijmegen



  

Doel & aanpak van het project
● Doel: Met zo min mogelijk geld, zoveel mogelijk 

energie-besparing realiseren bij woning-type 
BHW

● Aanpak: analyse woningen met HGH
● Intensief overleg met bewoners

● Enquête
● Bijeenkomsten
● Website



  

Communicatie ondersteuning HGH
● Briefkaarten 

● Posters



  

Veel contactmomenten
● Energieschouw mei 2011



  

Veel contactmomenten
● Enquete uitslag 17-10-2011 



  

Veel contactmomenten
● Stand op wijkfeest Weezenhof 18-09-2011



  

Veel contactmomenten
● Presentatie menukaarten 28-11-2011



  

Veel contactmomenten
● Website en email



  

Samenwerkingsvorm
● Gezamenlijk project met een hybride 

stuurgroep



  

Essentieel
● Er is voor alle partijen winst te behalen
● Wekelijks contact stuurgroep: opbouwen 

vertrouwen
● Grote inzet en soms incasseringsvermogen als 

iets niet lukt
● Nek durven uitsteken



  

Opbrengst?
● Er is nu een manier om de spouw te 

herconditioneren (infrarood kamera HGH + 
bijspuiten schuim bij uitgezakte steenwol)

● Er is een oplossing voor het platte dak 
gevonden: dak bovenop isoleren + isoleren 
boeiborden



  

Opbrengst
● Menukaart bijna af



  

Opbrengst
● Berekeningen concreet en helder voor 

bewoners



  

Oogsten?
● Het wordt nu spannend:

● Hoeveel bewoners gaan werkelijk mee?

● Krijgen we verhuurders mee?



  

Blijf het volgen
● Www.bewoners-weezenhof.nl

● Www.hetgroenehet.nl 

● @weezenhofduurza

http://Www.bewoners-weezenhof.nl/
http://Www.hetgroenehet.nl/


  

Dit kan ook in uw wijk!

Voorwaarden:
● Veel dezelfde typen woningen
● Georganiseerde bewoners
● Woningen tot 1980?

● Uitnodiging:
● Ga naar HGH
● Kom kijken in de Weezenhof: welkom!
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