
Couwenhoven Duurzaam 
§  Uitleg Couwenhoven Duurzaam     Reinier Pijnenburg, bestuurslid SEZ 
 

o  Waar staan we ? 
o  Wat kunnen we voor u doen ? 

§  Integrale verduurzamingsmaatregelen  Youri van Bergen, Directeur BouwHulpGroep) 

o  Wie is alliantie + 
o  Integrale verduurzamingsoplossingen 

§  Interview buurtbewoners met ervaring  Annemiek verstappen, Communicatie SEZ/MGH 

o  Wat is hun verhaal? 

§  Duurzame Markt Couwenhoven   

o  Ambassadeurs uit uw buurt 
o  Mijn Groene Huis (algemeen en financiering) 
o  Alliantie + (aanbieder integrale maatregelen) 
o  EnergieCentrumZeist (met de overige aanbieders en adviseurs) 



Couwenhoven Duurzaam : de aanleiding 

§  Renovatie van huurwoningen ASR in de wijk: …‘dat wil ik ook’!... 

§  Voordeel huurwoningen (van coöperaties): 
 

o  Er is geld  
o  Er is een langetermijnvisie 
o  De coöperatie is de ‘’baas’’ 



Couwenhoven Duurzaam: het project 
§  Vraag: Is dit ook voor onze koopwoningen mogelijk? 

o  Wijnand Jonkers (bewoner Couwenhoven en medewerker NMU) neemt initiatief 

§  Uitvraag Innovatieve projecten VNG:  
o  Coalitie wordt gevormd door: 

o  NMU (Natuur en Milieu Utrecht) 
o  SEZ/MGH (Mijn Groene huis) 
o  Energiecentrum Zeist (aanbieders en adviseurs in regio Zeist) 

§  Coalitie schrijft in en krijgt subsidie voor o.a.: 
o  Faciliteren van de huiseigenaren om tot verduurzaming te komen door: 

o  Vraagcreatie (bewoners informeren en interesseren) 
o  Conceptvorming (aanbod op maat met menukaart) 
o  Bundelen van de vraag (blokaanpak bij koopwoningen) 

 



Waarom nu verduurzamen? 
§  Het milieu  

§  Parijs, EU, Den Haag… 
§  Zeist, Couwenhoven, uw CO2 footprint…? 

 
§  Nieuwe regelgeving 

§  Nieuwe normen (nieuwbouw is al zover) 
§  Bestaande wijken gaan van het gas af 
§  Bij verkoop moet u een Energielabel overleggen 
§  Opslag Duurzame energie blijft stijgen 

§  Gevolgen op termijn 
§  Energieverbruik wordt bepalende factor voor marktwaarde 
§  Bestaande bouw moet op termijn gerenoveerd worden 
§  Niet aangepaste huizen worden op termijn geamoveerd 



OK.. 
maar wat vinden de 
bewoners van 
Couwenhoven 
belangrijk? 

hogere woningwaarde 

Beter binnenklimaat Meer comfort Hele huis bewoonbaar 

Lage energierekening 

Voordelen van verduurzamen 



Onderzoek Couwenhoven 2016  
 
§  Genomen maatregelen, met name: 

§  Isolatie (dak 13%, vloer 27%, bodem 46%, spouw27%) 
§  Glas (60 % dubbel glas na 2005!) 
§  Ventilatieroosters (meer dan 50%) 

§  Comfortproblemen, met name: 
§  Vloer b.g. koud in winter  
§  Vocht & tocht 
§  Zolder te warm in zomer 

§  Waarom nog geen stappen gezet? 
§  Geen geld 
§  Terugverdientijd onduidelijk 
§  Nog geen tijd gehad 
§  Weet niet waar te beginnen 
 



Verloop project Couwenhoven Duurzaam 2017 tot nu 
 
§  Bijeenkomst maart 2017: 

§  70 geïnteresseerden     
§  Presentatie maatregelen en kosten 
§  Inschrijving voor maatregelen 

§  Wat is gerealiseerd 
§  Veel isolatiemaatregelen 
§  Adviezen/gesprekken 
§  Wachtlijst voor PV (eerst dak doen) 
 

§  Wat viel tegen? 
§  Nog te weinig mensen nemen de stap 
§  Geen blok-dak-oplossing door variatie in dakkapellen 
§  Dak oplossingen van buitenaf relatief duur/niet mog.? 
§  Losse maatregelen opgeteld zijn ook te duur 



Aanscherping activiteiten door 
 
§  Mensen informeren over Couwenhoven Duurzaam 

§  Website, Brieven, Folders, Facebook, twitter, Radio,  
§  Contacten met stakeholders (Buurtvereniging) 
§  Nabellen en mailen bestaande contacten 
§  Ambassadeurs of energieadviseur langs geweest 

§  Maatregelen aanpassen en uitbreiden 
§  Meer variatie in maatregelen 
§  Integrale maatregelen  
§  Alle typen huizen in couwenhoven 
§  Financiering (MGH) 

    en ACTIE! 



                       Maatregelen en richtprijzen  
 



Integrale maatregelen dak en gevel 
 
§  Compleet nieuw dak met isolatie vanaf € 9.500,- 

§  Met isolatie aan buitenzijde vanaf Rc=3,5  
§  Inclusief nieuwe dakpannen 
§  en aangepaste goten en aansluitingen 

§  Compleet nieuwe gevels voor en achter vanaf € 12.000,- 
 

§  Alles wordt in een keer vervangen 
§  Incl HR ++ isolatieglas 
§  Incl. kozijnen, deuren hang en sluitwerk 



Keuze: dak maatregelen van binnen of van buiten? 

 
of	



Een verhoogd dak….het nieuwe statussymbool? 
 



Verband tussen uw ambitie en de investering  

 
 

Geld	

 
 

Ambitie	

 
Financiering ? 

	

 
 

	

 
………………………………….……………………. 

	
 
Nu aan de slag !	

 
Financiering  

•  Extra hypotheek 

•  Duurzame lening 

•  Nieuwe vormen.. 

	



Mijn Groene Huis ontzorgt u bij 
 
§  Informatie: 

§  Bekendheid van project vergroten 
§  Maatregelen en prijzen 
§  Financieringsvormen 
§  Technische kennis 

§  organisatie: 
§  verzamelen uw wensen 
§  Combineren van de vraag 
§  Zoeken naar de beste oplossing 

§  Advies 
§  Ambassadeurs 
§  Adviseurs 

   

§  Uitvoering 
§  Begeleiden van het proces	



Wat kunt u zelf doen?  
 
§  Laat weten waar u in geïnteresseerd bent: 

§  Wij verzamelen uw wensen  
§  Combineren dit waar mogelijk 
§  En helpen u de beste oplossing te vinden 

§  Mobiliseer uw buurt: 
§  U kent uw buren en de mensen uit uw buurt 
§  Hoe meer mensen meedoen hoe beter het aanbod  
§  De wijk wordt er alleen maar mooier en beter van!    ( 

§  Vereniging Couwenhoven Duurzaam? 
§  Er is al animo, geef u op, gratis 
§  Graag ervaringsdeskundigen! 
§  En drijvende krachten… 

 Dan helpen wij u verder!	



En dan nu 
 

§  Integrale verduurzamingsmaatregelen  Youri van Bergen, Directeur BouwHulpGroep) 

o  Wie is alliantie + 
o  Integrale verduurzamingsoplossingen 

	


