
Energiebespaarcafé Haren
1 maart 19:30 - 21.00 uur



Agenda
► Grunneger Power & Duurzaam Groningen

► De energiecoach

► Duurzaam Haren aan het woord

► Energie besparen: Kleine maatregelen 

► Energie besparen: Grote maatregelen

► In gesprek met de coach

► Energietas

► Afronden



  Grunneger Power  Duurzaam Groningen

► Grootste energiecoöperatie 

Noord-Nederland

► Meer dan 2.300 leden

► Bijna 12 jaar actief

► Groningen eerlijk verduurzamen 

► Samen met leden en bewoners 

► Regie over eigen energie

www.grunnegerpower.nl

► Initiatief van gemeente Groningen

► Helpt bewoners bij duurzamer leven

► Duurzaamheid in de breedste zin 

► Onder andere energiecoaches

         www.duurzaamgroningen.nl

http://www.grunnegerpower.nl
http://www.duurzaamgroningen.nl


De energiecoaches



Energiecoaches

➜ Peter Huizenga

➜ Simon Boven

➜ Hans van Ulsen

➜ Henk Wolters

➜ Dion Hagenauw



Duurzaam Haren aan het woord

https://www.duurzaamharen.nl/

https://www.duurzaamharen.nl/




➔ Vriezer op maximaal –18 graden (niet kouder)
➔ Vaatwasser vol en op ECO-stand
➔ Juiste vlam en deksel op pan
➔ Ontdooi koelkast regelmatig en koel zuinig
➔ Gebruik waterkoker zuinig
➔ Ontlucht radiatoren
➔ Goede luchtcirculatie  

Bron: Milieucentraal (2021), Energieloket Groningen (2021)

Kleine aanpassingen en meer comfort



➔ Waterbesparende douchekop gebruiken (€80 - €136) 
➔ A+++ apparaten, 2de (oude)koelkast wegdoen (€80 - €100) 
➔ Radiatorfolie aanbrengen (€50 - €100)
➔ Houd radiatoren vrij (€40 - €200)
➔ Wassen op 30 graden (€40)
➔ Gebruik LED-lampen (€40 - €80)
➔ Deurdrangers (€40)      

Alle beetjes helpen en goed voor milieu



➔ Verwarm minder ruimtes (€340 - €480) 
➔ Korter douchen (€130 - €140) 
➔ Apparaten in Standby uitzetten (€100 - €150)
➔ Zet thermostaat lager (€140 - €180)
➔ Gebruik geen airco (€120 - €190)
➔ Was ophangen i.p.v. droger (€120 - €220)
➔ Plaats tochtstrips tegen tocht (€120 - €150)
➔ Stel CV-ketel goed af (€100 - €140)            

Maatregelen met grootste financiële effect



➔ Verlies afhankelijk van m2 
bouwkundige constructie 
woning

➔ Vloer kleiner aandeel verlies, 
wel grote toename comfort

➔ Geen of slechte kierdichting 
5-15%

➔ Inzicht krijgen in eigen woning

  Warmteverlies



➔ Kleine maatregelen (en gedrag)

➔ Zonnepanelen

➔ Enkelglas vervangen

➔ Spouwmuur isoleren

➔ Stappenplan / onderzoek 
overige grote maatregelen

Geen-spijt-maatregelen



In gesprek met de coach



Energietas



Duurzame huizendag: 13 mei



Afronden

► Hebben jullie antwoord op jullie vragen?

► Was deze sessie leerzaam?

► Is een huisbezoek nog nodig?

► Aanmelden kan via Duurzaam Groningen 

https://duurzaamgroningen.nl/huis/energieadvies


(Gratis) Lid worden van een energiecoöperatie?

Lid worden van Duurzaam Haren Lid worden van Grunneger Power

https://www.duurzaamharen.nl/lid-worden/
https://www.grunnegerpower.nl/aanmelden/


Handige websites

► Wijkenergiecoach op bezoek?  Duurzaam Groningen 

► Betrouwbare informatie over duurzaamheid? Milieu Centraal

► Warmtebeeldcamera lenen? (mogelijk vanaf najaar 2023): 
Grunneger Power

► Slimme meter uitlezen voor inzicht in verbruik? Slimme meter 
P1-poort lezer (bijvoorbeeld Home Wizard)

► Meetinstrumenten voor duurzaamheid lenen? Meet-o-theek 
Groningen

https://duurzaamgroningen.nl/huis/energieadvies
https://www.milieucentraal.nl/
https://www.grunnegerpower.nl/de-warmtebeeldcamera-lenen-2/
https://www.homewizard.com/nl/p1-meter/
https://forum.nl/nl/agenda/meet-o-theek-open-inloop
https://forum.nl/nl/agenda/meet-o-theek-open-inloop


Bedankt voor jullie komst!


