
ENERGIEVOORBEELDWONINGEN Introductie



STEL JE EENS EVEN VOOR

Rens de Man (P2 Management) 

• Procesmanagement

• Trekker Energieplan Houten  

• Mede oprichting EnergieRijk Houten

• Inwoner van Houten

Gerben Kamphorst 

• Verbinder tussen inwoner - grondbedrijf – projectontwikkeling

• Haag en Hof, wooncoöperatie Overhoop, Circulaire Parkkade Rotterdam

• Inwoner van Houten



HOUTEN?! Wat is er nou leuk aan Houten? 



WELKOM IN HOUTEN



KANSEN VOOR VERDUURZAMING 

Kenmerken van de gemeente = kansen voor verduurzaming

• Homogene woningvoorraad:

 Groeikern Houten Noord (eind 70 – begin 90) 

 VINEX Houten Zuid (eind 90 – heden) 

• Hoog opgeleid 

• Actieve inwoners (veel vrijwilligers)

• Groen college van burgemeester en wethouders 

• Succesvolle initiatieven: De Hoeven Energie, Duurzaamheidsfonds, Groen Zonnig Houten 



KENMERKEN HOUTEN 
Welkom in de jaren ‘80…



Typische bouwstijlen Houten Noord (jaren ‘80)





+

AANLEIDING



+

DOEL VOORBEELDWONINGENPROJECT

Als we Houten willen verduurzamen, dan moet de drempel omlaag 
om energie& kostenbesparende maatregelen toe te passen 

Doel (1) is om een woningtype-specifiek advies te geven omdat
niet alle beoogde energiebesparende maatregelen in de verschillende 
typen woningen met dezelfde materialen zijn toe te passen

Doel (2) publicatie van woningtype-specifieke adviezen in een
openbare database op de website van EnergieRijk Houten



+

AANPAK

• Huisbezoeken 

• Modellering 

• Rapportage

• Publicatie op EnergieRijk Houten website

• Delen van ervaringen



+

CRITERIA VOOR AANMELDING

U bent een inwoner van de gemeente Houten

Er bestaan tenminste 10 soortgelijke huizen 
 Type woning: vrijstaand, 2 onder 1, tussenwoning, hoekwoning

 Woonoppervlak (oppervlak van alle kamers)

 Bouwjaar

U wilt binnen afzienbare tijd investeren in het verduurzamen van uw woning

U beschikt bij voorkeur over de originele bouwtekeningen van uw woning

Tegen een vergoeding van 25€ ontvangt u een uitgebreid energieadvies met specifieke 
maatregelen die genomen kunnen worden in de woning 

Deze adviezen worden (geanonimiseerd) gepubliceerd in een openbare database op de 
website van EnergieRijk Houten 

U wilt uw ervaringen met de verduurzaming ook in de paar jaar na het advies actief delen 
met EnergieRijk Houten



VAN ENERGIEVOORBEELDENWONINGEN 
NAAR STUDENTOPDRACHT



UITDAGINGEN

• Snel woningen inzichtelijk maken Inzet inwoners versus professioneel?

• Alleen energie? Ook comfort, materiaal, toekomst, gedrag?

• Hoe stel je bewoner centraal? Hoe van “push” naar “pull” (de “wowfactor”)

• Van techniek (voorbeeld) naar impact Verbreden toepassingsmogelijkheden

• Welke rol speelt dit in de energietransitie? 

• Welke betekenis speelt de wijk? Belang sociale component? Woning → gebied? 

• Persoonlijk versus schaalvergroting? Grootschalige NOM haalbaar en wenselijk? 

• Hoe benutten natuurlijke momenten? Op het juiste moment de juiste maatregelen?


