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10/2022

Een uitgave  
van Nieuwe
Energie voor 
Groenoord

Vragen? Mail naar: nieuwe.energie@schiedam.nl

Dit is de nieuwsbrief van Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG). Hierin leest u over de 
aanleg van het warmtenet in de wijk. En over energie besparen. De prijzen voor energie zijn 
heel erg hoog. Iedereen probeert daarom energie te besparen.

EnergieBespaarTeam
Het EnergieBespaarTeam kan u hierbij helpen. Dit team maakt woningen in Groenoord 
energiezuiniger. Dat doen ze met strips tegen de tocht langs de ramen en folie achter de 
radiatoren. Ook plaatsen ze een waterbesparende douchekop, een brievenbusborstel en 
andere dingen om minder energie te verbruiken.

Aan de slag als energieklusser?
Wilt u meehelpen in het EnergieBespaarTeam? Kijk kan snel op bladzijde twee. De cursus is 
op 15 oktober en op 22 oktober is de eerste klusdag in Groenoord.

Bewonersavond over energie besparen 
Wilt u weten hoe u minder energie kunt verbruiken? Bekijk dan de tips vanaf bladzijde acht. 
En kom op 18 oktober naar de bewonersavond van NEvG. Deze avond begint heel kort 
over het warmtenet. Daarna gaat het over de energieprijzen, hoe u energie kunt besparen 
en welke hulp er voor u is.

Word u energieklusser 
in het Energie- 
BespaarTeam?

Bewonersavond over 
energiekosten en energie 
besparen: 18 okt

72

50 tips om energie
te besparen
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Wat gaat u doen als energieklusser?
U gaat Groenoorders helpen om energie te besparen. Dat doet u 

door de woningen energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door 

het aanbrengen van tochtstrips, folie plakken achter de radiatoren 

en het vervangen van lampen. Ook praat u met de bewoners over 

zuinig zijn met energie. U legt bijvoorbeeld uit waarom er elke dag 

even geventileerd moet worden. U kijkt samen met de bewoners 

welke apparaten energieslurpers zijn. En u geeft tips hoe de  

bewoners minder energie kunnen gebruiken. 

Wie kunnen energieklusser worden?
Woont u in (de buurt van) Groenoord en vindt u klussen leuk?  

Dan kunt u energieklusser worden. 

Cursus en vergoeding
Wilt u graag klussen, maar kunt u het nog niet? Geen probleem! 

U krijgt een cursus. De cursus duurt één dag. Tijdens de cursus 

leert u hoe u woningen energiezuiniger maakt. Daarna gaat u aan 

de slag in de wijk. U werkt altijd met een team van minimaal twee 

personen. Met de projectleider van het team, Marcel, overlegt u 

op welke dagen u helpt. U krijgt een vergoeding. Deze vergoeding 

verandert niets aan uw uitkering of inkomstenbelasting. 

U heeft de poster vast al zien hangen in de portiek van de flat. 
In Groenoord zijn we op zoek naar vrijwilligers die energieklusser 
willen worden. Wat gaat de energieklusser doen? Wie kan energieklusser 
worden? Wat levert het u op? En hoe kunt u zich aanmelden?  
Dat leest u in dit artikel.

Meld je aan

voor d
e cursus

op 15 oktober

ENERGIE- 
BESPAARTEAM 
VOOR GROENOORD!

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wilt u aan de slag als energie- 
klusser in Groenoord? Fijn! 
Stuur dan een e-mail naar  
energiebespaarteam@schiedam.nl  
of bel:

• Fouad Tawfik op 
  06 14 64 76 01, of
• Marcel van Henten op
  06 48 02 05 91. 



Portiekwoningen aan de Johan Wagenaarstraat
Op zaterdag 22 oktober gaat het EnergieBespaarTeam van start. 

Vanaf 9.00 tot 17.00 uur maken de energieklussers Woonplus 

woningen aan de Johan Wagenaarstraat energiezuiniger. De 

coaches brengen onder andere radiatorfolie aan, plaatsen tocht-

strippen, installeren een waterbesparende douchekop, enzovoort. 

Voor bewoners zijn de materialen en de installatie helemaal gratis.  

Uw woning aan de Johan Wagenaarstraat 

aanmelden voor 22 oktober

Woont u aan de Wagenaarstraat 2 - 104?  

En wilt u dat het BespaarTeam u helpt op 

zaterdag 22 oktober? Meld uw woning dan aan. 

Dat kan door een e-mail te sturen naar 

energiebespaarteam@schiedam.nl. 

U kunt ook bellen naar Fouad Tawfik op 06 14 64 

76 01 of Marcel van Henten op 06 48 02 05 91.

Aanmelden voor volgende klusdagen

Op 22 oktober is de Johan Wagenaarstraat 

aan de beurt. Woont u in een in andere straat? 

Dan kunt u uw woning alvast aanmelden.  

Mail uw adres en telefoonnummer naar 

Energiebespaarteam@schiedam.nl. 

Het EnergieBespaarTeam belt u om de 

afspraak te plannen!

22 oktober  
Klusdag 1 van het 
EnergieBespaarTeam

33

ENERGIE- 
BESPAARTEAM 
VOOR GROENOORD!

Wist je dat?
Een waterbesparende douchekop kan jaarlijks 7500 liter warm water 
en bijna 44 m3 gas 

besparen!



In Groenoord komt een warmtenet. Dit project heet Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG). 

Woningen die op het warmtenet aansluiten, hebben straks geen gas meer nodig. Het warmte-

net verwarmt de huizen en het kraanwater. En koken zonder gas doen we dan elektrisch, met 

inductie bijvoorbeeld. De voorbereidingen van het project NEvG zijn klaar. De afgelopen tijd 

heeft u al de eerste de werkzaamheden in de wijk kunnen zien. In dit artikel leest u hoe ver het 

project is en welke werkzaamheden de komende tijd in de wijk worden gedaan.

Aanleg warmtenet gestart

In de Groenoordstraat en Beatrixlaan is Eneco 

begonnen met de aanleg van het warmtenet. Ook 

in de Van Beethovenlaan legt Eneco al leidingen 

voor het warmtenet aan. Hier voeren de gemeen-

te, Stedin en Evides ook werkzaamheden uit.  

Door samen te werken zijn de kosten lager.  

En is er minder overlast.

Waar gaat Eneco werken?

In de komende maanden werkt Eneco 

in de volgende straten:

• Prinses Beatrixlaan

• Van Beethovenlaan

 

4
N

ie
u

w
sb

ri
e

f 
N

ie
u

w
e

 E
n

e
rg

ie
 v

o
o

r 
G

ro
e

n
o

o
rd

Hoe ver is Eneco 
met het warmtenet?
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Start bouw warmtestation
In november begint Eneco met het bouwen van  

het warmtestation. In het warmtestation komen drie 

piekketels. Deze gebruikt Eneco alleen als het zo 

koud is dat AVR niet genoeg warmte kan leveren. 

De piekketels gaan dan aan zodat de woningen en 

gebouwen in Groenoord zeker zijn van warmte. 

De ketels leveren ook warmte als er onderhoud of 

storing is aan de warmte-aanvoerleiding vanaf de 

AVR. In het warmtestation komt ook een warmte- 

buffer. Dit is een heel groot vat met warm water. Dit 

water wordt door Eneco ingezet op de dagelijkse 

piekmomenten, als er veel warmte nodig is.  

Bijvoorbeeld als iedereen tegelijk de verwarming 

aanzet ’s morgens, of als veel mensen in Groenoord 

op hetzelfde moment gaan douchen of afwassen.

Eerst heien
De bouw van het warmtestation begint met heien. 

Met het heien worden grote palen in de grond 

gebracht. Op die palen bouwt de aannemer het 

warmtestation. Het heien begint half november en 

duurt ongeveer 3 weken. Tijdens deze werkzaam-

heden kunt u het geluid van het heien horen. 

Informatieavond Warmtestation
Op dinsdag 11 oktober is er een inloopavond over 

de bouw van het warmtestation. Deze avond is voor 

omwonenden. Ook andere mensen met vragen 

over de werkzaamheden zijn welkom.

Wat: Informatieavond Warmtestation

Wanneer: Dinsdag 11 oktober 2022

Waar: Sporthal Margriet, Nieuwe Damlaan 5

Tijd: Van 18.30 uur tot 21.00 uur

Aanmelden: lyyti.in/inloop_warmtestation

Kijk voor meer informatie over het warmtestation 

op: www.eneco.nl/warmtevoorgroenoord 

A4

A4
A20

A20

P

P

P

P
P P

P

P
P

P

P

Verdistraat

Chopinplein

Louis Zimmermanplein

Mozartlaan

Zwaluwlaan

Churchillw
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W
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 Andriessenlaan

Rossinistraat

Op dit kaartje ziet u 
waar de hoofdleidingen 
van het warmtenet in 
Groenoord komen.

Warmtestation
Groenoord

of scan de

QR-Code
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De aannemer van Woonplus is bijna klaar met het werk  aan 

het Bart Verhallenplein. In vier andere complexen is het werk  

al afgerond. De woningen hebben isolatie gekregen, nieuwe 

radiatoren en een warmte-afleverset. De bewoners koken nu 

op inductie, zonder gas. Het verwarmen van de woningen  

gaat nu nog met de centrale gasketel. Vanaf 2024 sluiten de 

woningen aan op het warmtenet en zijn ze aardgasvrij.

Modelwoning voor 
portiekwoningen
Woonplus maakt een modelwoning aan 

de Sweelincksingel 19. Vanaf half 

oktober is deze modelwoning open 

voor bewoners van de Obrechtstraat 

1-29 en Sweelincksingel 2-30. De 

bewoners krijgen een uitnodiging 

van Woonplus om de modelwoning 

te komen bekijken.   

Begin november voorstel voor de
Woonplus flats Groenoord Noord
Woonplus maakt nu het voorstel voor de woningen aan 

het Johan Straussplein, de Puccinistraat en Verdistraat.  

In november krijgen de bewoners het bewonersboekje in 

de bus. Bij het bewonersboekje zit ook een uitnodiging 

voor een bezoek aan de modelwoningen aan het 

Johann Straussplein 216 en Pucinnistraat 13.

Woont u in een van deze flats en wilt u  

meedenken over het voorstel? Stuur dan een 

mailtje naar Maurits Harting via mha@woonplus.nl

Vanaf oktober gaat de aannemer werken in

de volgende complexen in Groenoord Midden:

Woonplus 
werkzaamheden:
Vijfde complex 
bijna klaar

Planning werkzaamheden
acht volgende complexen
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• Jozef Oreliosingel 85-167

• Henriëtte Bosmanplein 104-145

• Cornelia van Zantenplein 100-145

• Bart Verhallenplein 50-91 

• Jozef Oreliosingel 169-251

214 woningen klaar in 
september 2022

• Mozartlaan 1-83  – week 43 t/m 46

• Mozartlaan 85-181  – week 47 t/m 50

• Vivaldilaan 1-97  – week 51 t/m 2 (behalve week 52 en 1)

• Louis Zimmermanplein 55-96  – week 3 t/m 6

• Valeriusstraat  – week 36 t/m 42

• Diepenbrockstraat 31 t/m 79  – week 43 t/m 48

• Wagenaarstraat 31-77  – week 49 t/m 5

• Pijperstraat 31-75  – week 6 t/m 12 

Meedenken?

Graag!



Rijtjeswoning verduurzamen?
Het servicepunt woningverbetering helpt u!

7

Wietse Kunst

Erik Veldman

Wilt u als eigenaar uw rijtjeswoning verduurzamen? Of advies over onderhoud?

Maak dan een afspraak met Erik of Wietse van het Servicepunt Woningverbetering. 

  Energie inloopspreekuren 
  Iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Heeft u vragen over energie? Loop dan op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur binnen 

bij  ‘t Zimmertje voor het Energie inloopspreekuur. Hier kunt u al u vragen stellen  

over energiekosten, energierekeningen, aardgasvrij en energie besparen. 

Nieuw! 

Erik kan u alles vertellen over onderhoud, VvE’s 

en subsidies. Wietse geeft onafhankelijk advies 

over het verbeteren en het verduurzamen van 

woningen. En informeert u over de beschikbare 

subsidies en financiering. 

Maak een afspraak
Heeft u een vraag voor een van de adviseurs? 

Vraag dan een gratis gesprek aan. Dit gesprek kan 

zowel telefonisch, digitaal of via een huisbezoek. 

Een afspraak maakt u via 010 219 1700 of stuur 

een e-mail naar: 

info@servicepuntwoningverbetering.nl

De bewonersavond is in 

het Activiteitencentrum 

Van Beethovenplein. 

Vanaf 18.30 uur kunt u 

binnenlopen. Er staat een 

buffet klaar. Rond 19.30 uur 

start het informatiedeel tot 

uiterlijk 21.00 uur

We praten u kort bij over het warmtenet. 

Daarna gaat deze avond over de energie- 

kosten en het besparen van energie. We gaan 

het onder andere hebben over: Waarom zijn 

de prijzen zo hoog? Wanneer gaat de gasprijs 

weer omlaag? Wat kunt u doen om energie 

te besparen? Welke hulp is er? Wat kan het 

EnergieBespaarTeam voor u doen? Hoe 

werkt het als u de energierekening niet kunt 

betalen? Heeft u andere vragen?  Stel ze op 

de avond. Komt u ook? Stuur een e-mail naar:  

energiebespaarteam@schiedam.nl

18 oktober: Bewonersavond over 
energiekosten en energie besparen

Vragen? 
Stel ze maar!



Juiste formaat pan 
Met een te kleine pan gaat 
de warmte langs de zijkant 
van de pan verloren. Kies 
daarom een pan die groot 
genoeg is. 

Wokken of snelkookpan 
Koken in één grote wok- of 
snelkookpan kost minder 
energie dan koken met 
meerdere losse pannen.

Warmhouden met 
de thermoskan
Bespaar energie door uw 
koffie, thee of chocolade-
melk warm te houden in 
de thermoskan in plaats 
van op het fornuis.

Schakel de afzuigkap 
op tijd uit 
Uitgekookt? Dan kan de 
afzuigkap uit. En overdag 
hoeft het lampje van de 
afzuiger meestal niet aan.

Waterkoker
Gebruikt u nog gas? Kook 
dan het water met uw  
waterkoker. Dat gaat veel 
sneller en scheelt energie. 
Zeker als u niet meer 
water kookt dan u nodig 
heeft. 

Open de oven
Korter of niet voor- 
verwarmen van de oven 
scheelt energie. Is uw 
ovengerecht klaar? Zet de 
oven dan open om snel af 
te koelen.

Met de hand afwassen 
Afwassen met een teiltje 
vraagt minder energie dan 
de afwasmachine.

De duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt.  

En het scheelt ook flink in de portemonnee. Met simpele 

dingen kunt u al energie besparen. In dit artikel staan 50 tips, 

maar misschien zijn er wel veel meer!

om energie 
te besparen
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KEUKEN



Ecoprogramma 
afwasmachine 
Kies op de afwasmachine 
altijd het eco-programma 
en zet hem pas aan als de 
afwasmachine helemaal 
vol is.

Gebruik wasrekje in 
plaats van droger
Heeft u een droger? 
Gebruik hem alleen als 
het nodig is. Met drogen 
op een wasrek of waslijn 
bespaart u energie.

Goed sluiten koelkast
Maak het rubber van de 
koelkast zo nu en dan 
schoon, zodat de koelkast 
goed dicht kan. 

Ontdooien eten 
in de koelkast
Wilt u eten uit de vriezer 
of het vriesvak ontdooien? 
Zet het dan in de koelkast. 
Door de kou van het eten 
hoeft de koelkast minder 
hard te werken.

Schone condensor 
koelkast
Zit er stof op het rekje 
aan de achterkant van de 
koelkast? Dan gebruikt 
de koelkast meer energie. 
Maak het rekje daarom 
regelmatig schoon.

Wassen op lagere 
temperatuur
De meeste wasjes kunt u 
prima op 20 of 30 graden 
draaien.

Kies het eco-programma
Kies op uw wasmachine 
en droger het zuinige 
eco-programma van de 
fabrikant.

Deksel op de pan
Koken met een deksel op 
de pan bespaart energie. 
En tijd, want de inhoud 
wordt sneller warm.

Houd de vriezer ijsvrij
Zit er een ijslaagje in het 
vriesvak of in de vriezer? 
Dat kost extra stroom. 
Ontdooi het vriesvakje 
of de vriezer daarom 
regelmatig.

Waterbesparend 
mondstuk kraan
Met een waterbesparend 
mondstuk aan de kraan 
gebruikt u minder (warm) 
water.

KLEDING 
WASSSEN

Eten laten afkoelen 
Laat warm eten eerst 
even afkoelen voor u het 
in de koelkast zet. En dek 
het goed af in een bakje, 
of met folie. Dat scheelt 
condens én energie.

Centrifugeer uw was
Goed centrifugeren 
scheelt tijd op het wasrek 
én vocht in huis.

Volle trommel
Wacht met wassen tot u 
een volle trommel heeft. Zo 
heeft u minder wasbeurten 
en bespaart u stroom.

Draai wel af en toe 

een was op 60 graden 

of warmer. Zo blijft 

de wasmachine zelf 

fris en schoon.

9



10

Lampen uit 
Gezellig, een lampje laten 
branden. Maar alleen in de 
ruimte waar u bent, want 
anders verbruikt u onnodig 
stroom.

Deuren dicht 
Doe de deuren dicht om 
geen warmte te verliezen. 
Deurdrangers helpen 
hierbij. 

Ledlampen
Een ledlamp gebruikt 90% 
minder stroom dan een 
gloeilamp en 85% minder 
dan een halogeenlamp!

Energiezuinige apparaten
Koopt u een nieuw appa-
raat? Let dan ook op het 
energieverbruik.

Een graadje lager 
Zet de thermostaat overdag 
een graad lager.

Radiatoren ruimte geven
Zet geen meubels tegen de 
verwarming

Stop de tocht
Met tochtstrippen en een 
tochtstopper voor deuren 
verliest u minder warmte.

Stekker uit het stopcontact
Apparaten die standby staan, 
gebruiken vaak wel stroom. 
Haal daarom de stekker uit 
het stopcontact. Hetzelfde 
geldt voor de oplader van de 
telefoon.

Mediabox
Vergeet niet de mediabox. 
Sommige van deze tv- 
kastjes verbruiken veel 
stroom. Zet ze in de eco-
stand of helemaal uit.

Niet alle ruimtes 
verwarmen
Verwarm alleen de ruimtes 
waar u bent.

Ontluchten radiatoren
Als u de radiatoren af en toe 
ontlucht, geven ze 
beter warmte af.

Gebruik een 
bespaarstekker
Plaats een bespaarstekker 
of een stekkerdoos met een 
aan/uit knop tussen het 
apparaat en het stopcon-
tact. Zo kunt u de apparaten 
makkelijk uitschakelen.

Gordijnen gebruiken
Doe ’s avonds de gordijnen 
dicht en zorg dat ze niet 
over de radiator hangen.

APPARATEN

VERWARMING
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Korter douchen
Elke dag een minuutje kor-
ter douchen scheelt per jaar 
ongeveer 6 uur warm water.

Zet de wastafel 
mengkraan op blauw
Handig een mengkraan bij 
de wastafel. Maar hierdoor 
gebruiken we vaak wel 
onnodig warm water. Zet 
hem standaard op koud.

Na douchen de 
verwarming uitzetten
Zonde om de badkamer de 
hele dag te verwarmen:  
Doe gelijk na het douchen 
de verwarming in de 
badkamer uit.

Elektrische tandenborstel 
niet altijd op de oplader
Laad de tandenborstel 
alleen op als het nodig is. 
De rest van de tijd kan de 
stekker eruit.

Waterbesparende 
douchekop
Deze douchekop gebruikt 
minder water, dus ook 
minder warmte.

Een extra laagje
Met een warme trui, sloffen 
en een dekentje kan de 
thermostaat omlaag.

Ventileer regelmatig
Elke dag even ventileren 
zorgt voor drogere lucht in 
huis. Drogere lucht wordt 
sneller warm.

Radiatorfolie achter 
de radiatoren
Breng radiatorfolie aan 
achter uw radiatoren. Dan 
bijft de warmte binnen.

DOUCHE Gebruik 

een timer!

Meer tips?

Wilt u meer tips of hulp om energie te 

besparen? Maak een afspraak met het 

EnergieBespaarTeam. Stuur daarvoor een 

e-mail naar energiebespaarteam@schiedam.nl

Tips?
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van VvE’s
Eigenaren van appartementen in Verenigingen van 

Eigenaren (VvE’s) kunnen ook hun flats verduurzamen en 

aansluiten op het warmtenet. Zij krijgen hiervoor een 

energeadvies waarin de mogelijkheden en kosten staan. 

VvE’s zonder Woonplus: 
krijgen energieadvies

In Groenoord zijn er gemengde VvE’s waarin Woonplus 

ook woningen heeft. En er zijn VvE’s waarin Woonplus 

geen eigenaar is. Voor de VvE’s zonder Woonplus gaat 

bureau groenoverleven.nu een energieadvies maken.

Aanpak en stappen

De eerste stap is een onderzoek naar de huidige situatie. 

Op basis van hiervan wordt een combinatie met vier  

verduurzamingsopties en drie mogelijkheden voor  

warmte uitgewerkt en doorgerekend (zie de afbeelding). 

Daarna krijgen alle leden van de VvE een samenvatting 

van het advies met de 12 pakketten. 

Na een besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

kan de VvE het voorkeurspakket verder laten uitwerken.

VvE’s mét Woonplus: 
uitwerken energieadvies

De 17 VvE’s met Woonplus in Groenoord zijn al een stap 

verder. Zij hebben al een besluit genomen in de ALV  over 

een voorkeurspakket. Acht van de VvE’s hebben besloten 

voorlopig nog even niets te doen. Bijvoorbeeld omdat 

ze net een nieuwe gasketel hebben gekocht. Negen 

gemengde VvE’s hebben een voorkeurspakket gekozen 

en werken dat nu uit. 

Ze maken een plan van aanpak en vragen de offertes aan. 

Daarna wordt een ALV gepland waarin de leden van de 

VvE een investeringsbesluit kunnen nemen.  

MJOB  =  U voert gewoon de meerjaren onder-
    houdsbegroting uit zonder energie-
    besparende maatregelen.

BASIS  =  U voert twee energiebesparende 
    maatregelen uit. Hiermee komt u 
    in aanmerking komt voor subsidie. 

BASIS+  =  U voegt maatregelen toe aan het  
    BASISpakket. Met dit pakket krijgen 
    daken, vloeren, gevels en kozijnen 
    de isolatiewaarden van nieuwbouw 
    uit 2012.

ZEP  =  Het Zeer Energiezuinig Pakket.  
    Met dit pakket wordt uw gebouw 
    naar de huidige nieuwbouw-eisen  
    geïsoleerd en geventileerd.

Energiepakketten (4)

GAS =   U blijft aardgas gebruiken, 
    net als nu.

WARMTE 1 = U sluit aan op het warmtenet  
    voor ruimteverwarming. Water 
    verwarmt u met een boiler.

WARMTE 2 = U sluit aan op het warmtenet 
    voor ruimteverwarming en het 
    verwarmen van kraanwater.

+

Warmtevarianten (3)*

1 2 3

1

2 3

4



Meer informatie over het 
verduurzamen van uw VvE?
Neem voor vragen over het verduurzamen van uw VvE 

contact op met het bestuur van uw VvE. Ook kunt u 

contact opnemen met groenoverleven.nu via: 

info@groenoverleven.nu

Hieronder ziet u de stappen van onderzoek tot besluit over het energieadvies.

Onderzoek tot besluit energieadvies.  

Deze stappen gaan de VvE’s zonder Woonplus nu nemen: 

Uitwerken van het gekozen voorkeurspakket.

De VvE’s met Woonplus zijn al verder in het proces en nemen nu deze stappen:

Stappenplan VvE’s

1 Onderzoek huidige situatie

6 Samenvatting uitgewerkt energieadvies

2 Opstellen energieadvies

7 Informatieavond en inloopspreekuren

3 Samenvatting energieadvies

8 Investeringsbesluit voorkeursscenario tijdens ALV

4 Informatieavond en inloopspreekuren

5 Besluit voorkeursscenario tijdens ALV

13
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Isolatie van de VvE’s
In de energieadviezen staan maatregelen om het het gebouw en de woningen 

energiezuiniger te maken. Ook staan er onderhoudsmaatregelen in. Bij onderhoud 

horen bijvoorbeeld het schilderen van de galerijen en het reinigen van metselwerk.  

Deze maatregelen doet een VvE vanuit de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).  

De energiebesparende maatregelen kunnen voor  verschillende delen van het 

gebouw en de woningen gedaan worden.

Ventilatie
Bij isoleren is goede ventilatie belangrijk. Dit kan 

met dakventilatie, een ventilatiesysteem per 

woning en zelfregelende ventilatieroosters.

Dakisolatie
Het dak energiezuiniger maken door PIR-  

isolatie. PIR is de afkorting van Polyisocyanuraat. 

Dit een hard isolatiemateriaal met een laagje 

aluminium dat warmte extra lang vasthoudt.

Gevelisolatie
De gevel inpakken met een isolatielaag met 

daarover steenstrips of stucwerk zorgt ervoor 

dat er het gebouw weinig tot geen warmte 

verliest via de muren.

Kozijnen, ramen en deuren
Houten kozijnen vervangen door kunststof 

puien met HR+++ glas om de warmte binnen 

te houden. Borstweringplaten onder de ramen 

isoleren. Geïsoleerde voordeuren en balkon- 

deuren.

Vloerisolatie
Het plafond van de bergingen isoleren met 

Herafoam platen of Isotex plafondisolatie.

5

1

2

3

4

5

2

3

4

1

4

Voorbeelden van isolerende maatregelen voor een VvE:
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Hieronder ziet u de activiteiten die Nieuwe Energie 

voor Groenoord de komende tijd organiseert. Heeft 

u vragen over andere activiteiten van Nieuwe Energie 

voor Groenoord? Stuur ons dan een e-mail via 

nieuwe.energie@schiedam.nl.

Agenda

Zaterdag 15 oktober

09.00 tot 17.00 uur

Aanmelden: Wilt u als energieklusser aan de slag? 

Bel dan  Fouad Tawfik op 06 14647601 of 

Marcel van Henten op 06 48020591.

Cursus EnergieBespaarTeam 15
OKT

In oktober komt u het NEvG-team van de gemeen-

te misschien tegen. Het team staat op verschillen-

de dagen bij supermarkten en op andere plekken 

in wijk. Bij de informatiekraam kunt u uw vragen 

stellen over aardgasvrij wonen en het warmtenet.

Team gemeente NEvG in de wijk
(Meerdere dagen in oktober)

OKT

Iedere vrijdag 

10.00 tot 12.00 uur

Locatie: ‘t Zimmertje Louis Zimmermannplein 55-A

Aanmelden: Hoeft niet. U kunt gewoon binnenlopen.

Energie inloopspreekuur,
iedere vrijdag vanaf 7 oktober

07
OKT

Dinsdag 11 oktober

18.30 tot 21.00 uur 

Locatie: Sporthal Margriet

Aanmelden:  

lyyti.in/inloop_warmtestation

Informatieavond omwonenden
Warmtestation

11
OKT

Dinsdag 18 oktober

Buffet van 18.30 tot 19.30 uur

Informatie van 19.30 tot 21.00 uur 

Locatie: Activiteitencentrum  

Van Beethovenplein (161) 

Aanmelden: nieuwe.energie@schiedam.nl.  

Wilt u in uw e-mail aangeven met hoeveel 

personen u komt en of gebruik wilt maken 

van het buffet? 

Bewonersavond 
energie besparen

18
OKT

 met
buffet!

Zaterdag 22 oktober

09.00 tot 17.00 uur 

Portiekwoningen aan de Johan 

Wagenaarstraat

Locatie: Johan Wagenaarstraat

Aanmelden: Hoeft niet, het EnergieBespaar-

Team komt van te voren bij u langs en maakt 

een afspraak met u.

Klusdag van het 
EnergieBespaarTeam

22
OKT

15
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Opleiding en vergoeding 

Je krijgt gratis een cursus om energieklusser te worden. 

De eerste cursus is op zaterdag 15 oktober. Na de cursus 

help jij je buren minimaal 6 dagen met energietips.

De eerste klusdag is op 22 oktober.

Interesse?

Meld je nu aan via  

energiebespaarteam@schiedam.nl 

bel Fouad Tawfik op 06 14 64 76 01 of

Marcel van Henten op 06 48 02 05 91.

Help jij je buren 
energie besparen?

Meld je aan voor de cursus  
Energieklusser Groenoord!

RADIATO RFOLIE TOCHT STRIPS

B
E

S

PAREN DE D OUCHEK
O

P T

H
ERM O STAAT LAG

ER

Nieuwe Energie voor Groenoord 

is een initiatief van de gemeente Schiedam,  

Woonplus, Eneco en haar partners Stedin, 

Provincie Zuid-Holland en de Europese Unie. 

B.V. en netbeheerder Stedin.

EUROPESE UNIE
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

B.V. en netbeheerder Stedin.

EUROPESE UNIE
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

www.nieuweenergieschiedam.nl

Vragen of meer informatie? 

Kijk op www.nieuweenergieschiedam.nl of stuur  

een e-mail naar nieuwe.energie@schiedam.nl.

Iedereen wil graag energie besparen. Maar hoe doe je dat?  
Daar ga jij als energieklusser je buren bij helpen. Je krijgt van ons 
een cursus om energieklusser te worden. Daarna ga je de wijk in 

en help je Groenoorders met praktische tips en maatregelen 
om te verduurzamen. Je krijgt hiervoor een vergoeding.


