
Duurzaam Bronkhorst:  

Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 7 

[9 februari 2022] 
 
Beste deelnemer aan het project 'Duurzaam Bronkhorst', 

 

In aansluiting op onze voorgaande berichten praat de projectgroep u in deze 7e email bij 

over de ontwikkelingen sinds december 2021.   
Eerdere Nieuwsbrieven over Duurzaam Bronkhorst kunt u hier (klik) nalezen op de website 

van BoeN. 

 

Nu de energieprijzen nog steeds 'de pan uit rijzen' is er extra reden om u nader te 

berichten over isolatiemogelijkheden. 

Het project 'Duurzaam Bronkhorst' is er immers op gericht om de deelnemers te helpen 

om hun woning energiezuinig te maken. Bijkomende voordelen daarvan zijn dat uw 

woning comfortabeler wordt, én dat uw energierekening daalt; en met name dat 

laatste voordeel wordt bij de stijgende energieprijzen steeds belangrijker. 

Aan de slag met isoleren, dus!    

 

1) Zelf aan de slag met isoleren 

Het plannen en uitvoeren van isolatie van uw woning hoeft u niet alleen te doen.   

Zoals eerder bericht is voor de deelnemers aan ons project een adviseur/helper 

beschikbaar is: de heer Otto Willemsen. Hij heeft een jarenlange ervaring in 

energiebesparingprojecten, en hij heeft tijd beschikbaar voor ons project Duurzaam 

Bronkhorst. Hij heeft al een flink aantal deelnemers waar mogelijk geholpen bij het 

organiseren van het isoleren van hun woning.  

>> Heeft u nog geen contact gezocht met Otto Willemsen, doet dat dan snel alsnog en 

maak een afspraak met hem!  
U kunt Otto bereiken door hem een email te sturen op: O.Willemsen@bronckhorst.nl. 

 

2) Collectief maatregelen uitvoeren?  

Voor sommige isolerende maatregelen kan het handig en soms goedkoper zijn om die 

samen met andere deelnemers te organiseren, dus collectief. Denk bv aan 'kieren 

dichten', dat moet in elke woning gebeuren.  

De projectgroep heeft op 18 januari j.l. besproken of en welke collectieve acties in 

Bronkhorst gestart kunnen worden. Helaas hebben we nog geen concrete vervolgstappen 

kunnen zetten.  

>> Daarom hier onze herhaalde oproep: heeft u interesse in de collectieve aanpak van 

sommige maatregelen, geeft u dat dan s.v.p. per email door aan Otto Willemsen 
op O.Willemsen@bronckhorst.nl; ook graag aangeven aan welke maatregelen u daarvoor 

denkt. 

 

3) Energiezuinig maken van monumenten  

Op dinsdag 15 februari a.s. vanaf 19:30 uur houdt Agem - de Achterhoekse 

energiemaatschappij - een online informatieavond over het energiezuinig maken van 

monumenten.  

Speciaal voor inwoners van de gemeente Bronckhorst. Deze informatieavond vertelt u 

meer over het energiezuinig maken van monumenten. 

De avond is online, dus gewoon thuis te volgen.  
U kunt u aanmelden via de website van Agem, klik hier 

 

4) Nog meer informatiebronnen over isoleren 

Om de deelnemers die zelf met hun woning aan de slag willen te helpen hebben wij 

hieronder enkele relevante en zeer informatieve websites verzameld. 

https://boen.nu/projecten/duurzaam-bronkhorst/
mailto:O.Willemsen@bronckhorst.nl
mailto:O.Willemsen@bronckhorst.nl
https://www.agem.nl/agenda/informatieavond-energiezuinige-monumenten


*) Duidelijke en goed getekende voorbeelden van isolatiemaatregelen vindt u op de 

speciale verduurzamingswebsite website van de 'Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumenten' (ERM), klik hier. 

Deze website bevat nog veel meer informatie over verduurzaming conform de daarvoor 

geldende richtlijnen, klik hier. 

*) De eigen website van deze Stchting ERM (klik hier) bevat een keur aan informatie over 

onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten. 

Ook vindt u op deze website informatiebladen en andere publicaties over onderhoud en 

restaureren.  
*) Website 'De Groene Menukaart' (klik hier) 

Deze website is speciaal voor bewoners of gebruikers van vooroorlogse, monumentale en 

beschermde panden. Zoals wij ook vaak in Bronkhorst horen denken 

monumenteneigenaren vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken 

verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Deze website 'De Groene Menukaart' 

biedt op één plek inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke 

energiebesparing. Kortom:  een goed startpunt voor verduurzaming! 

 

5) Ventileren 

Bij al deze informatie over isolatiemaatregelen past een aandachtspunt, namelijk: de 

lucht in uw woning moet geregeld ververst worden. Dat geldt nu in corona-tijd extra, 

maar ook zonder corona hangt er van alles 'in de lucht'. Dus: met isoleren blijft de 

warmte in huis, maar denk eraan dat u ook dagelijks moet luchten en ventileren!  
Over ventileren vindt u informatie op de website van Milieu Centraal (klik hier).  

 
 
Namens de projectgroep 'Duurzaam Bronkhorst', 
Gijs Wildeboer (BoeN), 
Frank van Heijst (BoeN), 
Peter Luitjens (BSB)   
--------------------------------------------------------------- 

 

https://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/bouwkundige-details
https://www.verduurzamingsrichtlijnen.nl/
https://www.stichtingerm.nl/index
https://www.degroenemenukaart.nl/nl/landelijk/woonhuizen
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/woning-ventileren/

