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Wijkkrant Houtvaartkwartier

Help en denk mee om meer energie te besparen
en op te wekken in de wijk!
Tekst: Jan Gastkemper

De energieprijzen stijgen de laatste tijd hard en we moeten sneller minder fossiele energie verbruiken
om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Energie besparen en opwekken wordt daarmee
steeds belangrijker en aantrekkelijker. Een groot aantal bewoners heeft al maatregelen genomen.
Steeds meer zonnepanelen zien we verschijnen op de daken. Onzichtbaar vanaf de straat, maar
net zo belangrijk is het isoleren van de woningen. Toch aarzelen velen nog. Zij hebben vragen
zoals “wat zijn de beste maatregelen voor mijn huis?” of “hoe
moet ik deze verduurzaming
financieren?”.
Met een groep enthousiaste
buurtbewoners willen wij deze
mensen graag op weg helpen,
zodat steeds meer mensen in
onze wijk energie gaan besparen en opwekken.

Denk daarbij aan:
-

Uitwisselen van ervaringen voor dezelfde type woningen in een buurt/straat.

-

Buurt-energiecoaches die medebewoners helpen.

-

Organiseren van een openhuizen route langs duurzame huizen in de wijk.

-

Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast gebeurt er veel in andere wijken in Haarlem. Zo is het naast onze wijk liggende
Ramplaankwartier heel actief. Zeven jaar geleden hebben zij het toen grootste zonnedak van
Nederland op de Fablo Tennishal gerealiseerd met ca. 1350 zonnepanelen. Nu zijn ze bezig met
een heel innovatief zonnewarmteproject om zelf warmte op te wekken en van het gas af te gaan.
Zij zijn daarmee één van de veertien nieuwste proeftuinwijken in Nederland. Als wijk kan je dus
veel bereiken. Wij kunnen leren van anderen en kijken wat de mogelijkheden zijn voor onze wijk.
Heb jij zin om hierover mee te denken en/of wil jij je
eigen ervaringen delen om medebewoners te helpen
met energiebesparing en -opwekking?
Meld je dan aan via jgastkemper@gmail.com voor een
startbijeenkomst waarin we met elkaar een eerste
brainstorm hebben over wat we willen gaan doen.
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