


Programma

Terugkoppeling op de actie

Twee sprekers:

- Green Quest

- Warmtebeeldexpert

Ruimte voor vragen



Check je Warmtelek: Wie?

62 deelnemers

Resultaten van:

Gemiddelde leeftijd is 42,04 jaar (SD = 12,856)

36,7% man    61,2% vrouw 

- 79% voormeting

- 654 warmtebeelden 

- 52% nameting



“Wat vind je belangrijk?” 6-puntsschaal

Check je Warmtelek: Wie?

3. Actieve bijdrage aan duurzaamheid (M = 4,8; SD = 0,95)

1. Bescherming van het Milieu(M = 5,3; SD = 0,70)

2. Comforabel leven (M = 5,2; SD = 0,85)

4. Kosten besparen (M = 4,7; SD = 1,10)

=> correlaties
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Beschermen milieu Comfortabel leven Actieve bijdrage aan
duurzaamheid

Kosten besparen

Belangrijk!



Check je Warmtelek: Waar?



Afbeelding:
Eigen beheer



Afbeelding:
Eigen beheer



“In wat voor soort woning woont u?”

Vrijstaand

35%

27%

Tussenwoning

19%

2 –onder 1 kap

17%

Anders

Hoekwoning 2%



41,7% voor 1935

16,7% 1935 - 1980

41,7% na 1980

Bouwjaar

Oudste woning: 1870

Jongste woning: 2017



Bouwjaar

41,7% voor 1932

16,7% 1957 - 1980

41,7% na 1980



Kennismaking met thermografie

Afbeeldingen: uit de interventie



Kennismaking met thermografie



Kennismaking met thermografie



Minder goed te interpreteren

Schaal wordt opgerekt door 

bijvoorbeeld de radiator



























70% geeft aan iets van de beelden geleerd te hebben

“De voordeur blijkt beter afgedicht te kunnen worden, de 

lichtkoepel is een aandachtpunt. Isolatie van 

verwarmingsbuizen werd zichtbaar dat dit erg effectief 

is.”

Nameting

“Dat er veel warmte lekt door de verwarmingsbuizen in ruimtes 

die niet verwarmd hoeven worden. Die buizen heb ik intussen 

geïsoleerd.”

“Het warmteverlies via de ramen is heel inzichtelijk 

geworden.”

“Veel bevestiging van wat ik al wist maar leuk om 

te zien waar/hoe vloerverwarming loopt.”



“Heeft u naar aanleiding van uw bevindingen iets veranderd?”

Ja ik heb inmiddels iets veranderd (20,8%)

Maatregelen

Nee, maar dat ben ik wel van plan (33%)

Nee, maar misschien in de toekomst (12,5%)

Nee en ik ben het niet van plan (16,7%)



“U heeft aangegeven wellicht iets in de toekomst te willen 

veranderen. Heeft u al een idee wat u in de toekomst zou willen 

veranderen?”

Maatregelen

HR beglazing bovenste 

verdiepingen. 

Vloerisolatie 

benedenverdieping.

Tochtstrips aanbrengen

Beter afdichten van voordeur

Isoleren dakkoepel en plat dak 

De kieren rond de voordeur 

dichtmaken.



Naad- en kierdichting

Kozijnaansluiting

Elastische kit

+ schuimband

Pur-schuim

Ramen Tochtband

Tochtstrips

Deuren Bv. een dorpelstrip

Milieucentraal.nl & duurzaambouwloket.nl

Kleine ingrepen



Onderzoek

 Ter verbetering van de actie

 Vaststellen van de effecten van de actie

Waardering voor de actie: 7,9!



“U heeft aangegeven dat u wellicht samen met uw collega's en 

eventueel experts op zoek wil gaan naar een goed aanbod. Mogen 

wij u hierover benaderen?”

JA!: 23 deelnemers

• Samen met je collega’s op zoek naar een aanbod om het huis te 

verduurzamen.

• Begeleiding door GrunnegerPower

Maatregelactie voor alle collega’s?




