
Ede natuurlijk

Beste woningeigenaar, 

In uw wijk staan veel woningen die tussen 1950 en 1960 zijn gebouwd. 
De kans is daardoor groot dat u in een slecht geïsoleerde woning woont. 
Vraagt u zich wel eens af hoeveel geld er uit uw muur stroomt? Bijna zeven 
op de tien Nederlanders die hun woning in 2022 willen verduurzamen, 
doen dit vanwege de stijgende energieprijzen. Door goede spouwmuur- en 
vloerisolatie kunt u veel gas, stroom én geld besparen. 

Het energieloket Ede krijgt van bewoners uit uw wijk 
veel vragen over isoleren. Daarom organiseert de 
gemeente samen met energiecoöperatie ValleiEnergie een 
isolatieactie. Kom op 15 en 17 juni langs bij het Mobiele 
Energieloket bij buurthuis De Stek voor alle vragen over 

energiebesparing in uw woning. Op 29 juni is daar ook 
een informatieavond waarbij PlatDus en het Energieloket 
laten zien wat zij adviseren voor een woning uit 1952 uit de 
Bloemenbuurt. 

Isolatieactie 

Wilt u uw huis beter isoleren en geld besparen, maar bent u bang dat het veel werk is? Maak dan gebruik van 
onze isolatieactie. Door isolatiematerialen samen in te kopen en te vervoeren, kunnen de kosten per woning 
omlaag. Een deskundig adviseur van Platform Duurzaam Samenwerken (Plat DuS) komt bij u thuis langs 
voor een advies op maat. Zij ontzorgen u van A tot Z. 

Een slecht geïsoleerd huis verliest vooral warmte via het 
dak, de muren, de ramen en de vloer. Door uw huis beter ‘in 
te pakken’ met een dikke laag isolatiemateriaal, houdt u de 
warmte beter vast. En heeft u dus minder energie nodig om 
het te verwarmen. Sommige mensen denken dat dit veel 
rommel en gedoe geeft, maar veel delen van uw huis zijn 
prima te isoleren zonder verbouwing. 
• Spouwmuurisolatie gebeurt bijvoorbeeld vanaf de 

buitenkant van uw huis. Het materiaal wordt in de muur 
gespoten en dat is in een halve of hele dag klaar. Binnen 
merkt u daar weinig van, behalve dan dat uw huis daarna 
warmer blijft! 

• De meeste vloeren kunnen vanuit de kruipruimte worden 
geïsoleerd. Daar merkt u in de woonkamer ook weinig 
van. 

• HR++ glas en triple glas wordt ook van buitenaf 
geplaatst. Zelfs als u de kozijnen laat vervangen, is het 
meeste werk buiten en hoeft u binnen alleen maar wat 
meubels te verplaatsen en schoon te maken. 



Subsidies en leningen
Als u twee soorten isolatie aanbrengt, dan heeft u vaak 
recht op subsidie. Ook bestaat de mogelijkheid om voor 
het verduurzamen van uw woning geld te lenen via de 
Toekomstbestendig Wonen Lening. Meer informatie over 
subsidies en leningen krijgt u woensdagavond 29 juni tijdens 
de informatieavond in buurthuis De Stek en vindt u op  
www.ede-natuurlijk.nl/hulp-nodig. 

Een warmer huis en een beter klimaat 
Het resultaat van isoleren is een prettiger en warmer huis 
en lagere energiekosten. Minder gas betekent ook minder 
uitstoot van broeikasgassen en dat is beter voor het 
klimaat. Woningisolatie is zelfs één van de klappers om uw 
klimaatimpact te verminderen. 

Meld u vrijblijvend aan voor de isolatieactie via  
www.valleienergie.nl/ede-isolatieactie. De actie loopt t/m 
30 juni 2022. Als u akkoord gaat met de offerte, dan is 
de isolatie binnen vier maanden aangebracht. Tijdens 
de zomervakantie zijn er vaak langere wachttijden. Wilt 
u meer weten over deze actie? Teun van Roekel van het 
energieloket kan u er alles over vertellen. U mag Teun 
benaderen via teun@energieloket-ede.nl en via 
06 – 10 73 12 61. 

Stel uw vraag aan het 
Energieloket 

“Op 15 en 17 juni sta ik, Teun van Roekel, met mijn mobiele 
energieloket bij buurthuis De Stek aan de Begonialaan 42. 
Heeft u vragen over hoe u uw huis kan verduurzamen? 
Bijvoorbeeld: hoe kan ik energie besparen, hoe zit het 
precies met de isolatieactie, van welke subsidies kan ik 
gebruikmaken als ik mijn huis ga verduurzamen, of wat kan 
ik doen nu mijn cv aan vervanging toe is? Ik beantwoord 
graag uw vragen en geef duurzaam advies.” 

15 juni 10.00 tot 15.00 uur 
17 juni 10.00 tot 15.00 uur 

Woensdagavond 29 juni informatieavond in 
buurthuis De Stek

Ede Natuurlijk is een initiatief van gemeente Ede 
Ede gaat op den duur van het aardgas af. Voor koken, verwarming en warm water 
moeten er dus nieuwe oplossingen komen. De eerste stap voor veel woningen van 
vóór 1975 is isoleren. Daarna is de woning pas klaar voor de uiteindelijke overstap 
naar een duurzame energiebron. Daarom bieden we u nu de mogelijkheid om deel 
te nemen aan deze vrijblijvende isolatieactie. Wilt u meer weten over aardgasvrij 
wonen? Of over andere kleine én grote stappen die u vandaag al kunt zetten 
om energie te besparen, zelf energie op te wekken, uw tuin te vergroenen of 
regenwater af te koppelen? Kijk dan op www.ede-natuurlijk.nl.

Veel huizen in de Bloemenbuurt lijken op elkaar. Van 
de ervaringen van uw buren kunt u dus veel leren. 
Tijdens deze informatieavond kijken we naar een 
voorbeeldwoning aan de Ranonkellaan. Aan welke kosten 
moet u denken? Hoe kunt u energie besparen zonder (veel) 
te investeren en welke subsidies en leningen zijn er? 

En natuurlijk hoeveel kunt u besparen op uw energierekening 
en waar start u?

Tijd: 19:30-21:00 uur  
Locatie: Buurthuis De Stek, Begonialaan 42, Ede  
Aanmelden is niet verplicht, maar mag wel via  
anouk@valleienergie.nl 


