
Programma van de avond 

•  20:00 uur: Introductie; door Arnold Simons (+- 15 min)
•  Stand van zaken DURABEL

•  20:15 uur: Energie besparen met Buurkracht (+- 30 
min)
•  Inzicht in je energieverbruik door Niels de Rooij

•  20:45 uur: Pauze
•  21:00 uur: Energiescan en mogelijkheden besparing 

met Invent (+- 45 minuten)
•  Voorbeeldscan woning + buurtscan
•  Informatie over besparen

•  21.45 uur: Afsluiting door Arnold Simons
•  Meld je aan voor de acties!



Niels	de	Rooij	





•  Buurkracht is een kosteloos en niet-commercieel initiatief 
van Enexis Groep. Bekend van Enexis Netbeheer.

•  Enexis Netbeheer is de netbeheerder van Noord, Oost en 
Zuid Nederland.

•  Brengt gas en elektriciteit van energieleveranciers veilig in 
jouw huis en bedrijf.

•  Beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnet.

Wie is Enexis Groep? 



•  Energieakkoord helpen realiseren


•  Evenwichtig gebruik van de netten:
Door energiebesparing
> minder transport over de netten 
> netten kunnen langer mee

Waarom Buurkracht? 



Buurkracht in cijfers 



Inzicht in je energierekening 



Inzicht in je energieverbruik 



Inzicht in je energieverbruik 

Met de slimme meter en je 
persoonlijke pagina op 
buurkracht.nl





Buurkracht.nl/Zuidwolde-
Noordwolde 



Inzicht met de warmtecamera 



Inzicht met de warmtecamera 

•  Hoe gebruiken?


•  Maak foto’s van buiten en 
binnen je woning

•  Importeer de gemaakte foto’s 
via een usb kabel 

•  En spot je warmtelekken! 




Inzicht met de warmtecamera 

•  Beste resultaat bij: 

•  Buiten temperatuur +- 5C
•  Binnen temperatuur +- 20C 

(vooraf verwarmen!)
•  Weinig wind, geen zon of 

regen/sneeuw

•  Tip: zet temperatuurschaal 
vast om beelden goed te 
kunnen vergelijken! 




Inzicht door 
energieverbruiksmeters 



Initiatieven in de regio 

•  34 buurten actief in 
Groningen!

 
- Onder andere 

•  Sauwerd-Wetsinge
•  Adorp
•  Reitdiep
•  Meerkracht
•  Ten Boer



Met resultaat 

Loppersum:

De Kern (Ten Boer):





•  Acties: 
Ø Warmtecamera 
Ø Energiescan Invent

•  Vul de kaartjes in, i.v.m. 
mogelijk vervolg in collectieve 
maatregelen.

•  Blijf op de hoogte via de 
Buurtpagina! (Via: 
www.buurkracht.nl/buurten/
zuidwolde-noordwolde)

Eerste acties & vervolg 


