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Energiezuinige Huizen in uw gemeente. 

 

 

Draaiboek 

 

 
‘Energiezuinige huizen’ heeft een helder en simpel concept.  

1. Huiseigenaren reageren op een oproep in de media voor een warmtefoto van hun 

eigen huis. 

2. Jongeren krijgen les in duurzaamheid en  

3. maken warmtefoto’s van woonhuizen. Ze komen in gesprek met de bewoners 

waardoor huiseigenaren gestimuleerd worden te gaan isoleren. En de jongeren 

krijgen de andere kant van het verhaal te horen. 

4. De ‘muur van warmteverlies’ brengt hen vervolgens bij elkaar: “enorm goed dat 

jongeren in dit project participeren”.  

5. Het moment om isolatiedrempels weg te nemen. Concrete hulp, financiering, 

voorbeelden, doorverwijzingen, loket etc.  

 

 

Dit project is overal inzetbaar waar  

• CO2-reductie bereikt moet worden 
 - het energielabel van koophuizen kan verbeterd worden door isolatiemaatregelen uit te voeren- 

• grotere bouwprojecten/gevelrenovaties uit gevoerd worden 

• de gemeente een helpende hand kan bieden, om tot actie over te gaan 
 - bouwkundig advies, duurzaamheidslening, lokethulp, procesbegeleiding etc. 

• door particulieren aangehaakt kan worden bij renovaties van sociale huurbouw. 

� zowel op wijk als stad-niveau 

� met verschillende ringen (onderdeel van renovatiewijk, daarbuiten, 

  slechts de foto, wel of geen contact met de jongeren) 

 

 

Dit project heeft als hoofddoelen: 

� zichtbaarheid vergroten van een isolatieproject 

� bewustwording geven – een huis verliest warmte, zwart op wit te zien 

� bereiken van grote doelgroep – de doelgroep die ook daadwerkelijk in actie zou 

willen komen 

� leren voor duurzame ontwikkeling in het voortgezet onderwijs 

  uitwisseling argumenten tussen jongeren en huiseigenaren 
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trigger 

Het verkrijgen van een unieke warmtefoto van hun 

huis is de aanleiding waardoor een grote groep 

huiseigenaren zich aanmelden voor het project.   

In Alkmaar reageerden 160 huiseigenaren binnen één 

week na twee oproepen in de lokale media. 

Leren voor duurzame ontwikkeling 

Jongeren van het voortgezet onderwijs krijgen op 

school les in duurzaamheid, terugverdientijd van 

duurzame maatregelen, warmteleer en 

energietransitie. De jongeren uit de derde klassen van 

havo/vwo voeren ervaringsexperimenten uit met 

onder andere miniatuurhuizen met allerlei 

verschillende isolatiematerialen.   

 

Waardevolle uitwisseling 

Na deze twee dagdelen gaan de leerlingen de samenleving in: ze komen terwijl ze de theorie 

in praktijk brengen door warmtefoto’s te maken van de huizen in gesprek met de 

huiseigenaren. Daar vindt een waardevolle uitwisseling plaats: huiseigenaren vertellen 

waarom ze nog niet toegekomen zijn aan isolatie; de jongeren vertelden over hun lessen en 

bijvoorbeeld de terugverdientijdsommen. Dat creëert een breder inzicht bij de jongeren, 

waarom de drempel hoog is voor mensen om te gaan isoleren.  

En dat stimuleert de huiseigenaar na te gaan hoe reëel zijn eigen argumenten zijn.  Op de 

warmtefoto is zichtbaar waar een huis meer warmte verliest dan op andere plekken.   

 

voorlichtingsbijeenkomst 

De muur van het warmteverlies is het moment 

waarop de huiseigenaren hun foto kunnen 

ophalen. En waar ze voorlichting en de helpende 

hand krijgen. Ophalen betekent hier trouwens 

zoeken. Het is niet zo eenvoudig je eigen huis te 

herkennen. 

”Waar moet ik beginnen?” is toch wel de 

grootste vraag bij de huiseigenaren. De trigger 

zorgt voor een potentieel geïnteresseerde groep 

gezorgd. Zij zijn al overtuigd door de 

argumenten: comfort, besparing en milieu. 

Het bieden van een loket, duurzaamheidslening, bouwkundig advies of procesbegeleiding 

kan ontzettend veel drempels wegnemen en daadwerkelijke isolatie ten gevolge hebben. 

Hoe concreter de hulp, hoe verleidelijker het wordt voor de huiseigenaren om verder te 

gaan.  De aanwezigheid van de uitvoerende ondernemers neemt ook een drempel weg. 
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De pilot is uitgevoerd in Alkmaar in november 2010. Het concept is op veel verschillende 

manieren uit te voeren in andere gemeentes. Heerhugowaard overweegt het bijvoorbeeld 

als trigger in ‘adopteer een wijk’. Alkmaar ziet het als aanvulling op de traditionele 

‘energiemarkt’. Zowel in de uitvoering binnen de gemeente en met het onderwijs biedt veel 

ruimte voor afstemming op de locale wensen. 

In Alkmaar is gekozen voor een gesubsidieerd energieadvies door een bouwkundig adviseur 

voor de deelnemers.  

Ik nodig u uit werk te maken van duurzame ontwikkeling. 

 

Guido van Belle 

 

Belevenisonderwijs 

Belevenisonderwijs initieert projecten die 

duurzaam gedrag stimuleren. Zij ontwikkelt 

klimaatonderwijs en is de watermanager voor het 

onderwijs. Zij geeft klimaatexcursies op het strand 

en in de polder.  

 

Kunnen we onze toekomst voorbereiden op de 

veranderingen die komen? 
 

 

 

 

Internet  www.klimaatuitdagingen.nl 

Mail   belevenisonderwijs@live.nl 

Telefoon  06-26768175 
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 Belevenisonderwijs en Klimaateducatie 

 

Naar buiten – doen – discussie – onderzoek – reflectie – simuleren – spelen 
 

• halfjaarmodule Klimaatvak (2 havo) 

• halfjaarmodule Watermanagement & wateruitdagingen 

 

• veel mogelijkheden van buitenlessen, binnenlessen, gastlessen, excursies en 

complete projectweken – afgestemd op leeftijd en locatie 

 

� Nabootsing IPCC-panel 

� Veranderingen in de 

natuur: GPS-tocht in   

 jouw omgeving 

� Experimentencyclus: 

variabelen in het    

broeikaseffect 

� Klimaatdukatenspel 

� CO2 – opslag en 

compensatie  

 zin en onzin 

� Energietransitie 

� Besparingsvoetbal 

� Handafwas of Vaatwasser? 

 

• Duurzame huizen: pilot in Alkmaar. –LvDO en burgerparticipatie:  leerlingen  

 trekken burgers over de isolatiedrempel met infraroodfoto’s en isolatielessen  

• Waterbelevenispark: klimaatveranderingen in de polder i.s.m. waterschap en 

Zuiderzeemuseum- brainstormfase 

Wilt u aan de slag met het Voortgezet Onderwijs? 

Neem dan contact op.   

 

Het uitdagende en activerende lesmateriaal wordt 

niet achter een bureau ontwikkeld en getest. Maar 

met twee benen in het onderwijsveld. Met als 

grootste doel dat alle jongeren volop in aanraking 

komen met het water-, klimaat- en 

energieuitdagingen. 

Zowel Klimaatvak en Watermanagement is in 

Hoorn, op het Oscar Romero, op de lessentabel 

geplaatst. Gedragen door verschillende docenten.  

Het in contact brengen van jongeren met de 

burgers gebeurde in november in Alkmaar: 

energiezuinige huizen. Een topper van een 

isolatieproject 

 

 Belevenisonderwijs maakt de klimaatproblematiek toegankelijk. 


