
Waarmee kunnen we  

u helpen? 

 

 

Snel besparen 

Kijk voor handige tips en kleine maatregelen 

die u zelf kunt aanbrengen op onze website. 

Daar vindt u ook wat snel besparen ople-

vert. Onze coaches kunnen u er ook bij hel-

pen. 
 

 

Advies aan huis 

Onze coaches kijken thuis met u welke 

maatregelen er nodig zijn om uw huis ener-

giezuinig of energieneutraal te maken. Zij 

geven onafhankelijk en deskundig advies. U 

bepaalt zelf welke maatregelen u neemt. 
 

 

 

Met de buren  

Woont u in een rijtje met ongeveer dezelfde 

woningen? Dan kan het interessant zijn om 

samen te onderzoeken wat er mogelijk aan 

isolatie– of andere maatregelen om de hui-

zen energiezuiniger en comfortabeler te ma-

ken. Samen optrekken in de uitvoering kan 

ook schelen in de kosten. Dat maakt het nog 

aantrekkelijker. 

Samen energie besparen  

Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en 

sinds 2012 actief om verduurzaming van 

energie in de Drechtsteden te versnellen. 

We helpen alle inwoners die samen met bu-

ren stappen willen zetten.  

 
Voor wie zijn we actief?  

Voor woningeigenaren, huurders, clubs, be-

drijven en scholen in de Drechtsteden.  

Wij willen graag nog meer woningen ener-

giezuinig maken.  

We hebben ook altijd plek voor vrijwilligers 

die daarbij willen helpen.   

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over onze projecten, wilt u 

contact of zelfs als energiecoach aan de 

slag?  

 

Kijk op www.drechtsestromen.net  

 

of mail naar  secr@drechtsestromen.net 

Advies  
aan huis 

Onafhankelijk en  

deskundig advies  

over energiebesparing  

 

 

 

 

http://www.drechtsestromen.net
mailto:secr@drechtsestromen.net


Uw woning goed en 

duurzaam isoleren 

U wilt uw woning isoleren of aardgasvrij ma-

ken. Maar waar moet u beginnen?  

 

Stichting Drechtse Stromen adviseert zowel 

individuele bewoners als groepen bewoners 

in een straat of woonblok. 

 

Onafhankelijk advies  

van een energiecoach  

Bij een bezoek aan huis brengt een energie-

coach  

• de huidige situatie in kaart en zet samen 

met u de wensen voor energiebesparing en 

comfort op een rijtje.  

• adviseert over de mogelijkheden voor ver-

betering van uw woning.  

• helpt met de eerste stap op weg naar de 

beste aanpak. 

U ontvangt een uitgebreid rapport. 

 

Drechtse Stromen is onafhankelijk, maar 

deelt graag ervaringen over betrouwbare 

bedrijven voor de isolatie van spouw, dak of 

vloer. 

 

Wilt u het zelf doen? Onder onze coaches 

zijn goede doe-het-zelvers, die graag hun 

kennis delen. 

 
 

Warmtescan geeft goed 

beeld van energielekken 

U kunt ook eerst een warmtescan door onze 

energiecoaches laten maken, voordat u ver-

dere stappen zet. 

 

Wat is er te zien op een warmtescan? 

Met een warmtescan ziet u eenvoudig waar 

de warmte uit uw huis weglekt en waar nutti-

ge maatregelen genomen kunnen worden. 

 

De infraroodcamera ziet infrarood licht en 

kan daarmee de temperatuur berekenen. De 

goed geïsoleerde delen van een huis lekken 

geen warmte en zijn dus aan de buitenkant 

koud (blauw). Minder goed geïsoleer-

de delen zijn warmer (geel, oranje, rood). 

Deze plekken komen in aanmerking voor 

dubbel glas, isolatie, radiatorfolie of andere 

maatregelen.  

 

Vergeet niet dat er ook regelmatig geventi-

leerd moet worden in huis! Ook daarover 

kan de coach u adviseren. 

Interesse in een advies? 
(met of zonder warmtescan) 

Onze energiecoaches kunnen bij u thuis 

langskomen of (beeld)bellen voor een indi-

vidueel advies.  

Wij vragen u hiervoor een vergoeding van 

10 euro.  

 

Een warmtescan kunnen we alleen maken 

als het buiten koud is. Dat kan van novem-

ber tot en met maart. 

Het maken van een warmtescan, inclusief 

advies kost 30 euro.  

 

Meld u aan en vul het formulier voor een 

advies in op www.drechtsestromen.net 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met de buren? 

Wilt u met buren of meer bewoners in de 

straat een foto laten maken? Wij bieden 

ook begeleiding bij het gezamenlijk kiezen 

van de juiste isolatiemaatregelen en het 

gezamenlijk laten uitvoeren ervan.  

Samen bespaar je op de kosten! 

 

http://www.drechtsestromen.net

