
Startavond Binnenkracht Elsenerbroek: thuis energiebesparen 

Met deze avond start het gemeentelijk energiebesparingsprogramma Binnenkracht in Elsenerbroek. 

Namens Elsenerbroek zijn Agnes Maas, Jan Steijsiger en Jan Brinkhuis de werkgroep die zich inzet 

voor dit project. Met Binnenkracht gaat de gemeente maand voor maand met een bepaalde 

wijk/buurt/gemeenschap aan de slag met energiebesparing. In oktober was dat in Diepenheim. Nu in 

Elsenerbroek. Voor Elsenerbroek zijn 4 data: 6 nov startavond, 27 november informatiemarkt, 11 

december gezellige avond met een eventuele tussenstand en in februari komt een avond om de 

resultaten van het project op te halen. Contactpersonen bij de gemeente voor Binnenkracht: Marcel 

Jongmans en Marianne Hutten. 

Presentatie Chris Koens van Duurzaam (t)huis Twente 

Chris Koens is wooncoach bij Duurzaam (t)huis Twente. Voor deze avond heeft hij een huisbezoek 

gebracht bij Jan Brinkhuis. Hij geeft een presentatie van zijn bevindingen.  

 

Besproken websites/links: 

- www.duurzaamthuistwente.nl  (informatie over de 

wooncoaches en nog veel meer) 

- www.milieucentraal.nl  (onafhankelijke 

voorlichtingsorganisatie over diverse onderwerpen) 

- www.energieinbeeld.nl  (energieverbruikscijfers per 

postcodegebied) 

- www.energielabelvoorwoningen.nl (indicatief 

energielabel opvragen/invullen en eventueel laten 

beoordelen door erkende adviseur) 

- www.energieverbruiksmanagers.nl  (productvergelijker 

van applicaties waarmee je inzicht kunt krijgen in het 

eigen energieverbruik, mits je een slimme meter hebt) 

- www.raabkarcher.nl/greenworks (duurzame 

kenmerken van materialen zijn in kaart gebracht) 

- www.energievergelijker.nl (vergelijken van 

energieleveranciers op diverse kenmerken) en 

www.wisenederland.nl (groene energievergelijker). 

Jaarlijks wordt de duurzaamheid van energieleveranciers 

onderzocht (zie plaatje hiernaast). Tabel (oa) te bekijken 

op de site van Wise: https://wisenederland.nl/groene-

stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers  

- www.energiebespaarlening.nl/overijssel (goedkoop geld lenen voor duurzame maatregelen) 

 

Energiecijfers in Elsenerbroek 

Jan Steijsiger en Marianne Hutten hebben de verbruikcijfers van Elsenerbroek aan de hand van 
www.energieinbeeld.nl op een rij gezet (zakelijk en particulier bij elkaar opgeteld). De getallen tussen 
haakjes in de tabel geven het aantal aansluitingen weer. Voor sommige postcodes zijn dusdanig weinig 
adressen, dat uit privacy-overwegingen die gegevens afgeschermd zijn. Thuis kunnen de cijfers ook 
bekeken worden op de site. Gebruik daarvoor de volgende browser:  

http://www.duurzaamthuistwente.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.energieinbeeld.nl/
http://www.energielabelvoorwoningen.nl/
http://www.energieverbruiksmanagers.nl/
http://www.raabkarcher.nl/greenworks
http://www.energievergelijker.nl/
http://www.wisenederland.nl/
https://wisenederland.nl/groene-stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers
https://wisenederland.nl/groene-stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers
http://www.energiebespaarlening.nl/overijssel
http://www.energieinbeeld.nl/


 Elektriciteitsverbruik (in kWh) 

      2014 2015 2016 

7475  TK 112.992  (15) 102.615  (17)  102.579  (17) 

7475 TC 532.756  (23) 404.584  (22) 218.350  (23) 

7475 TM -11 -11 -11 

7475 TL -8 -9 -9 

7475 TH -8 -8 -8 

7475 TD 417.432  (47) 386.903  (47) 391.291  (47) 

7475 TG -4 -2 -4 

7472 AB -3 -3 -3 

7472 AC -7 -8 -8 

7475T* 2.888.117  (290) 2.800.162  (300) 2.617.333  (299) 

7475 TH 1   11.857 11.414 

gem/wooneenheid 9959 9333,9 8753,6 

    Energieverbruik gas (in m3) 
  

      2014 2015 2016 

7475TK 52.584  (15 49.368  (16) 46.663  (17) 

7475TC 49.546  (19) 44.706  (16) 46.981  (19) 

7475TD 140.372  (38) 135.481  (38) 209.578  (39) 

7475T* 851.272  (248) 782.806  (241) 849.524  (256) 

gem/wooneenheid 3432,5 3248,2 3318,5 

    Toekomstbestendige Erven 

Wilco Pasman geeft een korte toelichting over het project van Toekomstbestendige Erven. Met het 

project “toekomstbestendige erven” wil de Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente 

gezamenlijk met erfeigenaren plannen ontwikkelen en uitvoeren gericht op de gewenste en/of 

noodzakelijke veranderingen. Uitgangspunt daarbij is een integrale benadering. Het gaat dus niet 

alleen om sloop en asbest, maar bijvoorbeeld ook over de ontwikkeling van de agrarische tak, 

innovaties, mogelijkheden voor nieuwe functies en kansen voor energie opwekking. Het betreft een 

pilot die wordt uitgevoerd binnen het gebied Elsenerbroek, Herike en Elsen en nog een aantal “losse 

erven” binnen de Hof van Twente. Binnenkort volgt er via een nieuwsbrief en een gebiedsgerichte 

brief meer informatie over het project. 

Verzoeken voor informatiemarkt 27 november 

- over warmte: CV-advies, warmtepompen (lucht- en grondwaterpompen), pelletkachel, is hout 

duurzaam?) 

- over zonnepanelen: wat na 25 jaar? Voor- en nadelen? Prijzen. Opslagmogelijkheden. 

 

Contactgegevens: 

Marcel Jongmans: m.jongmans@hofvantwente.nl, 06-38323922 (programmamanager duurzaamheid 

gemeente) 

mailto:m.jongmans@hofvantwente.nl


Marianne Hutten: aanmariannehutten@gmail.com, 06-41008824 (duurzame aanjager gemeente, 

specifiek contactpersoon voor Duurzaamheidsprijs, zonnepark Entersestraat en Binnenkracht 

Elsenerbroek) 

Wilco Pasman: w.pasman@hofvantwente.nl, 06-13488659 (oa project Toekomstbestendige Erven) 

Chris Koens: cfkoens@gmail.com, 06-22147560 (wooncoach Duurzaam (t)huis Twente) 

 

Iedereen kan zich aanmelden bij Chris Koens als hij/zij voor zijn of haar huis een maatwerkadvies voor 

zijn/haar huis wil over verduurzaming. De oproep is ook de buren te tippen dat deze mogelijkheid 

bestaat.  

mailto:aanmariannehutten@gmail.com
mailto:w.pasman@hofvantwente.nl
mailto:cfkoens@gmail.com

