
Molenkracht

Samen besparen  
Daar krijg je  
energie van



Hoe hoog is jouw energierekening? 
Verbruik je meer of minder dan je 
buurtgenoten? En hoe zou je het vinden om 
jouw rekening omlaag te zien gaan?  

Onze woningen zijn gebouwd in de jaren zeventig, voor het 
tijdperk van duurzaam bouwen. Enkele jaren terug hebben we 
al een start gemaakt om onze huizen te verduurzamen. Een 
aantal van ons heeft toen zonnepanelen aangeschaft of 
bijvoorbeeld de spouwmuur laten isoleren. Toch valt er nog 
steeds energiewinst te halen. 

Wij willen daar in onze buurt werk van maken. Niet alleen 
omdat het geld en comfort oplevert, maar ook voor het  
milieu. En wij zijn: Bonne van Dijk, Arthur van Kempen,  
Maarten van Caldenberg, Ton Geerts en Maarten 
Ploegmakers. Buurtgenoten met groene plannen.  
Wij denken dat we met z’n allen, met de juiste maatregelen, 
flinke stappen kunnen zetten. Doe je mee? 

MEEDOEN.  
Daar krijg je  
energie van



Waarom met de buurt?
Op het gebied van energiebesparing en –opwek spelen 
in veel huishoudens in onze buurt vergelijkbare vragen, 
waarvoor vergelijkbare oplossingen zijn. Onze woningen zijn 
veelal hetzelfde: twee-onder-een-kap en rijtjeswoningen. 
Waarom zouden we niet samen optrekken? Dat scheelt tijd 
en moeite en dan kunnen we profiteren van elkaars kennis 
van bijvoorbeeld techniek en subsidieregelingen. En hoe 
meer huishoudens meedoen, hoe meer inkoopvoordeel we 
kunnen krijgen.    

Waarom zou je meedoen?
Er zijn tientallen goede redenen om energie te besparen. 
Omdat het geld oplevert bijvoorbeeld. Omdat het meer 
comfort geeft. Omdat je het milieu minder belast. Omdat je 
de wereld beter achterlaat voor je kinderen en kleinkinderen. 
Of omdat je met een beter energielabel de waarde van je 
woning verder kunt verhogen.                  

Samen met Buurkracht
Wij krijgen ondersteuning van Buurkracht. Samen 
onderzoeken we de beste bespaarmogelijkheden in de buurt 
en daar maken we zo veel mogelijk bewoners enthousiast 
over. Bovendien kunnen we met de slimme meter via een 
persoonlijke pagina op buurkracht.nl/molenkracht ons 
energieverbruik bekijken en vergelijken met het gemiddelde 
verbruik in de buurt.



Inzicht in je energieverbruik
Wil jij een lagere energierekening en bijdragen aan een beter  
milieu? Dan is het handig te weten welke maatregelen voor  
jouw huis interessant zijn. En om inzicht te hebben in hoeveel 
energie je verbruikt. Dat kan via buurkracht.nl/molenkracht.  
Je vindt er ook tips om maatregelen te nemen die niets kosten  
en direct resultaat opleveren. En via deze pagina’s houden wij  
je op de hoogte van de acties en activiteiten die wij organiseren. 
Meld je vandaag nog (vrijblijvend) aan!

Vragen?
Kijk voor meer informatie op onze buurtpagina:  
buurkracht.nl/molenkracht of op molenkracht.nl. Je kunt 
natuurlijk ook rechtstreeks bij ons terecht: spreek ons aan of 
stuur een mailtje naar info@molenkracht.nl.       

Groeten van het buurtteam,

Bonne van Dijk, Arthur van Kempen, Maarten van Caldenberg, 
Ton Geerts en Maarten Ploegmakers

buurkracht.nl/molenkracht
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