
Energie Collectief Barchem, Zwiep, Nettelhorst  

Voor en door inwoners van Barchem, Zwiep en Nettelhorst 

Vanuit het Energie Collectief helpen we alle inwoners hun energierekening omlaag te krijgen 

en zelf energie op te wekken. De komende maanden organiseren 5 bijeenkomsten. Al deze 

bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken voor inwoners van Barchem, Zwiep en Nettelhorst. Dit 

zijn kleinere bijeenkomsten met maximaal 30 bezoekers en volop ruimte om vragen te 

stellen. We vragen iedereen om vooraf aan te melden via energie.bzn@gmail.com 

 

Zaterdag 11 maart, 09:00 – 13:00 uur, Zwiep 

Gluren bij de buren naar warmtepompen, Route langs 4 adressen in Zwiep 

Maak kennis met 4 soorten warmtepompen en hoor de ervaringen van de bewoners 

Woensdag 29 maart, 19:30-22:00 uur, Schotzaal Onderschoer 

Oude boerderijen: een verhaal apart: Hoe isoleer je die? Wat doe je met een ‘vloer op zand’  

 

Dinsdag 18 april, 19:30-22:00 uur, Zaal boven, Onderschoer 

Isolatie van vloer, muren, dak en ramen: we laten verschillende mogelijkheden zien 

Woensdag 10 mei, 19:30-22:00 uur, Zaal boven, Onderschoer 

De centen: leningen, fondsen en subsidies: zo kan je isolatie en zonnepanelen financieren 

Maandag 5 juni, 19:30-22:00 uur, Zaal boven, Onderschoer 

Zonnepanelen: dak niet geschikt? Zo kan het wél! 

11 Maart: GLUREN BIJ DE BUREN: Warmtepompen 

Locatie: 4 woningen in Zwiep, Tijdstip: 9.00-12.30u 

Ben je benieuwd naar warmtepompen? En wil je in korte tijd daarover zoveel mogelijk 

praktische informatie? Kom dan ‘Gluren bij de buren’. In 4 woningen in Zwiep vertellen de 

bewoners je graag over hun warmtepomp. 

Je krijgt uitleg over: de oplossing, de kosten, welke subsidie, leverancier en installateur. En 

natuurlijk over het resultaat: energieverbruik, geluid, tevredenheid in de praktijk. 

Verschillende oplossingen komen aan bod: 

• volledige warmtepomp met horizontale bron in de grond 

• volledige warmtepomp met verticale boringen in de grond als bron 

• volledige warmtepomp die 100% met luchtwarmte werkt 

• hybride warmtepomp: warmte uit de lucht en als backup cv-gas 

Heb je al stappen gezet met isoleren van je huis? Dan kan een warmtepomp een volgende 

stap zijn. 
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29 Maart: Oude Boerderijen, een verhaal apart 

Onder leiding van Roel Banning van Barg Advies gaan we kijken naar de 

isolatiemogelijkheden van oude boerderijen. 

Stel, je hebt een budget van EUR 5000, wat is er dan mogelijk? Wat is er mogelijk met EUR 

50.000 euro? En wat zou je kunnen doen als je budget onbeperkt is? 

Op de avond is er ook aandacht voor een ander veelbesproken onderwerp: Wat kan ik doen 

met een ‘vloer op zand’? 

 

18 April: Isolatiemogelijkheden, wat kan je zelf, wat moet je laten 

doen? 

Aan de hand van Barchemse voorbeeldwoningen bespreken we de verschillende 

isolatiemogelijkheden van vloeren, muren, daken, kozijnen, glas. Wat zou je zelf kunnen 

doen, wat kan je beter laten doen? Waar is de meeste winst te halen?  

Hoe beter je gaat isoleren en dus je woning kierdicht gaat maken, hoe belangrijker het is om 

te ventileren en het vocht uit de muren te houden. Maar hoe doe je dat? 

 

10 Mei: De centen: leningen, fondsen en subsidies 

Op woensdag avond 10 mei hebben we 3 sprekers die ons het één en ander gaan vertellen over 

subsidies en financiering mogelijkheden aangaande energie besparing. 

Ria Bielderman is bij Lochem energie de juiste persoon die ons zal trachten wegwijs te maken in het 

oerwoud aan regels en voorwaarden als het gaat om energiesubsidies. Maar vooral zal zij ons 

uitleggen welke mogelijkheden er zijn om een lening aan te vragen tegen zeer aantrekkelijke 

voorwaarden. Of het nu gaat om bewoners met een goed gevulde portemonnee die wat bij willen 

lenen voor een behoorlijke investering of mensen die geen eigen middelen hebben maar toch willen 

verduurzamen. Er zijn heel veel mogelijkheden, tot zelfs een maatschappij die zelf de 

werkzaamheden uitvoert en bekostigd. 

Tonnie Tekelenburg zal ons wegwijs maken op het gebied van elektrische auto’s en elektrische deel 

auto’s. Ook wat betreft de subsidies en de regelingen die hier van toepassing zijn zal hij benoemen. 

Ook zal hij vertellen wat er bij Lochem energie zoal te doen is en wat ze weggeven aan kleine 

besparingen zoals o.a. douchekoppen en ledlampen. 

Tot slot zal ook Bart Dik een korte presentatie houden. Hij is binnen de gemeente belast met de 

energierekening die bij velen de pan uitrijst. Hij zal vertellen over zijn werk als energie conciërge 

binnen de gemeente Lochem, en hoe mensen die in de problemen komen bij hem kunnen 

aankloppen. 

Kortom een avond die ons een inkijkje geeft in de mogelijkheden die er allemaal zijn om wat uit de 

geldruif te plukken om je eigen- of huurhuis te verduurzamen om er komende winter warmpjes bij te 

zitten.  



 

 

5 Juni: Zonnepanelen; dak niet 

geschikt? Zo kan het wél! 

Het aantal daken met zonnepanelen neemt hard toe. 

Niet alle daken zijn geschikt. Denk aan schaduw van 

bomen of andere gebouwen, monumentale status, 

rieten kap, speciale dakconstructie of ongunstige 

ligging. Toch is er ook in die gevallen nog wel het een 

en ander mogelijk. Tijdens deze avond bespreken we 

de verschillende mogelijkheden, uiteraard aan de 

hand van voorbeelden, zoals op de foto. 

 

 

Voor al deze bijeenkomsten kan je je aanmelden via energie.bzn@gmail.com Let op: vol is 

vol, dus wacht niet te lang! Op 11 maart bezoeken we 4 huizen in Zwiep, de andere 

bijeenkomsten zijn in ’t Onderschoer van 19:30-21:30. 

 

Ontdek-je-lekje 

Met een rooktest gaan we op jacht naar tocht, kieren en luchtlekken.  

We hebben bij de gemeente Lochem een subsidie aangevraagd voor ‘Ontdek-je-lekje’. 

Informeel hebben we gehoord dat dit akkoord is, maar we wachten nog op de formele 

‘brief’. Ondertussen gaan we al wel aan de slag met de organisatie en het opleiden van ‘lekje 

testers’. Wil jij wel een test laten uitvoeren, of lijkt het je leuk om tester te worden? Meld je 

dan aan via energie.bzn@gmail.com 
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