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In de Nieuwsflits van augustus heeft u al kunnen lezen over een thema-avond ‘Duurzaamheid’ op maandag 
12 oktober. Graag nodigen wij iedereen uit om actief aan deze avond deel te nemen als luisteraar, 
meedenker en/of ondernemer. De avond vindt plaats in het Buurthuis en start om 19.30 uur. De koffie staat 
om 19.00 uur klaar. De agenda is als volgt:  
- inleiding door Zorg om het Dorp, waarom organiseren wij deze avond en wat is het belang voor Mariahout.  
- niet commerciële presentaties in het kader van duurzaamheid.  
- korte presentaties door Mariahoutse ondernemers om hun product  onder de aandacht te brengen en aan 
te geven hoe dit bijdraagt aan een duurzaam en leefbaar Mariahout. 
- pauze 
- gelegenheid om vragen te stellen bij standjes waar de bedrijven zich presenteren 

 

Graag nodigen wij alle ondernemers uit zich te presenteren op welke wijze zij actief en duurzaam 
ondernemen. Wij denken hierbij aan: materiaalkeuze, vormen van isolatie, milieuvriendelijke 
afvalverwerking, inkoop en gebruik van duurzame energiebronnen, gezondheid, ontspanning en sport.  
Deze oproep is gericht aan Mariahoutse bedrijven  en (oud) Mariahoutenaren die elders een bedrijf hebben. 
ZOD biedt de mogelijkheid om gedurende 3 minuten een presentatie te houden. U kunt hiervoor zelf 
materiaal meebrengen of digitaal aanleveren. Na de pauze kunnen belangstellenden uw standje (tafel) 
bezoeken voor verdere informatie. Voor ondernemers is dit o.i. een mooie gelegenheid om te netwerken. U 
kunt zich aanmelden vóór 1 oktober bij secretariaat@zorgomhetdorp.nl  
 
 

Waarom hebben jullie gekozen voor spouwmuurisolatie?  
Om het huis beter te isoleren met hopelijk een lagere energierekening. Samen met andere isolerende 

maatregelen: dakisolatie en HR++ glas.  
Hoe hebben jullie je geïnformeerd? 
Ik heb informatie op het internet opgezocht, documentatie opgevraagd bij 
enkele fabrikanten en 2 offertes opgevraagd. Op het kantoor waar ik werk 
bouwfysisch advies gevraagd over mogelijk vochtproblemen.  
Wat zijn de ervaringen tot nu toe en/of wat verwachten jullie ervan?  
Ik heb nog geen ervaring tot nu toe, het is pas in mei 2015 uitgevoerd. Ik 

verwacht dat mijn huis meer luchtdicht is en dat mijn huis beter is geïsoleerd met als resultaat een lagere 
energierekening. 
Wat was doorslaggevend in jullie keuze voor het bedrijf?  
De prijs was vrijwel vergelijkbaar. Ik heb gekozen voor het bedrijf dat het beste advies gaf, met voor- en 
nadelen van andere opties en reëler de offerte berekende (m2). Verder een goede uitleg gaf over de 
werkmethode en dat het wilde meewerken aan een steekproefcontrole betreffende de juiste manier van 
uitvoering. Een van de medewerkers woont in Mariahout. 
Bevelen jullie het ook anderen aan? Zou ik doen ja! (Isolatie.com)  
 
 
 
 

    Waarom hebben jullie gekozen voor zonnepanelen?  
Het is allereerst fijn om in je eigen energie te kunnen voorzien. Met zonnepanelen wek je energie op. Een 
deel verbruik je zelf en het overschot lever je terug. En het levert op langer termijn gewoon geld op. 
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12 oktober: Thema-avond ‘Duurzaam wonen en leven in Mariahout’  

 

Oproep aan ondernemers voor deelname aan deze thema-avond 

Interview met Henri Segboer: Spouwmuurisolatie 

 

Interview met Diek Lukassen / Henrie Bouwmans: Zonnepanelen 
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Hoe hebben jullie je geïnformeerd?  
We hebben ons via internet laten informeren.  
Wat zijn de ervaringen tot nu toe en/of wat verwacht jullie er van? 
De ervaring tot nu toe is goed. We hebben de investering al voor de helft 
terug verdiend. Het is erg grappig om te zien dat in onze oude meterkast de 
schijf gewoon terug draait. 
Wat was doorslaggevend in jullie keuze voor het bedrijf? 
Via internet kwamen we bij de stichting ‘Wij willen zon’ terecht. Deze had 
een persoon hier in de buurt die de installatie op zich nam. Het was allemaal 
heel fijn geregeld via deze stichting. 
Bevelen jullie het ook anderen aan?  
Jazeker, het levert uit eindelijk gewoon geld op.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Waarom hebben jullie gekozen voor Dakisolatie en Eco no:1? (systeem wat met de warme uitlaatgassen 
van de ketel de verwarmingsbuizen opwarmt). 
Om geld te besparen want uiteindelijk levert het geld op. Ook hadden we in ons oude dak asbest zitten. Hier 
wilden wij graag van af. 
Hoe hebben jullie je geïnformeerd? 
We hebben ons laten adviseren door een bevriende bouwkundige. Voor het 
Eco no:1 systeem op de ketel hebben wij ons laten informeren door het 
bedrijf wat een aantal jaar geleden onze spouwmuren geïsoleerd heeft. 
Wat zijn de ervaringen tot nu toe en/of wat verwachten jullie er van? 
Het dak hebben we alleen nog maar in de zomer ervaren. We merkten dat 
het boven toch minder snel opwarmt als voorheen.  
Wat het Eco no:1 systeem doet, kunnen we pas later zien. We moeten  
meerdere jaren vergelijken om te weten wat het verschil is.  
Wat was doorslaggevend in jullie keuze voor het bedrijf?  
Voor de dakisolatie kozen we voor een bouwbedrijf uit Mariahout. Dit 
omdat hij goed stond aangeschreven bij bekenden. De offerte en de manier 
van werken stond ons ook aan.  
Bevelen jullie het ook anderen aan? 
Jazeker, zeker nu je spaargeld toch niets oplevert! 

 

Waarom hebben jullie gekozen voor deze vorm om je huis te verwarmen?  
Wij hebben gekozen voor aardwarmte vanwege de duurzaamheid. Op den 
duur willen we uitbreiden naar een gesloten systeem met zonne-panelen. 
We zijn dan niet meer afhankelijk van energieleveranciers. 
Hoe hebben jullie je geïnformeerd? 
Bij andere gebruikers en bij installateurs. 
Wat zijn de ervaringen tot nu toe en/of wat verwachten jullie ervan? 
We zijn heel blij met het systeem, het zorgt voor een comfortabel huis. Het 
voldoet helemaal aan onze verwachtingen. 
Wat was doorslaggevend voor jullie keuze voor het bedrijf? 
Het was een afweging tussen kosten en ideaal en natuurlijk of het paste in 
ons budget. 
Bevelen jullie het ook anderen aan?  
Jazeker, wij zijn zeer tevreden en als het past, zeker doen! 

 

 
 

Interview met Erik en Femke Bunthof: Dakisolatie 

 

Interview met Dorith Gilsing: Aardwarmte 

 

Lees meer over de visie van ZOD over leefbaarheid in Mariahout. De Centrumvisie kunt u vinden op 
www.zorgomhetdorp.nl / projecten. www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/groenehart 
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