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VOORWOORD

Mocht je denken dat EnergieKronenberg een winterslaap heeft gehouden, dan vergis je je. Afgelopen tijd 
waren we namelijk druk bezig met onze koplopersgroep, het organiseren van de Energieke Week en het 
aanvragen van subsidie. In dit magazine vertellen we je er alles over.

Koplopersgroep
Ga je verduurzamen, dan wil je alles weten over opties, de beste volgorde, de kosten én  
subsidiemogelijkheden. Onze koplopersgroep kreeg daar afgelopen tijd advies over. 
Gaan zij daadwerkelijk volgende stappen zetten en worden zij een voorbeeld voor ons allemaal?  
Voor meer info zie pagina 12.

Energieke Week
In mei leggen alle vogels een ei. Als EnergieKronenberg gaan we samen met jullie een heel groot ei  
leggen! In de week van 7 tot en met 14 mei organiseren we vier verschillende duurzame activiteiten  
voor jong en oud. Je kunt een kijkje nemen bij de duurzame huizen van je dorpsgenoten,  
we brengen een bezoek aan de Kroevert en we verzorgen een workshop op het symposium voor  
bedrijven op de Peelbergen.

Last but not least: we sluiten deze duurzame week af met een echte Dorpsquiz met vragen over  
duurzaamheid, energie en klimaat. Uiteraard is iedereen na afloop ook welkom op de afterparty in de 
Torrekoel. Durf jij de strijd aan te gaan met de andere inwoners live in de Torrekoel of gewoon thuis  
vanaf de bank? Voor het volledige programma van deze Energieke Week, zie pagina 10.   

We gaan door
In maart hoorden we dat we de subsidie voor het Programma Aardgasvrije Wijken tóch niet kregen.  
Ontzettend jammer, maar ondertussen werken we gewoon verder aan onze doelstelling een  
energieneutraal dorp te worden. We kunnen er niet meer omheen: het is bijna dagelijks in het nieuws. 
De schoen wringt steeds meer en het IPCC-rapport in maart bevestigde dit ook weer: bijna 3,6 miljard 
mensen zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. En met name bij meer dan  
1,5 graden opwarming nemen de mogelijkheden voor effectieve aanpassing en klimaatbestendige,  
duurzame ontwikkeling snel af.

We moeten echt aan de slag, want ook wij in Kronenberg merken de gevolgen als hitte, droogte,  
wateroverlast en meer. We wonen met z’n allen op een klein maar o zo kwetsbaar bolletje.  
Als wij goed voor de aarde zorgen, zorgt de aarde ook goed voor ons. We zullen het samen moeten 
doen. Laten we de wereld verbeteren en bij onszelf beginnen. In Kronenberg doen we dat samen. 
Doe je ook met ons mee?

   Piet Selen   
   Voorzitter EnergieKronenberg
    
    



GEEN PAW-SUBSIDIE,  
MAAR ENERGIEKRONENBERG GAAT DOOR
We kregen afgelopen maart te horen dat EnergieKronenberg en gemeente Horst aan de Maas 
niet zijn geselecteerd als pilotwijk in het Programma Aardgasvrije wijken. Dat was even slikken, 
want de subsidie hadden we graag gekregen als extra steuntje in de rug. Gelukkig kunnen we al 
onze plannen ook zónder deze subsidie uitvoeren.

Deelnemers aan Programma Aardgasvrije Wijken krijgen subsidie om te experimenteren met het 
realiseren van aardgasvrije wijken. Dat had precies in ons straatje gepast, dus! Toch zaten we niet bij de 
14 dorpen en wijken die mee mochten doen. De gemeenten en wijken die wel geselecteerd zijn richten 
zich veel op experimentele oplossingen zoals lokale warmtenetten en bijvoorbeeld zon- en aquathermie.

Wat betekent dit voor de verduurzamingsplannen in Kronenberg? 

Inhoudelijk verandert er helemaal niets! Al onze plannen kunnen gewoon doorgaan zoals gepland, 
al duurt het misschien iets langer nu. De subsidie was een fijn extraatje geweest, maar niet noodzakelijk 
voor de plannen.

Waarom is er ook alweer niet gekozen voor een warmtenet in Kronenberg?

Veel van de initiatieven die subsidie krijgen willen hun wijk van het gas af halen met een warmtenet. 
In Kronenberg hebben we dat scenario ook onderzocht. Hierbij zouden zonnepanelen warmte opwekken 
die centraal wordt opgeslagen in een ecovat: een groot opslagvat onder de grond. Via dat warmtenet 
zouden dan alleen de huizen in de bebouwde kom voorzien worden van verwarming en warm water.

Uiteindelijk hebben wij gekozen voor het all electric-scenario waarbij alle huizen individueel elektrisch 
verwarmd worden via een warmtepomp. Dat was niet alleen 35% goedkoper dan het warmtenet 
scenario, het geeft alle inwoners ook de ruimte om op hun eigen tempo te verduurzamen. Met dit 
scenario hebben inwoners van Kronenberg de meeste keuzevrijheid en invloed op hun energierekening. 
Je kiest zelf hoeveel je verduurzaamt en investeert. Warmtenetten worden tot slot nog heel weinig 
toegepast: het is een hele experimentele oplossing.

Wat kunnen jullie komende tijd van ons verwachten?

We gaan gewoon door waar we gebleven waren! We zijn bezig met het vergelijken van aanbieders voor 
duurzame maatregelen en we zoeken altijd verder naar nieuwe subsidiekansen. Daarnaast zijn we druk 
bezig met het organiseren van de Energieke Week, vol met duurzame evenementen, waaronder de 
Duurzame Huizenroute en een Dorpsquiz. 

Ook zijn we op zoek naar mensen die energiecoach willen worden, zodat we samen alle inwoners van 
Kronenberg kunnen adviseren over verduurzaming. Samen met de koplopersgroep zijn we tot slot bezig 
om te kijken hoe we als EnergieKronenberg de inwoners kunnen ondersteunen. 
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TROTS OP DE ENERGIE 
VAN KRONENBERG!
Wat een energie heb ik gezien de 
afgelopen tijd. Maar óók ik heb energie 
gekregen van de inzet van 
EnergieKronenberg! Samen gingen we 
voor dat mooie doel om Kronenberg 
proeftuin te maken van het Programma 
Aardgasvrije Wijken. Helaas zijn we niet 
geselecteerd als landelijke proeftuin. 
Gelukkig veranderen de ambities van 
Kronenberg hier niet mee. Een dorp dat 
als eerste in Nederland energieneutraal is. 
De hoge gasprijzen maakt energiebesparing 
belangrijker dan ooit. Zo kunnen we 
comfortabel blijven wonen en uiteindelijk 
de stap maken naar aardgasvrij. Ik ben dan 
ook trots dat Kronenberg blijft pionieren. 
Gemeente Horst aan de Maas staat 
helemaal achter EnergieKronenberg en 
zal dit mooie initiatief zeker blijven steunen!

Warme groet, 

Wethouder Thijs Kuipers
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Foto: De kaarten op ‘tafel’ tijdens bezoek wethouder Kuijpers.
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EnergieKronenberg heeft een rekenmodel, waarmee de koplopersgroep voor hun eigen
woning een plan kunnen maken en de terugverdientijd van hun aanpassingen globaal uit
kunnen rekenen. Daarbij kun je verschillende gasprijzen en scenario’s vergelijken.

STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN: 
VERDUURZAMEN NOG AANTREKKELIJKER
We merken het allemaal: de energieprijzen zijn enorm gestegen. We laten je zien waarom een all 
electric-scenario door deze stijgende prijzen nog aantrekkelijker wordt in vergelijking met niet 
verduurzamen.

Die stijgende energieprijzen komen door een combinatie van verschillende factoren. Denk maar aan de 
sluiting van het gasveld in Groningen, de oorlog in Oekraïne en de overgangsfase van fossiele  
brandstoffen naar duurzame energie.

Dit alles zorgt ervoor dat de inkoopprijs van gas en stroom stijgt en dit rekenen energieleveranciers door 
aan consumenten. En dat betekent een duurdere gas- en stroomrekening. Juist nu is het nóg 
belangrijker om snel duurzame maatregelen te nemen, zodat je minder energie verbruikt en dus minder 
betaalt. Doe je niks? Dan ben je op termijn veel duurder uit.

In ons onderzoek uit 2020 bleek dat we in Kronenberg jaarlijks 17,2 GWh (gigawattuur) aan aardgas 
en stroom verbruiken. Het onderzoek liet toen al zien dat alle huishoudens zelfs met hetzelfde 
energieverbruik ieder jaar meer zouden gaan betalen.

Nieuwe berekeningen

Nieuwe berekeningen laten zien dat met de hogere gasprijzen en zelfs met de stijgende 
elektriciteitsprijzen het all electric-scenario nog aantrekkelijker wordt in vergelijking met niet 
verduurzamen. Ondanks dat isolatiematerialen en apparaten duurder gaan worden, neemt de 
terugverdientijd van de investeringen af én dalen de kosten harder dan ooit.

Conclusie: het beter isoleren van je huis en opwekken van je eigen energie (bijvoorbeeld met 
zonnepanelen) is naast goed voor het milieu juist in deze tijden financieel extra gunstig.
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BORDJESACTIE 
MET WONEN LIMBURG
Foto: Marcel de Buck

In januari stonden we in het bewonersblad 
van Wonen Limburg ‘In de buurt van Frans’ 
met onze bordjesactie. We hingen een bordje 
op met ‘Deelnemer EnergieKronenberg’ bij de 
woning van mevrouw Tiessen. Wonen 
Limburg heeft haar huurwoning onlangs 
verduurzaamd en dat willen we aan iedereen 
laten zien!  

Naast mevrouw Tiessen mochten we bij een 
tiental andere huurwoningen van Wonen 
Limburg samen met de bewoners ook  
bordjes ophangen.    

Wil jij ook met zo’n bordje laten zien dat jouw woning verduurzaamd is?
Laat het ons weten via info@energiekronenberg.nl of bel Piet Selen op tel. 06 11 8418 11 
en wij komen een bordje bij je ophangen!  

Foto: Bordje bevestigen bij mevrouw Tiessen
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SJALOOM:  EEN BLOKHUT DIE NOG JAREN MEE KAN 
De blokhut ‘Sjaloom’ is de ideale plek voor de jongeren uit Kronenberg om samen te komen. 
Stichting	Jeugdgebouw	beheert	de	blokhut,	die	de	afgelopen	jaren	flink	onder	handen	is	
genomen.	Daar	merken	de	jongeren	weinig	van,	maar	de	energierekening	wordt	er	flink	mee	
gedrukt en het gebouw kan er weer jaren tegenaan. Job en Giel zijn beiden bestuursleden van 
de stichting, vanuit die rol verduurzamen ze het gebouw zodat ook de huidige generatie jongeren 
plezier beleeft aan de blokhut.

Het begon allemaal met oplopende 
energierekeningen, waardoor aanpassingen 
noodzakelijk waren. “Het gebouw moet 
toekomstbestendig zijn. Met de verduurzaming 
van de blokhut konden we dat aanpakken. Dat 
begon vijf jaar geleden met een volledig nieuw 
dak”, vertelt Giel. Sindsdien is er nog veel meer 
gebeurd: “De spouwmuren zijn geïsoleerd, we 
gebruiken alleen nog maar ledverlichting en we 
hebben een nieuwe warmtepomp met zonneboiler 
geïnstalleerd”, zegt Job. Een grondige aanpak 
dus, die ervoor moet zorgen dat ze de komende 
10 à 15 jaar probleemloos vooruit kunnen. 

Doe-het-zelf, met een beetje hulp

De aanpassingen vragen om de nodige kennis van zaken, maar ondanks dat heeft de stichting veel zelf 
gedaan. Met name Giel heeft dankzij zijn werk, met hulp van nog een paar technische vrijwilligers,
veel zelf op kunnen pakken. “Ik werk in de technische groothandel, dus met name het technische aspect 
van verduurzamen is voor mij bekend terrein. Binnen de stichting voer ik samen met anderen uit wat we 
als gezamenlijk bestuur bedenken.” Er is wel hulp vanuit de regio. “We hebben bedrijven uit de buurt 
gevraagd wat er nodig was om onze plannen te realiseren. Het is mooi dat we met hun adviezen bijna 
alles zelf hebben kunnen doen.” 

Wat staat daar op het dak?

Job werkt op een financiële administratie en is binnen de stichting dan ook de man van het geld. Ook 
hij is tevreden met het resultaat van de verduurzaming. “Het zijn investeringen die nu geld kosten, maar 
waar we snel de vruchten van gaan plukken. Het zou mooi zijn als anderen hier een voorbeeld aan 
nemen en zelf ook gaan verduurzamen.” Het is buurtbewoners in ieder geval al wel opgevallen, zegt 
Giel: “De zonneboiler op het dak valt op en daar worden we op aangesproken. Als het anderen kan 
overtuigen ook aan de slag te gaan met duurzaam energiegebruik, is dat natuurlijk mooi.” 

Wat nu?

Het sluitstuk van het project zijn de zonnepanelen, die ze later dit jaar willen plaatsen. Dat moet er voor 
zorgen dat de begroting zonder problemen rond komt, waardoor ze nog meer energie kunnen richten 
op activiteiten voor jongeren. “Als alles af is gaan we ongetwijfeld weer om tafel om te bedenken wat we 
nog meer kunnen doen, al zal dat voor Job niet leuk zijn als het veel kost”, besluit Giel lachend.

Foto: Giel Jenniskens en Job van der Sterren 
op het dak van Sjaloom
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DUURZAAMHEIDSMARKT ‘GREUNE MÈRT’
ZONDAG 26 JUNI IN DE MÈRTHAL IN HORST
Voor de tweede keer organiseert de gemeente Horst aan de Maas een ‘Greune Mèrt’. 
Ook deze keer zullen de bezoekers door de deelnemende bedrijven, organisaties en de gemeente 
geïnformeerd worden over allerlei duurzame thema’s zoals energie, voeding, afval, verkeer, wonen, 
duurzaam tuinieren, biodiversiteit en milieusubsidies.

Foto: Greune Mèrt 2019

AGENDA
19 april  Koplopersavond in Kronenberg

21 + 22 april  Energy Cities Conference
 in Brussel en Leuven
 Een van de workshops wordt mede 
 verzorgd door EnergieKronenberg 

7 t/m 14 mei Energieke Week Kronenberg

26 juni  Greune Mèrt in Horst
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KOPLOPERS AAN DE SLAG MET MAATWERKADVIES
Vorig jaar hebben we een groep 
samengesteld van ongeveer 25 ‘koplopers’: 
huishoudens uit Kronenberg die graag als 
eerste aan de slag gaan met verduurzamen. 
Deze koplopers kunnen inmiddels aan de slag 
met het uitvoeren van de praktische tips die 
ze in de vorm van een maatwerkadvies kregen.

De werkgroep Maatwerkadvies van 
EnergieKronenberg is bezig met het maken van 
een totaalplan om alle woningen in Kronenberg te 
verduurzamen. We weten dat isoleren een 
belangrijke randvoorwaarde is. Daarna kunnen huishoudens ook overstappen op een (hybride) 
warmtepomp.

Bottom-up verduurzamen

In Kronenberg gaan we ‘bottom-up’ verduur-
zamen. Dat betekent dat we het heft in eigen 
handen nemen en met zijn allen stap voor stap 
duurzame maatregelen gaan nemen. Individueel 
maatwerk, ‘spijtvrije’ maatregelen, gebouwgebon-
den financieringen en subsidies en het ontzorgen 
van alle inwoners staan hierbij centraal. 

De koplopersgroep loopt daarbij dus voorop. 
Deze huishoudens hebben inmiddels allemaal 
een maatwerkadvies ontvangen dat stevig is 
gesubsidieerd vanuit EnergieKronenberg. Dit 
energieprestatieadvies (EPA) werd uitgevoerd 
door Mat Schatorjé van Energieregisseurs.

Hoe nu verder?

In april gaan we met alle koplopers aan tafel en bespreken we de vervolgstappen. Dan begint het 
leerproces voor ons allemaal echt. De koplopers hebben een beter idee hoe ze hun woning aardgasvrij 
kunnen maken. Wij vragen hen welke ondersteuning ze nodig hebben vanuit EnergieKronenberg.
De koplopers vervullen een belangrijke rol in onze routekaart. Uiteraard hopen we dat ze daadwerkelijk 
aan de slag gaan en laten zien hoe het kan. Als EnergieKronenberg gaan we door met verkenningen om 
koplopers – en alle andere Kronenbergse huishoudens – te ondersteunen in de verduurzaming van de 
woning op welk vlak dan ook.

Nog meer motieven voor verduurzamen

Ondanks dat in het Klimaatakkoord van de overheid beloofd werd dat de transitie naar aardgasvrij 
zoveel mogelijk ‘woonlastenneutraal’ zou kunnen (de investering betaalt zichzelf op termijn terug), 
is dat in de praktijk niet altijd het geval. Toch zien we dat er recentelijk steeds meer motieven bijkomen 
om onze missie voort te zetten.

Foto: Hans kuijpers aan het werk met de 
infrarood camera.
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WIL JIJ OOK ENERGIECOACH WORDEN?
EnergieKronenberg wil inwoners (huiseigenaren én huurders) helpen bij het verduurzamen 
van hun huis. Daarvoor gaan we energiecoaches inzetten: inwoners van Kronenberg die 
leren hoe ze andere huishoudens advies kunnen geven over bijvoorbeeld 
isolatiemaatregelen, installatietechnische maatregelen, subsidies en gedragsverandering.
Wil jij alles leren over verduurzamen? Word dan energiecoach voor EnergieKronenberg en 
help je dorpsgenoten met hun duurzame maatregelen. EnergieKronenberg biedt de opleiding 
voor energiecoach van Coöperatie Hoom gratis aan voor maximaal zes geïnteresseerden uit 
Kronenberg.

Dit leer je in de cursus
In de cursus leer je in drie groepsbijeenkomsten en een aantal online modules hoe je ener-
giecoachgesprekken kunt voeren. Je kan andere inwoners van Kronenberg helpen bij het 
maken van keuzes in energiebesparing. Wat werkt wel en wat niet in mijn woonsituatie? Wat 
levert het meest op en hoe weet ik zeker dat maatregelen zorgvuldig worden genomen?
Energiecoaches leren bewoners helpen bij het zetten van stappen om energiezuiniger te 
wonen, gewoon aan de keukentafel. Een energiecoach is als ’t ware de buurman of -vrouw 
met kennis.

Ga jij met ons mee op cursus om energiecoach te worden? 
Meld je dan aan via info@energiekronenberg of bel Hans op 06 30 62 02 81.

DIT DOET EEN ENERGIECOACH
Tom Bijnagte is energiecoach bij Energie Samen Rivierenland en hij vertelt wat dat precies 
inhoudt. “Als energiecoach ga ik op bezoek bij mensen die een volgende stap willen 
zetten met verduurzaming. Omdat ik zelf veel van techniek weet en mijn huis ook gasvrij heb 
gemaakt, kan ik vrij makkelijk andere mensen een stapje vooruit helpen. De mensen waar 
je komt, hebben telkens weer andere interesses en mogelijkheden. Het is dan leuk om voor 
elke situatie de volgende stap concreet te maken.”

Tom helpt zijn buurtgenoten dus met energie besparen. “Ik vertel niet alleen wat het 
ongeveer gaat kosten, maar ook wat het oplevert.” Zijn belangrijkste tip? 
“Spouwmuurisolatie, zonnepanelen en enkelglas vervangen door HR++-glas zijn 
dingen die je direct kan regelen en die meteen een duurzaam effect hebben.”

Denk maar aan de stijgende prijzen van gas en stroom en het feit dat we door gas steeds meer 
afhankelijk van Rusland worden. En wat dacht je van de warmterecords die in maart alweer gebroken 
werden? Wat ons betreft mag er nog meer vaart achter de hele transitie. Laten we zelf het goede 
voorbeeld geven!

Namens de werkgroep Maatwerkadvies,

Hans Kuijpers 
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DUURZAAM METERIK OVER ENERGIEKRONENBERG:
’GOEDE BUREN WAAR WE VEEL VAN KUNNEN LEREN’
EnergieKronenberg hoopt anderen te inspireren om aan de slag te gaan met verduurzamen. 
In Meterik is dat geslaagd. Daar wordt hard gewerkt aan het realiseren van duurzamere woningen. 
Een mooi voorbeeld van goede buren die elkaar helpen een gezamenlijk doel te bereiken.

Van de Greune Mèrt naar duurzaam initiatief

Karin Reijnders en Ingrid van der Sterren zetten zich met de werkgroep Duurzaam Meterik in 
voor een duurzaam dorp. Ingrid kwam op het idee toen ze bezig was met de organisatie van 
de Greune Mèrt in Horst. Op dit evenement informeert de gemeente haar burgers op allerlei 
duurzame thema’s. “Ik dacht: daar moeten wij ook wat mee doen.” Karin zit in de dorpsraad 
en had ook al meegekregen dat EnergieKronenberg en andere duurzaamheidsinitiatieven in 
Horst aan de Maas mooie dingen doen met duurzaamheid, dus ging ze samen met Ingrid en 
twee andere dorpsraadleden aan de slag.

“De urgentie om te verduurzamen is tegenwoordig al groot vanwege de hoge energieprijzen, 
maar met de tips van EnergieKronenberg konden we onze plannen verder vormgeven”, zegt 
Karin. Ze besloten een informatiemarkt te organiseren voor geïnteresseerde dorpsbewoners, 
en dat werd een succes. “We willen inwoners stimuleren door ze bewust te maken van de 
mogelijkheden die verduurzamen biedt”, voegt Karin toe.

Verduurzamen: waar begin je?

Inmiddels is Duurzaam Meterik een club van zeven mensen, die zich in verschillende 
werkgroepen bezig houden met verduurzamen. “We doen wat in de huidige tijd past. 
Zonnepanelen zijn al vrij ‘gewoon’ geworden, dus willen we het in werkgroepen ook over 
isoleren en andere energiebesparende maatregelen hebben”, zegt Ingrid. Zo zijn ze nu bezig 
met een flyer om mensen te helpen met de vraag ‘hoe begin je met zonnepanelen?’. 
Volgens Ingrid is dat relevanter dan ooit: “De terugverdientijd van zonnepanelen is 
afgenomen van 7 naar 3 jaar. We verwachten dan ook dat de interesse in wat we doen met 
de stijgende energieprijzen alleen maar toeneemt.”

Foto: Duurzaam Meterik tijdens een info-avond in het dorp. 
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Van elkaar leren: de goede buren

EnergieKronenberg speelt een grote rol in het verwezenlijken van de plannen van Duurzaam Meterik. 
“Ze dragen bedrijven waar ze goede ervaringen mee hebben bij ons aan die de verduurzaming voor 
mensen uit kunnen voeren en die daarover willen vertellen op de infomarkt. Daarnaast halen we veel 
kennis bij ze op. Ze zijn de goede buren waar we van kunnen leren. En dat is wat we ook hopen te 
bereiken: dat mensen elkaar steeds meer gaan helpen om duurzamer te wonen.”

Het contact omschrijven Karin en Ingrid als leuk en leerzaam. “We hebben al veel opgestoken van 
EnergieKronenberg. Bijvoorbeeld dat ‘all-electric’ – volledig afstappen van het gas -  de toekomst heeft. 
Dat gaan we alleen bereiken met gedragsverandering. Mensen moeten zelf minder energie gaan 
gebruiken en vervolgens isoleren en zonnepanelen plaatsen om echt te duurzaam te wonen”, 
concludeert Ingrid.

Lees meer over Duurzaam Meterik op
www.dorpsraadmeterik.nl/index.php/duurzaam-meterik 
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Wil jij jouw verborgen impact weten?

Ga naar www.energiekronenberg.nl, doe de test en breng jouw eigen impact in kaart.  
Zo weet je meteen waar jij als eerste zelf mee aan de slag kunt om te verduurzamen!

 
Wil je ook het boek Mijn Verborgen Impact winnen?

Deel dan de uitslag van jouw test op de Facebook-pagina van EnergieKronenberg!
www.facebook.com/energiekronenberg

DE VERBORGEN IMPACT VAN SJAK, MARTIJN EN JACKY
Wat is jouw verborgen impact op de planeet? Drie Kronenbergers deden de test en ontdekten 
hoeveel aardes we nodig hebben, als iedereen zoals zij zou leven.

Hoe kunnen we met zijn allen werken aan een betere planeet? Volgens platform Mijn Verborgen Impact 
is het grootste probleem van de meeste Nederlanders: veel spullen hebben. Daarna komt de auto, je 
huis, vlees eten, vliegen en nog meer.

SJAK PHILIPSEN
Sjak Philipsen gaat altijd op de fiets naar zijn werk, 
heeft zonnepanelen en zet ook met de huidige 
gasprijzen de verwarming graag een stukje lager. 
Dat er dan nog steeds 2,6 aardes nodig zijn als 
iedereen zoals hij leeft, kwam voor hem erg 
onverwachts. “Ik schrok wel echt enorm van de 
uitslag. Omdat we al vrij duurzaam leven, dacht ik 
dat we het iets beter zouden hebben gedaan.”

Duurzaamheid vindt hij heel belangrijk.
“Dat betekent zo min mogelijk 
verspillen en zo goed mogelijk zorgen 
voor je omgeving en de natuur.” 
Na deze confronterende uitslag pakt 
Sjak zijn duurzame levensstijl weer 
op en kiest hij misschien in de 
toekomst wel voor  een warmtepomp!
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MARTIJN DE GROOT
Als iedereen zoals Martijn de Groot leeft, zijn er 
twee tot drie aardes nodig. “Dat was zeker wel een 
confronterende uitslag”, vertelt hij. “Dan weet je echt 
dat er iets moet veranderen.” Met drie kinderen in de 
basisschoolleeftijd vindt Martijn het belangrijk dat zij 
in de toekomst ook nog van de aarde kunnen 
genieten. “Ik maak me wel zorgen over 
klimaatverandering én energierekeningen. 
Maar alle kleine beetjes helpen.”

Zelf is Martijn al sinds 2018 bezig 
met het verduurzamen van zijn huis. 
“Inmiddels hebben we vloerisolatie en 
zonnepanelen en een nieuwe, geïso-
leerde voor- en achterdeur. Voor nu 
wil ik wel echt wat vaker de auto laten 
staan en de fiets pakken. Helemaal 
niet erg, want ik fiets graag.”

JACKY RELOUW
Voor Jacky Relouw betekent duurzaamheid: doen 
wat je kunt. In zijn geval is dat al een hoop. “Ik eet 
bewust, gebruik zonnepanelen en pak zo vaak 
mogelijk de fiets. Ik ga niet op een houtje knagen, 
maar ben absoluut bereid comfort in te leveren om 
mijn impact op het milieu zo klein mogelijk te 
maken.”

Toch zijn er nog altijd 3,3 aardes nodig om de 
leefstijl van Jacky te faciliteren, en 
daar schrok hij van. “Het zit hem 
bij mij en mijn vriendin vooral in het 
bestellen van spullen. Onze genera-
tie bestelt veel. De verpakkingen en 
transport die daarbij horen, hebben 
veel impact op het milieu. We gaan in 
de toekomst onze bestellingen vaker 
combineren om ook die verborgen 
impact te verminderen.”
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Duurzaamheid is zoveel meer dan alleen energie besparen. Daarom vroegen we oud-huisarts 
Toine Weling naar zijn visie op de link tussen duurzaamheid en gezondheid. Kan duurzamer 
leven ook zorgen voor een gezonder leven?

VITAMINE G

Over gezondheid heb ik wel de nodige kennis. Maar wat is daarbij de relatie met duurzaamheid? 
Duurzaam is moeilijk te omschrijven, maar betekent: ‘bedoeld om lang mee te gaan’, 
‘relatief milieuvriendelijk’ of ‘grondstofsparend’. 

De kerngedachte bij duurzaamheid is dat we moeten werken aan een gezonder leefmilieu, 
aan gezond gedrag, aan consuminderen. Dat is best lastig.Het betekent dat we bewuster met 
beschikbare grondstoffen en onze omgeving moeten omgaan. Een duurzame levensstijl is, 
behalve goed  voor het welzijn van onze planeet, ook voordelig voor onze gezondheid.

Veel studies hebben aangetoond dat mensen die in een groene omgeving leven, daar behalve 
lichamelijke voordelen, ook geestelijk profijt van hebben. Een groene omgeving nodigt uit om te 
bewegen. En dat bevordert de lichamelijke fitheid, waardoor er minder hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en longaandoeningen optreden. Door te bewegen in het groen vermindert stress en 
kun je  ontspannen.

In feite kun je groen als vitamine G betitelen. Onmisbaar voor je gezondheid. 
Groen moeten we dus in ere houden. Willen we gezond blijven, dan hebben we de plicht 
om zo goed mogelijk met onze natuur om te gaan. 

Ieder op zijn eigen manier en ieder naar zijn eigen mogelijkheden.

Toine Weling, voormalig huisarts in Kronenberg 
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AGENDA ENERGIEKE WEEK KRONENBERG
ZATERDAG 7 MEI - DUURZAME HUIZENROUTE IN KRONENBERG
Ben je ook benieuwd hoe je dorpsgenoten hun huis verduurzaamd hebben? 
Tijdens de Duurzame Huizenroute laten 3 a 4 inwoners van Kronenberg hun verduurzaamde huis aan je 
zien. De eigenaren vertellen over welke maatregelen ze hebben genomen en wat hun ervaringen daar-
mee zijn. Zo zie je een woning die helemaal van het gas af is en maak je kennis met slimme pompscha-
kelingen, verwarming met infraroodpanelen, zonnepanelen, lage temperatuurradiatoren en meer! 
 
Locatie:  verzamelen en vertrek vanuit de Torrekoel
  13.30- 13.45 uur     info en start duurzame huizenroute
  14.00 -16.00 uur in kleine groepjes worden de gastadressen per fiets bezocht
  16.00 uur                 terug in de Torrekoel en afsluiting met een kop koffie

Ivm de organisatie is aanmelden noodzakelijk, via email info@energiekronenberg.nl
en er kunnen max.45 personen mee doen.

DINSDAG 10 MEI - WAT IS JOUW ECOLOGISCHE SCHOENMAAT? 
Op 10 mei geeft Energie Kronenberg een les op basisschool de Kroevert aan de kinderen van 
groep 5 t/m 8 over duurzame energie. Zo gaan we o.a. samen de ecologische schoenmaat
van de kinderen meten.

WOENSDAG 11 MEI - KENNIS- EN INSPIRATIEBIJEENKOMST VOOR BEDRIJVEN 
Acht Noord Limburgse gemeenten en Techniek Nederland organiseren het symposium “Nieuwe Energie 
voor iedereen in de Installatiebranche” voor genodigden. Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende 
workshops en lezingen over onder andere: energietransitie, netcapaciteit, energieadviseurs, 
vakpersoneel, Kronenberg als pilotdorp, Duurzaam Bouwloket en meer.
Tijdens dit symposium verzorgt EnergieKronenberg een van de workshops. 
 
Datum:  11 mei (alleen voor genodigden), 16.00-19.30 uur
Locatie:  Equestrian Centre Peelbergen

ZATERDAG 14 MEI - EERSTE ENERGIEKE DORPSQUIZ KRONENBERG
De quiz waar iedereen aan mee kan doen. Sta je niet dagelijks stil bij energie en duurzaamheid, maar 
vind je het leuk om je kennis op dit gebied te testen? Doe dan mee met de eerste Energieke Dorpsquiz 
Kronenberg en maak kans op een voucher van 500, 250 of 125 euro om jouw huis te verduurzamen! 
Inwoners van Kronenberg gaan deze avond de ‘strijd’ met elkaar en het zogenaamde Energie Panel aan. 
Je kunt ‘live’ meedoen in de Torrekoel of lekker thuis vanaf de bank via onze livestream. 
Na afloop worden de winnaars bekend gemaakt en is er een gezellige borrel bij de Torrekoel. 
De Dorpsquiz wordt muzikaal opgeluisterd met live muziek van Sidewinder uit ons eigen Kronenberg.

                                                     De energieke hapjes tijdens deze quizavond worden verzorgd door                               
                                                     Eva Schuurmans en Louka Sijbers. 

Wat kun je winnen? 
Eerste prijs: cheque van 500 euro
Tweede prijs: cheque van 250 euro
Derde prijs: cheque van 125 euro 
 
Datum:  zaterdag 14 mei, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie:  de Torrekoel en online 

Aanmelden 
Wil je vanuit de Torrekoel meedoen aan de quiz? Knip dan het aanmeldformulier uit en doe het in de 
brievenbus bij de Torrekoel, of stuur een mailtje naar info@energiekronenberg.nl 
Doe je online mee? Dan vind je de livestream antwoordformulieren op onze website: www.energiekronenberg.nl

De Dorpsquiz wordt mede mogelijk gemaakt door mPOWER.



WIJ KUNNEN ALTIJD VERSTERKING VAN ONS TEAM GEBRUIKEN! 
WIL JIJ JE OOK INZETTEN VOOR EEN DUURZAAM 

EN ENERGIENEUTRAAL KRONENBERG? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Meld je aan via info@energiekronenberg.nl
of kijk op www.energiekronenberg.nl voor meer informatie.

ENERGIEKE WEEK KRONENBERG
7 T/M 14 MEI 2022

Kun jij ook wel een extra energieboost gebruiken?
 

Kom dan naar onze activiteiten tijdens de Energieke Week Kronenberg!
Leer alles over je huis verduurzamen tijdens de Duurzame Huizenroute 

op zaterdag 7 mei en ga de strijd aan met je buren tijdens de eerste 
Energieke Dorpsquiz. 

GA JIJ ER VANDOOR MET DIE HOOFDPRIJS VAN 500 EURO?
Gebruik onderstaand aanmeldformulier om erbij te zijn in de Torrekoel.

Meer weten over de Energieke Week Kronenberg? 
Kijk op pagina 10, 11 en 19 van dit magazine of op www.energiekronenberg.nl 

AANMELDFORMULIER DORPSQUIZ □  Ik kom op zaterdag 14 mei naar de Torrekoel voor de Dorpsquiz

Online meedoen? 
Dan hoef je je niet aan te melden en vind je de link voor de livestream op onze website, 
www.energiekronenberg.nl

Naam: ________________________________________________________________________ 

Aantal personen: ________________________________________________________________




