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De voorzitter van  de Werkgroep opent deze avond en moet constateren dat de belangstelling ver 

achter is gebleven. Het is dan ook een zeer hete dag en hoewel jammer, het valt te begrijpen dat 

men dan liever de verkoeling zoekt. De Werkgroep heeft inmiddels wel diverse aanvragen ontvangen 

van wijkbewoners die graag het verslag willen ontvangen.  Belangstelling is er dus! 

De Werkgroep is inmiddels al 2 jaar aan de slag met het thema: duurzaamheid. Als eerste project 

werd aangepakt: de zonnepanelen. Nu is aan de orde: isolatie. De werkgroep heeft een aantal eisen 

geformuleerd en deze naar verschillende aanbieders gezonden. Mede dankzij advies van DUW 

Parkstad zijn er uiteindelijk 2 mogelijke leveranciers overgebleven die later op de avond hun 

producten mogen toelichten. 

MIJNWATER BV 

De heer Hiddes geeft een voorlichting over de intensie van Mijnwater voor onze wijk.  

We krijgen een film te zien van Mijnwater BV  https://www.youtube.com/watch?v=l6UTipDcZcE)  

Beeld zegt vaak meer dan woorden, we raden u dan ook aan dit filmpje te bekijken. Wist u dat 

Mijnwater warmte en koude levert naar behoefte? In onze eigen wijk beschikken we over deze 

unieke mogelijkheid om middels mijnwater gebruik te maken van deze energie. De uitwisseling van 

deze energie gebeurt met hulp van boosterwarmtepompen. Deze worden geïnstalleerd op kosten 

van Mijnwater BV, uiteraard passend bij uw woning. Een aantal grote bedrijven zoals: APG, CBS, 

Arcuscollege en Rabobank maar ook de inwoners van Heerlerheide (Centrumplan Heerlerheide) 

krijgen al energie geleverd via Mijnwater BV.  

Mijnwater BV wil samen met bewoners van de wijk een pilot starten. U kunt zich hiervoor aanmelden 

bij Mijnwater BV of bij de werkgroep. Op onze website groenewijkduurzaam.com kunt u meer 

informatie over Mijnwater BV zien. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l6UTipDcZcE
http://groenewijkduurzaam.com/


DUW Parkstad 

De volgende spreker Joyce Bongers is werkzaam bij DUW Parkstad. Hier kunt u zich gratis laten 

adviseren over de vele mogelijkheden om energie te besparen. Op de website vindt u handige tips en 

tricks waarmee u al direct kunt besparen. Ook kunt u laten doorrekenen hoeveel u kunt besparen 

met de aanschaf van energie besparende middelen. (Bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie)  

U kunt een afspraak maken bij DUW Parkstad maar men komt ook graag naar u toe. 

(www.duwparkstad.nl)  

 

ISOLATIE 

Jean Wijers, aangesloten bij de werkgroep, leidt het volgende onderwerp in: isolatie. 

Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening is een strategie ontwikkeld die 

bekend staat onder de term 'Trias Energetica'. De stappen worden opeenvolgend genomen, zodanig 

dat eerst zoveel mogelijk maatregelen uit stap 1 worden genomen; kan dit niet meer verantwoord 

gedaan worden, dan zoveel mogelijk maatregelen uit stap 2 en tenslotte een eventuele restvraag 

met stap 3: 

Stap 1. Beperk het energieverbruik door beperking van de vraag (goed geïsoleerd en luchtdicht 

bouwen). 

Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, wind, etc.) 

Stap 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement). 

Isolatie is dus een belangrijke stap in het terugdringen van te hoog energieverbruik. De werkgroep 

heeft met hulp van DUW Parkstad een lijst met wensen opgesteld en deze verstuurd naar diverse 

aanbieders van isolatiemateriaal.  

Uiteindelijk zijn 2 aanbieders geselecteerd: Neuhoff Haans en Isolatie Parkstad.  Wist u overigens dat 

uw energielabel staat vermeld op: www.energielabelatlas.nl ?  U kunt zelf controleren of het label 

klopt.  

Hierna kunnen beide bedrijven hun product(en) en werkwijze kunnen toelichten. Er volgt nog een 

vragenronde waarin beide bedrijven antwoorden op uiteenlopende vragen. 

Bij de evaluatie van deze avond door de werkgroep is men het eens geworden over een herhaling, 

deze bijeenkomst zal plaatsvinden in september 2015.  

 

 

 

http://www.duwparkstad.nl/
http://www.energielabelatlas.nl/

