
 

 

 
Woningisolatie – Programma 24 september én Inschrijving acties 
 

Inmiddels is het programma voor de informatieavond over woningisolatie definitief vastgesteld. 

Deze avond vindt op 24 september om 20.00 uur plaats in de Veste, Ridder van Catsweg 300, en 

is toegankelijk voor leden en niet-leden van de vereniging.  

 

Ook zijn de inschrijvingen voor ‘Warmtefoto’s’ en ‘Deelname aan isoleren’ geopend.  

 

20.00 uur Welkom, voorstellen 

20.05 uur Energiebesparen: waarom, wat, hoe? - Jaap van der Wel (BV Watergras) 

20.20 uur Leveranciersselectie – Ben van Hooff 

20.30 uur Warmtefoto’s – Frank de Vries (Enjoy Energy) 

21.00 uur Pauze 

21.15 uur Isoleren – Garmt Frankfort (Van de Bunt) 

21.45 uur Afronden 

 

 

De belangstelling is groot, maar u kunt zich nog tot uiterlijk 23 september (tot 13.00 uur) 

aanmelden voor deze informatieavond via info@watergrasgouda.nl.  

Belangstellenden, die er deze avond niet bij kunnen zijn, kunnen zich ook buiten deze avond om 

inschrijven voor de ‘Warmtefoto’s’ en ‘Deelname aan isoleren’.  

De inschrijvingen zijn vanaf heden opengesteld. 

 
 

Vanaf heden kunt u zich al inschrijven voor de warmtefoto’s van uw huis door het verschuldigde 

bedrag over te maken  op het rekeningnummer van de Bewonersvereniging Watergras te Gouda. 

Meer details, zie hieronder. De foto’s zijn mede bedoeld om u te helpen met het besluit om deel te 

nemen aan de actie Woningisolatie (volgende kopje).  

 
 

Ook kunt u zich vanaf heden aanmelden voor Woningisolatie. Een door de vereniging 

geselecteerde leverancier heeft hier een gunstige aanbieding tegen projectprijzen voor gedaan. U 

kunt zich aanmelden bij Van de Bunt Isolatietechniek, de heer Garmt Frankfort, 

garmt.vandebuntisolatie@gmail.com en uw  telefoonnummer opgeven. U wordt daarop 

teruggebeld voor een afspraak.  

 

 

De vereniging wil graag op de hoogte blijven van het succes van de actie. Een mailtje naar 

info@watergasgouda.nl als u laat isoleren, stellen wij zeer op prijs.  
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De bewonersvereniging Watergras heeft de firma 

Enjoy Energy gecontracteerd voor het maken van 

warmtefoto’s van de huizen in de Water- en 

Grassenbuurt.  

Van iedere gevel wordt een foto gemaakt: 

 van hoekhuizen 3 foto’s en  

 van tussenwoningen 2 foto’s. 

 

Aan de foto wordt een heldere rapport toegevoegd 

met sterke en zwakke punten van de huisisolatie.  

Een voorbeeld van een rapport is te vinden via  

http://www.watergrasgouda.nl/wp-

content/uploads/2014/09/Thermografisch-vb-

rapport-gevels-Gouda.pdf. 

 

Op deze wijze kunt u vragen beantwoorden zoals:  

 Is de kwaliteit van al langer bestaande spouwmuurisolatie nog goed? 

 Is de nieuwe spouwmuurisolatie gelijkmatig aangebracht, zonder gaten?  

 Lekt er geen warmte weg bij de dakgoten? (Een berucht euvel van onze huizen) 

 Zijn verwarmingen naar de buitenmuur toe voldoende geïsoleerd? 

 

Van huizen waar dat eenvoudig mogelijk is, zal ook getracht worden de daken mee te nemen in de 

gevelfoto’s. Dit kan inzicht geven in de dakisolatie voor typerende situaties als: 

 is de zolder onverwarmd/ wel / niet geïsoleerd; 

 is de zolder verwarmd/ wel /niet geïsoleerd.  

 

Voor de meeste huizen zal dat niet mogelijk zijn; we gaan er bijvoorbeeld geen hoogwerkers voor 

bijhalen. Heel erg is dat niet, want u kunt ook veel leren van beschikbare foto’s van vergelijkbare 

huizen als het uwe (mogelijk beschikbare dakfoto’s zullen op de website worden geplaatst 

www.watergrasgouda.nl). 

 

U kunt meedoen door vóór 26 oktober a.s. het 

verschuldigde bedrag te storten op 

rekeningnummer  

NL58 INGB 0003 8131 13,  t.n.v. 

Bewonersvereniging Watergras te Gouda 

onder vermelding van:  

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mail (belangrijk, want u ontvangt het rapport per e-mail)   

 

 

Kosten warmtefotografie 

 

 Hoekhuis Tussenwoning 

 

  Leden € 68,40 € 45,90 

  Niet-leden € 83,40 € 55,90 
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Niet-leden kunnen zich opgeven als lid en direct profiteren van de ledenprijs! 

De warmtefoto’s worden ná 28 oktober vanaf  24.00 u (’s nachts) gemaakt. 

Daarvoor is een rustige koude nacht noodzakelijk. Wind kan namelijk de opnames bederven.  

 

 

U wordt minimaal 2 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte gesteld dat de fotograaf 

langskomt.   

 

 

Voor een optimaal resultaat van de warmtefoto’s zijn de volgende voorbereidingen/  

maatregelen nodig:  

 

1. Uw huis verwarmen  

o De verwarming dient vanaf ‘s ochtends in alle vertrekken - waar een radiator hangt - op 

minimaal 21 graden te staan.  

o De verwarming mag pas weer laag vanaf 22.00 uur ‘s avonds.  

o De gordijnen/ lamellen/ rolluiken etc. deze avond NIET dicht doen.  

Als u bijvoorbeeld de gordijnen toch dicht wilt doen in de slaapkamers, dan beperkt u 

daarmee de analysemogelijkheid van dit onderdeel. Voor de andere analyseonderdelen is 

dat geen probleem.  

 

2. De thermograaf (warmtefotograaf) toegang geven 

o De thermograaf moet toegang krijgen tot de vanaf de straat onbereikbare gevels, zoals de 

achtergevel.  

o De thermograaf kan daarvoor aanbellen tussen 24.00 uur ’s nachts en 03.00 uur in de 

vroege ochtend. Dit betekent voor u een beetje nachtbraken voor een keertje, maar u krijgt 

er mooie foto’s en een fraai rapport voor terug.  

 

 

 
MOCHT  U ZELF NIET IN DE GELEGENHEID ZIJN OM DEZE MAATREGELEN TE TREFFEN:  

 Kunt u dan buren of bekenden inschakelen om deze maatregelen voor u te treffen en  

 Ons laten weten bij wie de fotograaf kan aanbellen ? (info@watergrasgouda.nl) 
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