
WIJKPALEIS 
PADDEPOEL
..is een gezellige groene bewonersplek in       
Winkelcentrum Paddepoel naast de dieren- 
winkel. Het wijkpaleis bestaat sinds januari 2022 
voor iedereen die mee wil helpen de wijk een 
stukje mooier te maken. Iedere donderdag- 
avond zijn we hier te vinden tijdens het energie 
spreekuur van 18:30 tot 20:20 uur. 

ADRES
Dierenriemstraat 242
9742 AN Groningen

Kom dan naar ons energie spreekuur: 
iedere donderdag avond 18.30 - 20.20 
in het Wijkpaleis.

HEB JE MEER VRAGEN 
OF HULP NODIG?

Paddepoel krijgt de komende jaren (vanaf 
2025) in delen een warmtenet. Dit kan 
invloed hebben op je plannen om je huis 
te verduurzamen. 

Om verstandige keuzes te maken en  
dubbele kosten te vermijden geven wij 
onafhankelijke informatie en bruikbare 
tips.

ONAFHANKELIJKE TIPS 
EN INFORMATIE

www. pa d d e p o e l e n e rg i e k . n l

PADDEPOEL
ENERGIEK
..is een groep energieke wijkbewoners die 
samen hun wijk duurzamer willen maken. In 
2012 vonden ze elkaar in een vereniging van 
huiseigenaren. Samen gingen ze aan de slag 
om hun woningen, gebouwd in de jaren 60, te 
verduurzamen. Wat begon met zo’n 30 deelne-
mende huiseigenaren is uitgegroeid tot een 
initiatief voor heel Paddepoel. 

Paddepoel Energiek heeft zijn hoofddoel 
helder voor ogen: Paddepoel moet in 
2035 een energieneutrale wijk met eigen 
energieopwekking zijn.

Hulp nodig bij het beoordelen van de 
offertes? Kom langs bij de energie-  
coaches van Paddepoel Energiek. 

ENERGIECOACHES

De energiecoaches v.l.n.r.
Simon Boven, Berna Holleboom en Piet Hazekamp.

SPOUWMUUR 
ISOLEREN



WAT LEVERT MIJN INVESTERING 
OP?

Hoeveel het oplevert ligt aan uw energie- 
verbruik. Gemiddeld is de terugverdientijd 3 tot 
5 jaar.

HOELANG DUURT HET VOORDAT 
DE WERKZAAMHEDEN WORDEN 
UITGEVOERD?

Dit ligt aan de beschikbaarheid van personeel 
en materiaal. Gemiddeld duurt het 4 tot 6 
maanden vanaf het moment van het opvragen 
van de offerte tot aan het daadwerkelijk isoleren.

HOELANG DUURT HET ISOLEREN 
VAN MIJN MUUR?

Voor een tussenwoning zijn ze in een ochtend 
klaar, met een eindwoning duurt het iets langer.

..heeft een mooie checklist gemaakt met 
vragen die je kunt stellen als je een offerte 
laat opstellen: www.milieucentraal.nl

MILIEU CENTRAAL

WAAROM SPOUWMUUR 
ISOLATIE?

Spouwmuurisolatie levert een lagere energie- 
rekening op en verhoogt het comfort in je huis, 
zowel in de zomer als in de winter. Ook helpt het 
tegen schimmel en vocht. Spouwmuurisolatie is 
een duurzame investering in je huis en verhoogt 
de kwaliteit en waarde ervan.

IS MIJN MUUR GESCHIKT?

De huizen in Paddepoel die op het warmtenet 
worden aangesloten hebben standaard geen 
spouwmuurisolatie, maar zijn er wel geschikt 
voor. De huizen bestaan uit een binnen- en  
buitenmuur met er tussenin een ruimte,             
de spouw. Die wordt opgevuld met isolatie- 
materiaal, bijvoorbeeld korrels.

BETROUWBARE PARTNERS VOOR 
DE UITVOERING

In onze buurt is een aantal isolatieaanbieders 
regelmatig bezig:

        Nederland Isoleert
        www.nederlandisoleert.nl    0900 24 07 365

        Essent   
        www.essent.nl/isolatie    0900 1550

Neem contact op met het bedrijf voor een 
afspraak, daaruit volgt een offerte.

OFFERTE AANVRAGEN?


