
 

Beste bewoner(s), 

 
In O erlo wordt gewerkt aan de Energietransi e. Wellicht hee  u daar in de Dorpspraat over gelezen 
of over gehoord. In Nederland, en dus ook in O erlo, is het doel om in 2050 gasloos te zijn. Door 
huizen goed te isoleren, kan de energiebehoe e al met de hel  verminderen. Dat is dus een 
belangrijke stap in de transi e. Bovendien kunnen er veel kosten mee worden bespaard, en wie wil 
dat nu niet? 

Als werkgroep Duurzame O erlose ENergie (DOEN) willen we onderzoeken wat haalbaar is voor 
O erlo. Onderdeel daarvan is te bezien of gezamenlijke isola emaatregelen of subsidies het isoleren 
goedkoper maken en haalbaarder kunnen maken. Het Energieloket Ede hee  aangeboden om met 
een drone warmteopnames te maken van een aantal huizen(blokken). Inzet is om daarbij tot een 
representa ef beeld van O erlo te komen. Dus met huizen van verschillende bouwjaren en 
verschillende typen, maar ook van vergelijkbare huizen om effecten van verschillen in isola e 
zichtbaar te maken. 

Een warmteopname gee  een goed beeld van 
het warmteverlies van een woning, en daarmee 
dus ook van de mogelijkheden om de woning te 
isoleren. De opname hiernaast gee  een beeld 
van een dergelijke opname. Het voordeel van de 
warmteopnames is dat deze gemaakt kan worden 
zonder in de woning te zijn. Ook privacygevoelige 
zaken blijven “buiten beeld”. Door met een drone 
te werken, kunnen er bovendien in rela ef korte 

jd veel opnames worden gemaakt. Als 
werkgroep zijn we dus enthousiast over dit 
aanbod van het Energieloket Ede.  

Wij sturen u deze brief, omdat ook uw woning op de lijst staat van woningen waar het Energieloket 
binnenkort een dergelijke opname van zou wil maken. Die beelden kunnen ons helpen in de verdere 
uitwerking en in een later stadium willen we voorstellen maken voor het gezamenlijk uitvoeren van 
verduurzaming in ons dorp. U hoe  hier nu zelf niets voor te doen en deze brief is dus bedoeld om u 
te informeren. Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen een opname, dan kunt u het ons laten 
weten via het mailadres in deze brief.  

Bewoners die belangstelling hebben voor een gra s advies kunnen zich te zijner jd aanmelden bij de 
werkgroep of direct bij Energieloket Ede. Wij houden u op de hoogte via de website van O erlo’s 
Belang en andere kanalen.  Vragen en/of opmerkingen kunt u per mail doorgeven naar het adres: 
DOENo erlo@gmail.com of het postadres Dorpsstraat 27 (6731 AS) in O erlo. Uiteraard is het ook 
prima om één van de leden van de werkgroep aan te spreken. Samen weten we immers meer! 

Hartelijke groet, 

Werkgroep Duurzame O erlose Energie 

Maurits Dijkstra, voorzi er 

  



 

 

 

Goed nieuws. Voor uw woning staat er binnenkort een warmteopname 
gepland. Informa e vindt u op de ommezijde. Verder is specifiek van belang: 

 De opname zal in principe op <datum> worden gemaakt in de vroege 
ochtend, omdat de omstandigheden dan het beste zijn; 

 Voor een goed resultaat is het belangrijk (en helaas onvermijdelijk) dat 
de woning goed is opgewarmd. Daarom vragen we u om in de 
voorafgaande nacht de verwarming aan te laten op een temperatuur van 
19°C. Dit hoe  niet in de slaapkamers die gebruikt worden; 

 De opnames worden van buiten gemaakt en u hoe  er zelf – behalve het 
aanlaten van de verwarming – verder niets voor te doen. 

PS: ook als uw woning al (goed) geïsoleerd is, dan is het toch goed als er een 
opname wordt gemaakt. Dit omdat ook de verschillen in isola e relevant zijn 
voor de verdere uitwerking.  

 


