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Bezoek aan de Woonwijzerwinkel Rivierenland te Tiel, 19 januari 2023  

Bij welke onafhankelijke partij kun je nu terecht wanneer je als bewoner aan de slag wilt om je huis te 
verduurzamen?  
Op deze vraag wil de Woonwijzerwinkel het antwoord zijn, en dat was reden genoeg voor de wijkinitiatieven in 
Renkum om daar eens een bezoek aan af te leggen.  
Een aantal actievelingen van o.a. Duurzame SteK is eerder al bij de Woonwijzerwinkel Rotterdam geweest en was daar 
enthousiast over. De nieuwe vestiging in Tiel is natuurlijk beter bereikbaar en daar vond het Tweede 
Duurzaamheidscafé Renkum plaats. Op 19 januari j.l. reisden 23 betrokkenen bij de wijkinitiatieven de Betuwe in voor 
een avondprogramma. Het programma was gericht op degenen die affiniteit hebben met woning-verduurzaming of 
zelfs als energieoach actief zijn bij de wijkinitiatieven. Doel was natuurlijk kennismaken met het concept van 
woonwijzerwinkel, maar ook het onderling contact en kennis maken; dat was ook de reden om met een gezamenlijke 
maaltijd (voor eigen rekening) te beginnen.  

Onze rondleidster Astrid Scholte legde op ons verzoek eerst het concept van de winkel uit. Het motto is: “je kunt hier 
zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het gebied van duurzaam wonen, van eenvoudig tot technische 
installaties”. Daartoe exposeren tal van leveranciers er (betaald) hun materialen, monsters, apparatuur en 
informatiemateriaal en deskundige medewerkers van de woonwijzerwinkel geven toelichting aan bezoekers. 
Uitgebreide adviezen ter plekke of huisbezoeken gaan tegen een vergoeding en ook rondleidingen zoals wij die krijgen 
zijn betaald. Op dit moment komt er financiering van diverse kanten, o.a. het energieloket. De bedoeling is dat de 
woonwijzerwinkel in twee jaar tijd zelfstandig wordt.  

Een interessant concept is de Woonwijzerwagen, een mobiele winkel met ook heel veel materialen en een 
energiecoach/voorlichter die gebruikt kan worden op markten, in wijken, e.d. Kan ook in Renkum gebruikt worden!  
Zie afbeelding onderaan tekst.  

Het hoofdmenu van de avond was de rondleiding langs de verschillende afdelingen/onderwerpen, in de volgorde 
waarin je doorgaans ook een huis zou gaan verduurzamen. Isolatie (vloer, dak, spouw, glas) zowel kunststof als bio-
based, ventilatie, verwarmen (ook infraroodpanelen), elektriciteit opwekken met zonnepanelen, warmte opwekken 
met zonneboilers, warmte-afgiftesystemen. Het is vooral een omgeving waar je kunt voelen en “ruiken” aan allerlei 
oplossingen die kunnen helpen bij de energietransitie. Er is ook een winkel waar je kleine bespaarproducten kunt zien 
en kunt aanschaffen. Denk aan radiator ventilatoren, LED lampen (zie afbeelding onderaan), deurveren, 
waterbesparende kranen en douchkoppen, schakeldozen met een timer, etc. 

Het mag als vanzelf spreken dat met zo’n grote groep geïnteresseerden vele vragen op de rondleidster werden 

afgevuurd, maar Astrid slaagde erin om alle onderwerpen volledig te behandelen. Alle respect!  

Na afloop waren we van het grote nut van een dergelijke winkel overtuigd. Een aantal energiecoaches gaf al aan hier 
met enkele van hun ‘klantjes’ op bezoek te willen gaan. Het is wel zaak om een bezoek gedoseerd aan te pakken, want 
de leek kan wel eens overweldigd worden door alle mogelijkheden. Een andere toepassing kan zijn de oriëntatiefase 
van gezamenlijke inkoopacties.  
Anderen wilden graag een set flyers van de nodige leveranciers hebben voor gesprekken met bewoners.  
 

We realiseren wel dat de exploitatie financieel wel een kunststukje is: diverse opbrengststromen en een prachtig 
gebouw (eigendom van Smart Technology Experience Centre S-TEC) met diverse huurders die gericht zijn op de 
energie-transitie (in Tiel: o.a. verhuur van lokalen en praktijkopleiding voor installateurs).  

We zijn na deze kennismaking heel blij dat er in Renkum binnenkort ook een Energiewinkel wordt geopend. Ook daar 
is veel te zien, te ervaren en informatie te verkrijgen. Inwoners van de gemeente Renkum die willen weten hoe ze 
energie kunnen besparen of in financiële problemen zijn gekomen door hoge energiekosten, kunnen binnenkort naar 
deze Energiewinkel in de Dorpsstraat in Renkum. Dit initiatief van de Rechtswinkel en de gemeente, moet daarbij 
helpen. De vrijwillige energiecoaches in dat winkelpand geven tips over hoe je energie in je woning kunt besparen. Ze 
helpen verder inwoners die door hoge gas- en stroomkosten in de problemen komen met bijvoorbeeld het aanvragen 
van energietoeslag.  
Op vrijdag 17 februari a.s. om 19:30 uur is er voor belangstellenden en vrijwilligers etc. een voorlichtingsavond 
gepland in 'Ons Middelpunt' in Doorwerth. Aanmelden bij Wim Huysman huysman@rechtswinkelrenkum.nl, 
energiecoach en vrijwilliger bij Energiewinkel Renkum.  

Plaats en tijdstip van het volgende duurzaamheidscafé zijn nog niet vastgesteld. Wel is het onderwerp bekend: impact 
van de infrastructuur bij verduurzaming van woningen of wijken. Denk hierbij aan de ondergrond voor warmte-
/koudeopslag en de netten voor elektriciteit en gas.  



Woonwijzerwagen, de mobiele woonwijzerwinkel 

 

 

‘Lichtgordijn’ met tientallen brandende LED-lampjes 

 
 

Deelnemers aan de maaltijd 

 


