
Ondersteuning bij duurzaam wonen en tuinieren op 

Rozendaal  

 

De energiecoach  
 

U heeft plannen om uw huidige of pas gekochte woning te verbouwen. Wellicht 

moet de dakbedekking vervangen worden, is uw huis aan een schilderbeurt toe of 

mag de keuken wat eigentijdser worden. Een goed moment om uw woning eens 

kritisch te bekijken. Het combineren van onderhoud of 

verbouwing met energiebesparing en 

comfortverbetering kan heel aantrekkelijk zijn. Kunnen 

muren, vloer, dak en ramen nog worden geïsoleerd? 

Zorgt de ventilatie voor voldoende verse lucht? Heeft u 

de mogelijkheden van zonne-energie voldoende 

benut?  

 

 

 

In Rozendaal staat 

duurzaamheid hoog in het 

vaandel en proberen we onze 

ecologische voetafdruk zo veel 

mogelijk te verkleinen. En u 

weet: we hebben in Nederland 

en Europa afspraken gemaakt 

om het gebruik van fossiele 

energie sterk te reduceren.  

 

Onze energiecoach Bart Poel 

kan u daarbij ondersteunen. Hij kijkt over uw schouder mee en zet u op het goede 

spoor. Als u twijfelt over de mogelijkheden uw huis te verduurzamen of niet weet 

wat de meest verstandige vervolgstap is kunt u bij hem terecht.  

Hij is te bereiken via energiecoach@rozendaal.nl. 

 

 

 

De tuincoach  
 

Ook met het ontwerp en beheer van uw tuin kunt u bijdragen aan de 

duurzaamheid in ons dorp. Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. 

Met voor bijen, vlinders en andere 

insecten aantrekkelijke beplanting trekt u 

ook vogels en andere dieren naar uw 

tuin. En bijvoorbeeld een haag is beter 

voor de biodiversiteit dan een schutting.  

 

Ons klimaat verandert: het weer wordt 

onvoorspelbaarder, soms te droog, dan 

weer te nat en soms te heet. We kunnen 

onze omgeving daarop voorbereiden 

door droogteresistente planten en door 

minder verharding die warmte vasthoudt. 

En het kostbare regenwater laten we 

liever niet weglopen in het riool.  

 

De Rozendaalse tuincoaches (tuincoach@rozendaal.nl) denken graag met u mee. 

Een team van drie enthousiaste Rozendalers weet alles van groen tuinieren, het 

maken van compost, afkoppelen van hemelwater enzovoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u veel woonplezier! 

 

werkgroep Duurzaam Rozendaal, in samenwerking met de gemeente Rozendaal 

 

 

voorjaar 2021 


