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‘VIERHONDERD KEER
ENERGIEZUINIG WONEN’
/
Vierhonderd woningen in
vier jaar tijd energiezuinig maken. Dat is het
doel van Delft E Design,
een corporatie bestaande
uit tien Delftse
bedrijven. Stedenbouwkundige en voorzitter
van Ontwerpersvereniging
Delft Design Michiel
Brouwer vertelt erover.

Stedelijke Ontwikkeling, kortweg
MBDSO. Eind 2013 sloot hij,
samen met negen andere ondernemers die werken op het gebied
van duurzaamheid, een E-Deal
met de gemeente Delft. Daarvoor
zetten zij de coöperatie Delft E
Design op - om huiseigenaren te
begeleiden hun woning energieneutraal en zo mogelijk zelfs
energiepositief te maken.

Zelf is hij al zo’n twintig jaar actief
op het gebied van ruimtelijke
ordening en duurzaamheid. Als
adviseur, gemeenteambtenaar en
docent en in zijn eigen bedrijf:
Michiel Brouwer Duurzame

OPTREKKEND VOCHT
Vaak gaan we er van uit dat
iedereen net zo met het milieu en
duurzaamheid bezig is als wij,
zegt Michiel Brouwer. “Maar
misschien is een bewoner juist

behept met een probleem, zoals
optrekkend vocht. Om dat te
verhelpen rollen er meestal
maatregelen uit voort die zorgen
dat een huis energiezuinig wordt,
zoals het isoleren van dak,
spouwwanden en vloeren en het
toepassen van dubbele beglazing
- vooral in oude huizen. Dan is
zo’n eigenaar misschien niet echt
met het milieu bezig, maar het
eindresultaat is hetzelfde.
Iedereen wil uiteindelijk optimaal
wooncomfort: een warm, droog
en goed ventileerbaar huis.”
MONUMENT OF FLAT
Vooralsnog gaan de bedrijven en
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MOOIE IDEEËN DUURZAME DINSDAG
/
Tot 1 juni zijn duurzame initiatievoedsel, mobiliteit en sociale
ven welkom voor Duurzame
innovatie. Zoals het Voedselbos,
Dinsdag. Ook dit jaar deden er
met noten- en vruchtenbomen en
weer veel mensen mee.
–planten. En natuurlijk zijn er ook
ideeën uit Delft. Zoals van de
Delft Energy Club die duurzame
Op 2 september wordt de
energie zichtbaar maakt onder de
Duurzame Dinsdag koffer
TU Delft studenten, aanzet tot
aangeboden aan het kabinet actie en innovatie via evenemenbomvol initiatieven en ideeën van
ten als CleanTech Challenge, All
burgers en bedrijven op het gebied
Energy Day, Energy Festival,
van duurzame energie, duurzaam

Master classes en Lunch Lectures.
Ook de elektrische auto Ekolectric, het energie-efficiënter maken
van faculteiten en de aanleg van
zon-PV op de daken van de TU
Delft komen uit de koker van de
Delft Energy Club.
Meer lezen?
Op www.duurzamedinsdag.nl
vind je alle inzendingen.

zzp-ers van Delft E Design aan
de slag in vier Delftse wijken:
Poptahof, Verzetsheldenbuurt,
Agnetapark en de binnenstad.
Zij adviseren bewoners, huiseigenaren en woningcorporaties
– kosteloos en vrijblijvend.
Brouwer: “Daarbij staan
bewoners met hun wensen
voorop, niet de technische
mogelijkheden. Elk huis vraagt
weer om een andere aanpak. In
de binnenstad gaat het om
oudere huizen. En een monument verduurzamen betekent
dat je rekening moet houden
met de historische aspecten van
het gebouw, de sfeer en met de
geldende regels voor monumenten. Maar of het nu om een 18e
eeuws pand gaat, een naoorlogse
portiekwoning of een flat, met
duurzame maatregelen snijdt
het mes aan twee kanten. Je voelt
het op den duur in je portemonnee én je spaart de natuur.”
Belangstelling voor een gratis
advies? Schrijf dan naar Michiel
Brouwer, info@delftedesign.nl.
Dat kan ook als u wel in Delft,
maar niet in Poptahof,Verzetsheldenbuurt, Agnetapark of de
binnenstad woont.
Delft E Design bestaat uit:
Coöperatie Delft E Design
bestaat uit: BOOM | Designlab
2902 | Esmeralda van Tuinen |
Enlightment Arts | Hulshof
architecten | MBDSO | PKW
Architecten- en adviseurs |
Studio42 | van Zwol Architecten.

GROENER VIA
GROENGELINKT
/
Kijk op www.groengelinkt.
nl voor groene activiteiten.
Zoals een lentewandeling
door de Delftse Hout of de
expositie Speuren naar
Sporen bij Natuur- en
Milieucentrum De Papaver
– nog tot en met 6 juli.
Doen!

DELFTSBLAUW PICKNICKEN
/
Wie wil er geen schone en frisse omgeving om te zonnen, te
spelen en te picknicken? Daarom zijn er vanaf Hemelvaartsdag weer Delfts blauwe picknickkleedjes van gerecycled
plastic verkrijgbaar in de Delftse Hout: kleedje en afvalzak
ineen. Pak na afloop van de picknick je afval samen in het
kleedje, dichtbinden en in de afvalbak ermee. Simpel. Dus
doe mee. En help de Delftse Hout schoon houden.
Gratis verkrijgbaar: op de speelweide, bij Knus, Camping
Delftse Hout, De Papaver en bij de ingang van de Waterspeeltuin Delftse Hout.

De Duurzaam Delft-pagina verschijnt maandelijks als initiatief van de gemeente Delft. Het biedt mede een platform aan het Duurzaam Delft Dreamteam om projecten in het kader
van duurzaamheid zichtbaar te maken / Tekst: gemeente Delft / Vormgeving: KEPCOM Creatieve Communicatie / www.delft.nl/duurzaamdelft /Of mail naar milieu@delft.nl.
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