
Weten hoe energiezuinig uw woning is?
Laat een warmtescan maken van uw woning

Warmtebeeldcamera
De gemeente Heerenveen stelt warmtebeeld
camera’s beschikbaar. De leden van de werkgroep 
Knypster Grien maken de warmtescans. Hiermee 
krijgt u een eerste indruk van onnodig warmte
verlies uit uw woning. Om zo inzicht te krijgen in 
mogelijke isolatiemaatregelen. Dit wordt vaak 
duidelijk(er) zichtbaar in het stookseizoen. 

Meedoen? 
Meldt u dan voor 22 februari 2020 aan via het 
aanmeldformulier op www.deknipe.frl/dorpsvisie/
duurzaamheid/. Wij nemen dan contact met u om 

de warmtescan in te plannen. De warmtescan duurt 
ongeveer 20 minuten en moet ’s avonds uitgevoerd 
worden voor het beste resultaat. U moet wel thuis 
zijn wanneer wij komen.
 
NB: Dit is het eerste jaar dat we warmtescan  
aanbieden. We kunnen een beperkt aantal huizen 
bezoeken. Mochten er meer aanmeldingen binnen 
komen dan we kunnen bezoeken, wordt er geloot. 
Als het dit jaar goed bevalt, willen we het komend 
najaar een nieuwe ronde organiseren. Meer 
informatie over de warmtescan is te vinden op de 
website www.deknipe.frl/dorpsvisie/duurzaamheid/.

Akkrum-Nes ging u al voor!
In AkkrumNes wordt al gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera. Jan Atema, secretaris 
Duurzaam Akkrum Nes: “Voor het derde jaar op rij bieden wij inwoners van Akkrum en Nes een 
warmtescan aan. Vanaf begin af aan is dit een groot succes. Huiseigenaren zien direct op foto’s waar 
warmte verloren gaat. En treffen naar aanleiding hiervan isolatiemaatregelen. Deze warmte
scans kunnen echt een eerste stap in de goede richting zijn bij het isoleren van een woning.“
Meer informatie: duurzaamakkrumnes.nl

Knypster Grien biedt in maart de mogelijkheid om warmteverlies uit uw  
woning in beeld te brengen met een warmtebeeldcamera. Met een warmte
beeldcamera maken wij warmtescans van uw woning. Deze warmtescans ge
ven aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol kan zijn 
om extra isolatie aan te brengen. Een beter geïsoleerd huis is aangenamer, 
gezonder, beter voor het milieu én scheelt in (energie)kosten.


