Middelburg Groene Monumentenstad
Wilt u uw monument mooier, comfortabeler en energiezuiniger maken?
Dan werken wij graag met u samen. Wij zijn van ‘Middelburg Groene
Monumentenstad’, een burgerinitiatief. Dankzij een bijdrage van de
gemeente Middelburg en de Energieke Samenleving Zeeland organiseren
we activiteiten. Woont u in een monument en wilt u uw monument
verduurzamen, meldt u dan bij groenmonumenten@zeelandnet.nl.
Activiteiten
Op zaterdag 12 september 2015 vieren wij de officiële start van
‘Middelburg Groene Monumentenstad’ waarbij wij u van harte uitnodigen.
Wethouder Chris Dekker verricht om 10 uur de officiële openingshandeling
aan de Koepoortstraat 15 te Middelburg.
Een wandeling langs groene monumenten in Middelburg
Na de officiële opening kunt u zaterdag 12 september 2015 tijdens Open
Monumentendag een wandelroute lopen langs groene monumenten in
Middelburg. Tussen 10.00 - 16.00 uur tonen enthousiaste bewoners u, hoe
zij hun monument met respect voor de historie duurzaam hebben
gemaakt.
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Koepoortstraat 15
Koepoortstraat 21
Koepoortstraat 3
Molenwater 119
Lombardstraat 1a
Oostkerkplein 15
Kinderdijk 78
Turfkaai 25-27
Sint Janstraat 58

Meer informatie
Op de facebookpagina Middelburg Groene Monumentenstad vindt u meer informatie over onze activiteiten. U
kunt hier ook inspirerende voorbeelden vinden zoals de groene menukaart. Doet u met ons mee of wilt u met
ons samenwerken, bel of mail dan met Elly Verhaeghe, 0031611647156, groenmonumenten@zeelandnet.nl.

Middelburg Groene Monumentenstad
Burendag
Op 26 september organiseren wij Burendag tussen 10 uur tot 14 uur
is er elk uur een workshop. U krijgt alles te zien, te horen en beleven
over installaties van lucht warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler,
houtpellet kachel tot en met de slimme meter en slimme
thermostaat. Ook vloer-, gevel-, dakisolatie, dubbel glas,
geïsoleerde kelderluiken en doucheschermen zijn te zien.
Aanmelden via groenmonumenten@zeelandnet.nl.
Energiebeurs
Op zaterdag 10 oktober (dag van de duurzaamheid) tussen 10 tot 16
uur organiseren wij een Energiebeurs op de Roosevelt Academy in
het Oude Stadhuis ingang aan de Markt te Middelburg. Hier vindt u
aanbieders die hun diensten en producten richten op monumenten
en kunt u ons ‘Middelburg groene monumentstad’ ontmoeten.
Tijdens de beurs kunt u zich opgeven voor een thermografische foto
van uw monument uitgevoerd door de studenten van de
Hogeschool Zeeland. U kunt zich aanmelden op de Energiebeurs of
via groenmonumenten@zeelandnet.nl.
Duurzame huizenroute
Op 14 november organiseren wij vanaf 10 uur tot 14 uur een
duurzame huizenroute, de route wordt bekend gemaakt op
www.duurzamehuizenroute.nl.
Groene Monumenten Klusdagen
Met dank aan het ROC SCALDA organiseren wij ‘Middelburg Groene
Monumenten Klusdagen’. De studenten komen op afspraak bij u
thuis. In overleg en op uw verzoek voeren zij eenvoudige
besparende maatregelen uit die uw energienota verlagen.
De kosten voor bijvoorbeeld radiatorfolie of stekkerdozen met
uitschakelaar voor het terugdringen van sluipverbruik, zijn voor uw
rekening. Wilt u besparen, meldt u aan via groenmonumenten@
zeelandnet.nl.
Meer informatie
Op de Facebookpagina Middelburg Groene Monumentenstad vindt u meer informatie over onze activiteiten. U
kunt hier ook inspirerende voorbeelden vinden zoals de groene menukaart. Doet u met ons mee of wilt u met
ons samenwerken, bel of mail dan met Elly Verhaeghe, 0031611647156, groenmonumenten@zeelandnet.nl.

