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Voorjaarshoning 

Ook de bijen zijn druk in de 
weer geweest. Ze hebben 
het naar hun zin op hun 
nieuwe plek. En daar zijn we 
blij mee! 

 
 

Ze hebben zelfs zo goed hun 
best gedaan dat Esther 
(imker) al honing kon slinge-
ren, de eerste voorjaars-
honing. Veel werk, maar de 
honing is prachtig EN 
heerlijk!   

 

Gebruik je graag honing in je 
thee? Verwarm honing dan 
niet boven de 40-45°C, dan 
behoudt het alle mooie en 
gezondheid bevorderende 
eigenschappen. 

 

Nieuwsbrief 
Bouw verloopt voorspoedig  

 

In mei is er het nodige voorbereidend grondwerk geweest. De volgende 
mijlpaal, de stort van de fundering, is bereikt op 1 juni.  

 
3 juni: de basis is nu echt helemaal klaar  7 juni: start opbouw staalconstructie 

 
                         
 
 
 
 
 
15 juni: vlaggen voor hoogste punt 
 
 
 
 
 
                                                                     21 juni: stukje ‘thermische schil’ 

In juni gaat de bouw sneller dan het schrijven van deze nieuwsbrief.            
7 juni komt een enorme kraan, een grote trailer met staal en 4 handige 
mannen van Batist kassenbouw. In een paar dagen tijd is het hele 
geraamte opgetrokken en op woensdag 15 juni kon in bescheiden 
gezelschap van bouwers en aangrenzende buren het glas geheven 
worden op het bereiken van het hoogste punt. We liggen nu, 21 juni en  
2 weken na aanvang, bijna dicht en op schema! De kwaliteit van 
materialen en werk is werkelijk een genot. Het gekozen energieplaatje is 
ook iets waar we iedere dag, zeker met de huidige wereldse 
ontwikkelingen, heel blij van worden. Heel benieuwd hoe dat allemaal 
gaat werken. 
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Zichtbaarheid 
 

Binnenkort kom je ons tegen in: 

 

• Informatiekrant Zorg en 
Ondersteuning in Stichtse 
Vecht 2022  

• Zicht op Maarssen editie 
juni-juli en online 

 
 

 

 In de volgende  

nieuwsbrief o.a.: 

 
• Eerste kennismaking met 

een deel van het team 
zorgverleners 

• Geplande startdatum 

 

Duurzame bouw & energielabels  
Nieuwbouw moet sinds 1 januari 2021 voldoen aan BENG-eisen, 
waarbij BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Maar 
wat houden de BENG-eisen nou precies in?  
 

 
Nieuwbouw – BENG eisen - energielabels 

BENG 1: de energiebehoefte van een gebouw 

Belangrijke aspecten hierbij zijn het ontwerp, de isolatie-
waarden, de zontoetreding, de oriëntatie van het gebouw en de 
thermische massa. Elk gebouw heeft een thermische schil. Deze 
thermische schil kan je zien als de buitenkant van het gebouw 
en zorgt ervoor dat warmte vastgehouden, of juist buiten 
gehouden wordt. Hoe beter de thermische schil, hoe minder 
energie een gebouw nodig heeft, hoe beter de score. 
Wij gebruiken speciaal Kingspan sandwichpanelen van 10 tot 12 
cm dik met super goede isolatie en brandwerendheid. Het 
isolatieglas is HR++. Door bouwen op een bekende plek kan 
optimaal gewerkt worden met zontoetreding en of -wering. 
 

BENG 2: primair fossiel energieverbruik  

Hieronder valt de energie die nodig is voor verwarming, warm 
tapwater, koeling en ventilatie. Bij utiliteitsbouw komt daar nog 
het primair energieverbruik voor verlichting en bevochtiging bij. 
Uiteraard hangt dit samen met BENG 1. De mate van efficiëntie 
is waar op wordt gescoord. 
 

BENG 3: aandeel hernieuwbare energie  

De eisen met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energie 
dat uit een gebouw wordt gehaald, verschillen per type gebouw 
en functie van het gebouw. In ons geval ligt de eis op 36,4%.  
Wij scoren 62,3% door de energiepalen, water-water-
warmtepompen en zonnepanelen. 
 
Alle materialen worden tijdens de bouw gemeten, 
gefotografeerd en beschreven, zodat we een duidelijk overzicht 
hebben voor het energielabel. Het label is nu berekend A+++ te 
zijn! 

A+++ 



3 
 

Neem contact met 

ons op 

 
 

Natuur & Gezondheidcentrum 
Maarssen i.o. 

Bedrijfsnaam  

Tuinbouwweg 19B  
(vanaf ‘bouw gereed’ Tuinbouwweg 19C) 

Adres 

3602 AT Maarssen 

Postcode en plaats 

06-14722011 

Telefoon 

contact@voeljelekkerinjevel.nl 

E-mail 

www.voeljelekkerinjevel.nl 

Website 

 

Solar lampen & Positieve 

Gezondheidstuinen 
 
Voor ondersteunende financiering van de aan te leggen ‘Positieve 
Gezondheidstuinen’ zijn we met de verkoop van functionele solar 
lampen begonnen.  
 

Functionele solar lampen 

Lang gezocht, eindelijk gevonden! Want, we willen natuurlijk 
alleen TOPkwaliteit aanbieden! Deze solar lampen, lampen die 
werken op zonne-energie, die wij gaan verkopen, kenmerken zich 
door het geven van een krachtig en mooi warm licht. Een goede 
accu, die gegarandeerd 4-6 jaar mee gaat, topkwaliteit materialen 
en een grote keuze. Extra bijzonder is dat ze, als de zon het in de 
winter even af laat weten, via USB op te laden zijn.  Met andere 
woorden, je hebt er, jaarrond, echt iets aan! 
Het zijn echt functionele solar lampen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo hebben we weer een manier van werken met de elementen 
toegepast en wat past er beter in combinatie met de tuinen?! 
 
De eerste startvoorraad is binnen. We zullen waarschijnlijk 
bestellingen gaan verzamelen, omdat de lampen geïmporteerd 
worden. 
 
Wil jij mee helpen de tuinen realiseren èn zelf op een mooie 
manier jouw tuin/balkon aanlichten zonder gedoe met 
elektriciteit? Laat het weten! Meer info staat vanaf 27 juni op de 
website. Fijn als je meehelpt een verschil te maken! 
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