Samen voor
een Gas(t)vrij
Bernheze
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Voorwoord

“

Ik prijs me gelukkig in een gemeente te wonen en te werken die hoge
duurzaamheidsambities heeft. Bernheze is niet alleen groen dankzij de vele natuur,
maar ook vanwege de wens om in de nabije toekomst energieneutraal te zijn.
Die wens kan werkelijkheid worden als we daar allemaal ons steentje aan bijdragen;
inwoners, bedrijven, organisaties. En ik dus ook.

Als ik m’n duurzame
idealen echt serieus neem,
zal ik de keus voor gas
dus moeten heroverwegen
Marieke Moorman, burgemeester Bernheze

“

		

Nu vind ik van
mezelf dat
ik al redelijk
duurzaam leef.
Ik neem zoveel
mogelijk de
fiets in plaats
van de auto.
Ik maak een
hobby van
afvalscheiding

(hoewel deelname aan de Bernhezer
afvalproef 100-100-100 me leerde dat ’t
nog beter kan). Een deel van onze groenten
komt uit de eigen moestuin. Het regenwater
gebruiken we voor de planten in onze tuin.
Op ons dak hebben we zonnepanelen laten
leggen; de teller loopt nu vrolijk terug in plaats
van vooruit. En toen we ons huis verbouwden,
hebben we alles goed laten isoleren.
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De gemeente Bernheze kiest ervoor om in
toekomstige nieuwbouwwijken geen gas meer
aan te leggen. Daarmee zetten we een flinke
stap in de richting van energieneutraliteit.
Dat is mooi. De volgende uitdaging is om ook
bestaande bouw van het gas af te krijgen.
Geen geringe opgave, weet ik uit ervaring.
Toen we onze huis ingrijpend verbouwden,
kozen we toch voor aardgas. Uit gewoonte,
omdat we inductiekoken ‘teveel gedoe’
vonden. Weinig steekhoudende argumenten,
vind ik achteraf. Bovendien is ’t penny wise
pound foolish.
Aardgas wordt immers alleen maar duurder
dan (duurzame) elektriciteit. Als ik m’n
duurzame idealen echt serieus neem, zal ik de
keus voor gas dus moeten heroverwegen. Dat
dat de moeite waard is, laten de verhalen in
deze brochure zien.
Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze
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Gewone mensen die
iets speciaals doen
Bernheze. Zomaar een Brabantse plattelandsgemeente. Zeker ook groen: veel
natuurschoon, nog meer boerenland. Maar hoe groen zijn we zelf en met name
onze huizen?

Het kon wel eens een lange zoektocht worden
naar een schamel aantal contacten. Maar wat
bleek: binnen een mum van tijd hadden we
wel twintig duurzame huizen op onze lijst.
Kennelijk zijn wij hier wel degelijk bezig met
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“

informeren,
enthousiasmeren,		
initiëren

“

Duurzaamheid is tegenwoordig een veel
gebruikt begrip. We worden dagelijks
geconfronteerd met de noodzaak om
duurzamer en energiezuiniger te leven.
Klimaatverandering, CO2-uitstoot, Groningen,
Poetin, alsmaar stijgende gasprijzen,
eindigheid van fossiele grondstoffen en last
but not least de toekomst van onze kinderen.
Afstappen van fossiele brandstoffen zoals
aardgas is hierbij een terugkerend thema.
Ook onze gemeente Bernheze heeft
verregaande ambities op het vlak van
duurzaamheid: de energievraag moet
naar beneden en het aandeel duurzame
energieopwekking moet omhoog. Gelukkig
is er op deze fronten dagelijks goed nieuws.
Mooie projecten voor duurzame huizen
alom, maar zelden uit Bernheze. Zo blijft
verduurzaming een ver-van-mijn-bed-show.
Dat moet veranderen, vinden wij. Wat zou het
mooi zijn als we onze inwoners duurzame
huizen uit de eígen omgeving kunnen laten
zien. Maar zijn die er wel?

duurzaamheid. Soms is een mooi voorbeeld
gewoon een straat verderop te zien. We weten
het gewoon niet van elkaar. We zijn er de
mensen niet naar om onze successen hoog
van de toren te blazen. Onder deze ingetogen
volksaard gaat echter een groot enthousiasme
schuil. Dat blijkt als we contact leggen met
deze dorpsgenoten. Eerst telefonisch, daarna
op bezoek. We kennen elkaar niet, maar de
ontvangst is hartelijk. Al snel hebben we
de leukste gesprekken.
Duurzaamheid verbindt
Bernheze bestaat uit een aantal mooie
dorpskernen. Bewust hebben we in ieder
dorp een of meerdere voorbeelden van
duurzaam (ver)bouwen gekozen. Wil dit
een wijdverbreid succes worden, dan moet
duurzaamheid laagdrempelig gemaakt worden
voor de mensen. En dat begint met zien

waar duurzaam bouwen al met succes wordt
toegepast. Bij wijze van spreken tijdens het
uitlaten van de hond. Dit boekje is dan ook
een bundeling van een aantal eerlijke verhalen
van gewone mensen die eigenlijk toch wat
bijzonders gedaan hebben. Mensen uit de
eigen buurt. Verhalen die inspireren en ons
tot voorbeeld kunnen zijn. Het boekje heeft
niet de pretentie om compleet en diepgravend
te zijn. Het focust op huizen die geen
aardgas meer nodig hebben.
Wel hoopt het de inwoners van Bernheze

te informeren, enthousiasmeren en aan
te zetten tot duurzaam (ver)bouwen.
We willen iedereen die heeft meegewerkt
aan de gesprekken en aan deze publicatie
van harte danken. Zonder jullie was dit boekje
er nooit gekomen. We kunnen uit ervaring
spreken als we zeggen: gastvrij
zijn we al in Bernheze. En straks wellicht
ook nog gasvrij.
Werkgroep Gas(t)vrij Bernheze
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Subsidies
en regelingen
Om verduurzamen financieel extra interessant te maken voor particulieren zijn er
diverse subsidies en regelingen. Check vooraf altijd of de subsidie/regeling nog actueel
is. Looptijden, budgetten en voorwaarden kunnen veranderen.
Zo bleek dat in april 2017 het budget op was voor de Subsidie energiebesparing eigen huis
(SEEH), een subsidie voor het uitvoeren van minimaal twee isolatie verbeterende maatregelen.
Het regeringsbeleid bepaalt of er nieuw budget komt. Enkele subsidies /regelingen noemen we
in het bijzonder.

BTW terugvordering bij aanschaf zonnepanelen
Bij de aankoop van zonnepanelen kan de BTW ook door particulieren teruggevraagd worden.
De leverancier van de zonnepanelen kan daarover meer informatie verstrekken. Milieu Centraal
geeft een handig stappenplan om het zelf te doen.
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-opzonnepanelen-terugvragen/
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/
hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen

ISDE - Investeringssubsidie duurzame energie
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming voor de aanschaf
van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel
particulieren als zakelijke gebruikers.

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

Salderen bij elektriciteitsopwekking via zonnepanelen
Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet wordt afgetrokken
van je elektriciteitsverbruik. Dat kan bijvoorbeeld bij eigen opwekking van energie met
zonnepanelen. De afnemer betaalt aan de leverancier alleen het saldo.

www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzameenergie/saldering-en-zelflevering

Duurzaamheidslening (vanuit gemeenten)
Speciaal voor eigenaren en bewoners van bestaande woningen biedt een aantal gemeenten
een lening aan voor de financiering van energiebesparingsmaatregelen. Het leenbedrag varieert
van € 2.500 tot maximaal € 15.000.

Energiebesparingslening (vanuit de banken)
De energiebesparingslening is de mogelijkheid om tot 106 % (in plaats van 101 %) van de
waarde van de woning te lenen als er energiebesparende maatregelen getroffen worden. Bij de
inkomenstoetsing, waarmee wordt bepaald hoeveel er geleend kan worden, blijven investeringen
in energiebesparing tot maximaal € 9.000 buiten beschouwing. Bij een nul-op-de-meter woning
is dit zelfs € 25.000. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds.

www.energiebespaarlening.nl

Voor nationale regelingen zijn de sites van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en
van de Belastingdienst gezaghebbend. Andere handige websites voor meer informatie over de
subsidies en regelingen:

www.subsidie-zonnepanelen2017.nl
www.energiesubsidiewijzer.nl

www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-verbouwen/duurzaamheidslening
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Technische begrippen
en energiebesparingsmaatregelen
All-electric
Deze Engelse term wordt gebruikt om
aan te geven dat in het huis geen gebruik
wordt gemaakt van gas, maar alles werkt
op elektriciteit.
Energieneutrale woning
Een woning die in een jaar net zo veel energie
opwekt als dat deze verbruikt voor verwarming
(en eventuele koeling).
Energie-plus woning (Nul-op-de-meter)
Een Energie-plus woning (of energie leverende
woning) wekt in een jaar meer (duurzame)
energie op dan dat er totaal in verbruikt wordt.
Het concept zegt daarom ook niet perse iets
over de energiezuinigheid en gasloosheid
van de woning. Al is een goed geïsoleerd huis
met zuinige bewoners en apparaten uiteraard
makkelijker Energie-plus te maken.
Een variant hierin is de Nul-op-de-meterwoning dat net zo veel energie opwekt als
er in totaal in verbruikt wordt.
EPC
De energieprestatiecoëfficient (EPC-waarde)
is een maat voor de energie-efficiëntie van
een gebouw. De scores lopen uiteen van
1 (zeer slecht) tot 0 (uitmuntend).
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Grondbuis
Een in de grond ingegraven buis waardoor
ventilatielucht wordt aangezogen.
Door de constante temperatuur van de
grond wordt de ventilatielucht op natuurlijke
wijze voorverwarmd (winter) dan wel
voorgekoeld (zomer).
Hotfill
Een ingebouwd of extern apparaat of ventiel
(mengkraan) dat warm water levert aan een
(vaat)wasmachine, zodat deze het water zelf
niet meer hoeft op te warmen. Dit betekent
niet altijd milieuwinst.
HR-ketel
Een gasgestookte Hoog Rendement ketel
zorgt voor terugwinning van warmte uit de
waterdamp die vrijkomt bij de verbranding
van gas. De warmte verdwijnt dus niet in
de afvoerpijp maar wordt gebruikt voor de
verwarming van lucht of water.
HR++ en HR+++ (triple) glas
HR++ beglazing bestaat uit twee glasbladen
met gas gevulde spouw, waarbij op één
glasblad een warmtereflecterende coating
is aangebracht. Driedubbel glas bestaat uit
drie glasplaten met daar tussen in twee
gasgevulde spouwen.

Infraroodpanelen
Verwarmingspaneel dat door middel van
infraroodstraling objecten en personen in
de ruimte verwarmt. Bij dit principe is geen
lucht benodigd als overbrenger van de
warmte. Hierdoor heeft het geen opstarttijd
of vertraging, maar wordt de bereikte massa
direct verwarmd.
kWh/MWh
Hoeveelheid elektrische energie uitgedrukt in
KiloWattuur of MegaWattuur (1000 kWh).
Pelletkachel
Efficiënte houtkachel die brandt op tot korrels
geperst houtpoeder (pellets genaamd), dat
verkregen wordt uit restafval (snoeihout,
zaagsel en houtspaanders) of gewoon uit
bomen. Door de hoge persdruk tijdens de
fabricage bevatten de pellets een hoge
verbrandingswaarde. En door de kleine
korrels zijn de kachels veelal elektronisch en
vraaggericht in te stellen.
Passiefhuis
Een extreem goed geïsoleerd, kierdicht en
koudebrugvrije woning dat zo weinig warmte
verliest dat er niet meer dan 15 kWh/m² per
jaar voor ruimteverwarming verbruikt wordt.
Een passiefhuis is dan ook niet per definitie
energieneutraal (al is er nog maar weinig
voor nodig daar alsnog aan te voldoen). De
verwarming (tijdens de koudere maanden)

wordt hoofdzakelijk verkregen uit passieve
bronnen zoals de zon, haar bewoners en de
apparaten. Om dit te verwezenlijken wordt bij
het ontwerp al rekening gehouden met veel/
grote ramen op het zuiden en kleine op het
noorden.
Rc-waarde
Warmteweerstand- of ook wel isolatiewaarde
voor (isolatie)materialen of combinaties van
bouwmaterialen, zoals spouwmuren. Hoe
hoger de waarde, hoe beter de isolerende
werking. De Rc-waardes zijn inmiddels
enigszins te vergelijken met ons score-stelsel
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed).
Warmtepomp
Een installatie die warmte onttrekt aan
een bron (lucht, bodem of water) en deze
omzet naar een bruikbare temperatuur voor
verwarming zoals vloerverwarming, warme
ventilatielucht of een buffervat voor warm
tapwater. Daarvoor heeft de warmtepomp
elektriciteit nodig. Hier staat tegenover dat
geen of minder andere energiebronnen (zoals
aardgas) nodig zijn voor verwarming. De
verschillende uitvoeringen die er zijn, worden
genoemd naar bron – afgifte:
• Lucht - Lucht (ventilatielucht)
• Lucht - Water (vloerverwarming/boiler)
• Bodem - Water (vloerverwarming/boiler)
De warmtepomp maakt dan gebruik van 		
aardwarmte: de temperatuur op een
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bepaalde diepte in de grond. Meestal
gebeurt dit met verticale grondbuizen
(ook wel “lussen” genoemd bij gesloten
systemen) die soms wel honderden meters
de grond in gaan, maar het is ook mogelijk
met horizontale buizen.
• Water - Water (vloerverwarming/boiler)
Hier gebruikt de warmtepomp de
temperatuur van het grondwater. De
toepassing is vooral bij woonwijken en
industrie.
• Hybride warmtepompsysteem. Bij
hybride systemen worden warmtepompen
gecombineerd met een (gasgestookte)
CV-ketel. Normaliter zorgt de warmtepomp voor de verwarming, maar als
het echt nodig is, kan de CV-ketel 		
bijspringen, bijvoorbeeld tijdens de
koudste winterdagen.
Warmteterugwinning (WTW)
Een WTW is een warmtewisselaar die
warmte uit afvoerlucht onttrekt en gebruikt
als voorverwarming van ventilatielucht van
buiten. Warmteterugwinning is ook mogelijk
bij de afvoer van warm water. Zo kan
gebruikt douchewater gebruikt worden voor
de voorverwarming van warm tapwater. Bij
ventilatie-WTW dienen de filters met enige
regelmaat verschoond te worden voor gezonde
lucht binnenshuis.
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Zonneboiler
Een buffervat met warmtewisselaar dat
de door zonnecollectoren gecreëerde
warmte opslaat in voorraadwater. Dat kan
gebruikt worden voor warm tapwater en
ruimteverwarming.
Zonnecollector
Een zonnecollector bestaat uit een vlakke
plaat met een daarin een buizensysteem of
uit een rek verticale buizen (heatpipes) dat uit
de straling van (zon)licht warmte genereert en
bijvoorbeeld aflevert aan een zonneboiler.
Zonnepanelen (PV-panelen)
Een zonnepaneel bestaat uit een groot
aantal zonnecellen die zonlicht omzetten in
een elektrische stroom. Deze werking heet
photovoltaïsch (PV). Zonnecellen kunnen ook
in gebogen oppervlakten geplaatst worden
of geïntegreerd in andere elementen, zoals
dakpannen. Een bijzondere variant is het PVTpaneel: dat paneel levert zowel elektriciteit als
warmte. (PVT = photovoltaïsch – thermisch)
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Grondbuis
Isolatie
Elektrische boiler

Energieneutraal zijn

Luchtwarmtepomp
Zonnepanelen

Guus Geenen en Linda Lucius zijn aan de Dorpsrand 46 in Vorstenbosch druk
bezig om de laatste hand te leggen aan hun zelf gebouwde, duurzame huis. In 2018
trekken ze er in.

Zelf bouwen is geweldig!
Guus en Linda zijn inmiddels een jaar bezig
om hun eigen huis te bouwen en ze vinden
het geweldig. Guus heeft in de bouw gewerkt
en verdient nu de kost met het installeren van
kachels. Ze wonen al op het perceel en hebben
een overtuigende keuze gemaakt om gasloos
te bouwen. “Nu hebben we de kans om het
meteen goed te doen. Waarom zouden we
nu al gaan achterlopen, over een tijd moet
het toch. Het is veel beter voor het milieu
en de gasprijs gaat naar verwachting alleen
maar stijgen.”
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Waarom niet nu al
		
duurzaam bouwen? 					
	Over een tijd moet het toch!

“

“

Energieneutraal
Het doel is energieneutraal te zijn. Een
luchtwarmtepomp haalt warmte uit de
buitenlucht en verwarmt het 230 m2 grote
huis. In de zomer kan een luchtwarmtepomp
in de zomer ‘omgekeerd’ worden gebruikt om
het huis mee te koelen. Het grote voordeel
van een luchtwarmtepomp is dat hiervoor
geen grondboring nodig is. Voor de echt koude
winterdagen gaat de speksteenkachel aan.
Die brandt op hout en pellets. “Zo’n soort
kachel geeft heel geleidelijk zijn warmte af.”
Het warme water komt van een elektrische
boiler met een voorraadvat van 300 liter.
“Maar het begint allemaal met goede isolatie.

Gas(t)vrij Bernheze | 01

Het huidige bouwbesluit eist dat ook. Ons dak
heeft dan ook een Rc-waarde van 6 en de
gevel zit op 4,5. De ramen hebben HR++ glas
en rolluiken op de bovenverdieping houden ’s
nachts de warmte nog langer vast.” Het huis
voldoet aan de EPC-norm die in 2015 nog is
aangescherpt: EPC < 0,4. Zonnepanelen voor
de elektriciteitsvoorziening maken het plaatje
compleet. “Er komen er 15 à 20, afhankelijk
van de constructie van het platte dak en
de vergunning.“
Warmteterugwinning
Bij de ventilatie wordt een WTW,
warmteterugwininstallatie, gebruikt. Die staat
op zolder. Omdat het dak ’s zomers erg heet
wordt, is ervoor gekozen om de inkomende
lucht niet via het dak te laten lopen maar
via een leiding naar de achterzijde van het
huis. Die leiding ligt in de grond waardoor de
temperatuur van de aangevoerde lucht altijd
12 0C is.
Ruimte vrijhouden
Guus en Linda weten waar ze over praten als
het gaat om zelf bouwen. Het meeste doet
Guus zelf, met hulp van zijn schoonvader, en
voor de hele specialistische klussen huren ze
mensen in of vragen ze advies.
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Infraroodpanelen
Isolatie en HR++ glas
Zonnepanelen

Voor ieders
toekomst

Elektrische heater
Gas afsluiten

Samen met hun hond Ayla wonen Frans en Anke Smits al 25 jaar gelukkig in de
John F. Kennedystraat 60 in Heesch. Het vrijstaande huis uit 1961 was aanvankelijk
helemaal niet gasvrij, maar door ingrepen van Frans en Anke is dat veranderd.

Elk jaar een energiebesparingsmaatregel
Frans en Anke zijn altijd al bezig geweest met
duurzame maatregelen voor hun huis (160 m2
en 414 m3 inhoud). Elk jaar hebben ze wel iets
gedaan. Het begon met isolatie; muurisolatie,
vloer- en dakisolatie zijn in de loop der jaren
allemaal aangebracht. Er is overal HR++ glas
gekomen, met rolluiken aan de voorkant en
het zijraam. “We wisten dat goed isoleren het
meeste energie zou besparen en het meest
zou lonen voor onze portemonnee.” Nu gaat
het hen om het leefbaar houden van onze
aarde voor de toekomst.

“

Het gaat niet om terugverdienen. Het gaat
om wat er gebeurt als
je niets doet. Bedenk
daarbij dat kleine
steentjes samen
toch een grote berg
kunnen maken.
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“
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“In 2016 gaf Marjan Minnesma, directeur
van Urgenda, een lezing in Nistelrode en
zij heeft ons echt helemaal wakker geschud.
Als je (klein)kinderen vragen wat je gedaan
hebt, kun je toch niet zeggen ‘niets, want
het stond niet mooi’.”
Een geweldig comfortverbetering
Van een huis in slechte staat toen ze het
kochten, is het nu een huis met comfort.
“Toen we de spouwmuurisolatie in 1995 lieten
aanbrengen, scheelde dat vochtdoorslag en
de helft van de gasrekening. Daarna met de
nieuwe ramen scheelde het nog meer. We
hadden geen tocht en kou meer. Het was er
een stuk comfortabeler op geworden.”
Infraroodpanelen
Inmiddels zorgt een elektrische heater voor
warm water. De radiatoren uit het gastijdperk
hangen er nog wel, maar worden niet meer
gebruikt. Voor de sfeer en de allerkoudste
winterdagen hangt een houtkachel in de
woonkamer. Toch is de verwarming van het
huis niet vervangen door vloerverwarming
zoals je vaak ziet. Frans en Anke hebben een
andere weg bewandeld. En die voelt geweldig
goed. Letterlijk en figuurlijk. Het huis heeft
infraroodpanelen gekregen. “Met de panelen
15

Tip
Frans en Anke laten zien dat je met een bestaand huis ook van het gas af kan.
” Wees je bewust van je verbruik en bedenk wat je nodig hebt. Kijk stap voor stap
wat past bij je situatie en onderzoek het goed. Kijk ook altijd naar infraroodpanelen.
Wat veel mensen niet weten is dat ze al jaren in ziekenhuizen en in veel winkels
hangen. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee.”

hebben we minder droge lucht dan met de
centrale verwarming, het voelt erg aangenaam
en we voelen de warmte overal. Het is geen
straalwarmte, net als met een kachel, het voelt
echt anders. Prettiger.”
Het is dat Frans en Anke erop wijzen, maar
anders zouden de panelen die her en der
aan het plafond hangen de bezoeker niet
eens opvallen. Zijn die infraroodpanelen
nou duur? Dat hangt af van het formaat
(30/60 x 60/90/120) en de capaciteit (300
tot 800 Watt). Eén paneel kost maximaal
€ 400,00. Frans en Anke hebben beneden
7 panelen hangen van verschillende grootte
en capaciteit. Boven hangen ook panelen.
Daarmee komt het totaal geïnstalleerde
vermogen van de panelen uit op 6800 Watt.
Zonnepanelen en groene stroom
Door deze panelen en de elektrische heater
is de elektriciteitsrekening wel gestegen:
“Naar verwachting hebben we 8000 kWh per
jaar nodig.” Maar ook daar is aan gedacht: 12
zonnepanelen sieren het dak aan de zuidkant.
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“Zo voorzien we voor een deel in onze eigen
elektriciteitsbehoefte.
En wat we verder nog nodig hebben kopen
we in met 100% groene en lokaal opgewekte
elektriciteit via de BECO, de Bernhezer
Energiecoöperatie!”
Gas afsluiten
Gaskosten hebben ze niet meer. De oude
gasaansluiting wel. Die zijn ze liever kwijt,
maar voor het fysiek verwijderen en
ontkoppelen van het gasnet rekent Enexis,
de netbeheerder, een fors bedrag van vele
honderden euro’s. Alleen administratief het
gas afsluiten is ook mogelijk. Dan voorkom
je ook de maandelijks netwerkkosten die
iedereen betaalt via zijn energierekening.
Maar ook dat kent een prijskaartje: € 120,00.
“Wellicht dat we dat toch maar gaan doen.
Vreemd eigenlijk, dat op deze manier
gasloos worden en verduurzaming een
beetje ontmoedigd wordt. Misschien zou
de gemeente direct of indirect een rol
kunnen spelen.”
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Aardwarmte
Warmtepomp
Zonnepanelen

De keuze is
snel gemaakt

WTW
Nieuwbouw

Midden in Loosbroek, aan de Schaapsdijk 30, wonen Edwin en Christel Hanegraaf. Het
zelf gebouwde vrijstaande huis uit 2005 heeft geen gasaansluiting en dat bevalt hen
en hun drie kinderen erg goed.

Vanzelfsprekend
Edwin en Christel vonden het heel vanzelfsprekend om in 2005 een warmtepomp aan
te schaffen voor hun eigen nieuwbouwhuis.
Een groot voordeel was dat ze geen extra
kosten voor de gasaansluiting, het vastrecht
meer zouden hebben. “We zijn zelf gaan
kijken bij de leverancier van warmtepompen
en hij liet ons alles zien. We mochten zelfs
kijken hoe zo’n aardwarmtepomp een heel
appartementencomplex verwarmt en de
temperatuur in de gaten houdt. We hadden
de keus snel gemaakt.”
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“

“

Fantastisch hoe
weinig omkijken
je hebt naar zo’n 		
warmtepomp
Gas(t)vrij Bernheze | 01

Heel tevreden
Edwin en Christel kunnen geen enkel
nadeel noemen, alleen maar voordelen. ”De
temperatuur met zo’n warmtepomp is altijd
hetzelfde, tussen de 20 en 220C. Dat is in de
zomer met die hoge temperaturen heerlijk,
de buren komen zelfs bij ons afkoelen. We
hebben een contract voor jaarlijks onderhoud
en dat kost € 120,-. Verder hebben we alleen
een keer een chip laten vervangen voor
ongeveer € 100,-. In 12 jaar is er misschien 4
keer iemand geweest omdat we een storing
hadden. We hoeven er nooit iets aan te doen,

hij staat altijd op dezelfde stand. Geluid maakt
hij bijna niet.”
Kosten
Als er dan toch een nadeel genoemd moet
worden: “de kosten van het aanleggen van
onze grondbronnen. Maar goed, die pijn
hebben we alleen aan het begin even gehad.”
Terugkijkend schatten Edwin en Christel
in dat het aardwarmtesysteem inclusief
warmtepomp ongeveer € 30.000 gekost
moet hebben. Voor de bronnen moest 150
meter diep geboord worden per put. In die
put zit een lus, een gesloten leidingsysteem
waarin een vloeistof (water met glycol) de
temperatuur van het grondwater op die
diepte overneemt en naar de warmtepomp
brengt. De warmtepomp verhoogt de
temperatuur tot een hoogte die nodig is
voor de vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping. Een elektrische
heater zorgt voor warm water uit de kraan.
Zonnepanelen
Om niet teveel elektriciteit bij een energieleverancier in te hoeven kopen, hebben ze
zelf in 2013 16 zonnepalen op hun dak gelegd.
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Ventilatie
Voldoende ventilatie was wel een
aandachtspunt, herinnert Edwin zich. Op
enkele plekken in het plafond zitten ronde
ventilatieopeningen. Het is dat Edwin erop
wijst, anders zouden ze je niet eens opvallen.
De van buiten ingeblazen lucht wordt eerst
via een warmteterugwinunit (WTW-unit)
voorverwarmd.
Capaciteit warmtepomp en voorraadvat
De beste tip die ze mensen kunnen geven
die ook een warmtepomp willen aanschaffen,
is dat ze goed laten uitrekenen hoeveel
capaciteit ze nodig hebben. “Wij zitten
helemaal goed met een vat van 150 liter, ook
met drie jonge kinderen nu. We hebben altijd
genoeg warm water.”

“

Voldoende
ventilatie
was wel een
aandachtspunt

“

Die leveren bijna de helft van hun jaarlijkse
elektriciteitsbehoefte. Het huis is dan ook niet
energieneutraal, maar wel gasloos.

en inzichten, maar er zouden weer een
warmtepomp, WTW-unit en zonnepanelen
komen. En hoe zit het dan met de spekstenen
houtkachel? “Die gaat alleen aan in hartje
winter als het hard vriest, die stoken we vooral
voor de gezelligheid.”

Als Edwin en Christel opnieuw een huis
moesten bouwen, gingen ze het opnieuw zo
doen. Natuurlijk met de nieuwste technieken
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Passief huis
Warmtepomp
Aardwarmte

Passief
bouwen

zonnecollectoren
Nieuwbouw

Sinds 2014 zijn Gerard en Vera Marijnissen de trotse bewoners van hun zelf ontworpen
landhuis aan de Nistelrodeseweg 57 aan de rand van Heesch. Een huis waarvoor ze in
2015 het passief huis-certificaat uitgereikt hebben gekregen.
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Gasloos en
passief bouwen
is de toekomst
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Geen last van het verkeer
Nu we hier wonen genieten we met volle
teugen van het wooncomfort en de ruimte.
We hebben in alle seizoenen een constante
temperatuur in huis, de luchtvochtigheid en
ventilatie zijn altijd optimaal, er is geen tocht
en de muren stralen geen kou af. En een
mooie bijvangst van de kierdichtheid en de
isolatie is dat we het verkeer bijna niet horen,
terwijl in andere huizen aan de weg het wel
nadrukkelijk hoorbaar is.
Van een idee tot de concrete maatregelen
“Wij zijn heel ver gegaan met de maatregelen,
maar met minder kom je ook een heel

eind.” Gerard vertelt dat hij 50 jaar in de
installatietechniek heeft gewerkt en dat hun
duurzame huis het resultaat is van een uit
de hand gelopen hobby. “Toen we begonnen
hadden we nog geen concrete ideeën voor ons
huis. Het moest duurzaam zijn en dat was het.
Ik kwam op het spoor van zogenaamd ‘passief
bouwen’ en dat gaf een goede basis om aan
de slag te gaan.”
Slim ontwerpen
Samen met de architect is een speciaal
ontwerp gemaakt. “We hebben het
leefgedeelte op het zuiden gericht met zoveel
mogelijk ramen. Op het koudere noorden
zitten juist minder ramen die bovendien
kleiner zijn. De keuken, badkamers en toiletten
zo gepositioneerd dat er zo min mogelijk
leidingen door het huis lopen. Geen onnodig
materiaalgebruik en warmtetransportverliezen
dus. Vanwege mijn achtergrond heb ik veel zelf
uitgedacht en uitgerekend. Samen met een
meedenkende aannemer en installateur is het
eindresultaat helemaal naar wens geworden.”
Meestal is een passief huis een hypermodern
ogend pand waar duidelijk naar de passief
huis normen is toegewerkt; het bijzondere aan
het huis van Gerard en Vera is dat het juist
traditioneel oogt.

“

Een droom komt uit
Een grote wens van Gerard en Vera Marijnissen
is in vervulling gegaan toen ze vanuit GrootAmmers in de Alblasserwaard in Heesch
kwamen wonen. “We zeiden altijd tegen elkaar
dat we naar het oosten van het land zouden
verhuizen als de kinderen het huis uit waren.
Heesch hadden we uitgesloten omdat we
niet te dicht bij één van de kinderen met haar
gezin wilden wonen, maar het moest toch zo
zijn. Onze plek aan de Nistelrodeseweg bleek
de mooiste plek en daar kon geen enkel ander
perceel tegenop, zelfs niet in Goch, Duitsland.”
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Gerard heeft de volgende tips voor mensen die gasloos en duurzaam willen bouwen.

Het heeft zelfs een rieten kap. “We wilden met
ons project aantonen dat dit ook kon.”

Het gaat er niet om met veel apparatuur veel duurzame energie op te wekken
en zo nul energie te bereiken. Het begint met energie beperken en dat betekent
nadenken over de vormgeving en ligging van het huis, goed isoleren en
kierdicht bouwen.

Frisse lucht
Van begin af aan was duidelijk dat er geen
gasaansluiting zou komen, alhoewel het nog
wel wat kruin kostte om dat te regelen. “Als
je net als wij de vloeren, muren en het dak
isoleert met Rc-waarden tussen 7 en 10, dan
valt de warmtevraag best mee.” Ook triple,
HR+++ glas helpt erg bij het minimaliseren
van de verwarmingsbehoefte. Het is een
misvatting dat je bij een passief huis dat
kierdicht is, geen frisse lucht zou hebben.
Ook daar mogen de deuren en ramen wel
eens open, maar structurele warmteverliezen
worden vermeden. “Het is wel belangrijk een
goed ventilatiesysteem te hebben, liefst met
WTW’s, zoals bij ons”, voegt Gerard toe
.
Aardwarmte
Toch moet een passief huis in de winter ook
enigszins verwarmd worden. Daarvoor ligt
er vloerverwarming. Die is aangesloten op
een warmtepomp die zijn warmte haalt uit
de constante temperatuur van grondwater
in de twee verticale grondbronnen op
honderd meter diepte. “Het is een hogere
begininvestering omdat het boren duur is,

De volgende stap is duurzame energie gebruiken. Volgens Gerard moeten we af van
de fossiele energie, want het gebruik vernietigt de aarde. Gasloos en passief
bouwen is de toekomst.
Bouw een schacht in je huis voor alle leidingen en maak ‘m niet te klein.
Dan kun je er goed bij.
In plaats van een water/water warmtepomp kun je voor een goedkopere lucht/
water warmtepomp kiezen. Nadeel is dat je een lager rendement hebt in de winter
en hogere jaarlijkse kosten.
Huur een professional in als het gaat om de installaties. Het kost je extra geld
maar het levert noodzakelijke deskundigheid op. Als je er niet in thuis bent,
scheelt het je een hoop puzzelwerk en het voorkomt fouten.
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“

Wij zijn heel ver
gegaan met de
maatregelen,
maar met minder
kom je ook een
heel eind.

“

Tip

maar de efficiency van zo’n systeem is hoger
dan van een lucht/waterwarmtepomp.” Vera:
“Een plezierige bijkomstigheid van de
warmtepomp is dat er tijdens hete dagen ook
vloerkoeling mogelijk is.”
Een elektrische heater zorgt voor warm
tapwater en voor de badkamer wordt
het warme water geleverd door zes
zonnecollectoren. “Die konden mooi
geïntegreerd worden in het pannendak van het
bijgebouw.” Geen gas betekent meestal een
hogere elektriciteitsrekening, al is het alleen
maar omdat de warmtepomp aangedreven
moet worden en er op inductie gekookt
moet worden. Dat is bij Gerard en Vera niet
anders. Om dat te compenseren liggen er 45
zonnepanelen achter in de tuin. Die zijn ook
voor het opladen van enkele tuinmachines.
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Aardwarmte
Warmtepomp

Groen
buitengebied

Verbouw

In het buitengebied tussen Nistelrode en Loosbroek, ligt aan de
Dintherseweg 41 het aardgasloze huis van Cees en Marjan van Wichen.
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Door de hoge prijs 		
van propaangas was
de keuze voor een
aardwarmtepomp 		
snel gemaakt

Aardwarmte goedkoper geworden
Toen Cees en Marjan in 2004 dit huis
bouwden, hadden ze al de wens om het te
verwarmen met aardwarmte. Maar de hele
installatie bleek ruim € 30.000,- duurder dan
tegenwoordig en geen optie. Gelukkig kregen
ze in 2011 met de uitbouw van de woning
de kans om het opnieuw te bekijken. Door
de hoge prijs van propaangas was de keuze
snel gemaakt, er werd een aardwarmtepomp
geïnstalleerd. “Dat zorgde voor een daling van
het propaangasverbruik van 5000 naar 1500
liter per jaar. Dat scheelt in de portemonnee.”
Het resterende propaangas wordt gebruikt
voor verwarming van de eerste verdieping en
de bijgebouwen en voor warm tapwater. De
warmtepomp maakt gebruik van een gesloten
bodemsysteem. Die haalt zijn warmte uit drie
aardwarmtebronnen: pijpen die in het geval
van Cees en Marjan 75 meter de grond in zijn
geboord. De warmtepomp heeft bij Cees en
Marjan wel veel elektriciteit nodig, ongeveer
3500 kWh per jaar. “Wellicht komen daar in de
toekomst zonnepanelen voor.”
Jarenlang zorgeloos comfort
Tot op de dag van vandaag hebben ze daar
veel plezier van. Cees: “We hoeven er niet

naar om te kijken en hebben nooit problemen
gehad. Hij staat altijd ingesteld op 210C. Het
hele jaar door is het aangenaam warm. Het
enige dat anders werkt vergeleken met een
gasgestookte ketel is dat alles automatisch
gaat. Dat merk je in het voor- en najaar. Hij
reageert met een vertraging, waardoor het wat
langer duur voordat het warm wordt in huis.
Het onderhoud gebeurt eenmaal in de 3-4 jaar
en dan meten ze de vloeistof door, vullen ze
bij en spoelen ze door.”
Warmtepomp in de buurt
van de badkamer
Cees ziet vooral voordelen voor het buitengebied. “Daar heeft iedereen nog een
propaantank en heb je een aardwarmtepomp
snel terugverdiend. Ik zou het zo weer doen,
maar dan met warm water en op een centrale
plek in huis. Bij nieuwbouw heb je de keus en
kun je ervoor kiezen de pomp in de buurt van
de badkamer te installeren. Zorg er wel voor
dat hij ergens staat waar je hem niet hoort.”
Nestelré duurzaam
Tot slot blijkt Cees al vanaf 2009 betrokken
bij de duurzame verbouwing van
ontmoetingscentrum Nestelré in Nistelrode.
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Aardwarmte
Warmtepomp
Elektrische boiler

Nieuwste
technieken

CO2-gestuurde
ventilatie
WTW

Midden in Heesch verrijst een aantal patio’s. Eén daarvan wordt extra
duurzaam gebouwd. Dat is het huis van Hans en Erna Schellings.
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Wij willen geen huis
dat al bij oplevering
verouderd is.

“

“

Afwijken van de standaard
Hans is al vanaf zijn 15e werkzaam in de
bouw, eerst als timmerman en nu als adviseur
en bouwbegeleider. Hij en Erna hebben 25
jaar in Geffen gewoond en betrekken in het
najaar van 2017 hun patiowoning aan de
Hildebrandstraat in Heesch. Het is een CPO
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
project, een vorm van sociale
projectontwikkeling waarbij toekomstige
bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor
hun eigen nieuwbouwproject. Hans: “Er komen
zes geschakelde patiowoningen. Samen met
de andere bewoners hebben we een architect
en een aannemer in de arm genomen. Wij
hebben als enige besloten gasloos te gaan en
te investeren in een aardwarmtepomp. Binnen
een CPO project afwijken van het collectieve
plan kost extra energie en geld, maar ik heb
het er absoluut voor over.” De kierdichtheid
is ook getest. “Daarvoor hebben ze een
zogenaamde blowerdoortest gedaan.”
Comfort
Hans noemt alle redenen en voordelen op
waarom hij toch heeft doorgezet. “Het gas
raakt op, dat is een gegeven. Ik wil daar
niet afhankelijk van zijn. Bovendien wil ik
een nieuw huis bouwen met de nieuwste

technieken. Anders is mijn huis al verouderd
zodra het opgeleverd wordt. Gasloos gaan
betekent ook geen netwerk- en geen
vastrechtkosten meer. Ik heb straks geen
enkele last van de stijgende gasprijzen.”
Hans heeft hoge verwachtingen van het
comfort straks. “Het weer wordt steeds
extremer en daar is mijn nieuwe huis op
berekend. Met mijn aardwarmtepomp kan
ik gratis koelen in de zomer, want het water
komt op ongeveer 14 0C naar boven. En het
boilervat is zo groot dat we straks eindeloos
kunnen douchen.”
Gezonde lucht
De woning heeft balansventilatie met warmteterugwinning. Interessant is de zomer bypass.
Die maakt gebruik van zomernachtkoeling.
’s Nachts komt er extra frisse lucht van
buiten naar binnen zonder gebruik van de
warmtewisselaar. Gratis koeling dus.
Eerst de werkelijke behoefte bepalen
Zonnepanelen hebben ze nog niet. “Wij
willen eerst praktijkervaring opdoen omtrent
onze werkelijke elektriciteitsbehoefte. Dan
pas kunnen we zeggen hoeveel panelen we
nodig hebben. Het uiteindelijke doel is een
energieneutraal huis met nul op de meter.”
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Aardwarmte
Warmtepomp
Isolatie

Prima
woonklimaat

HR+++ glas
Zonnecollector
Verbouw

In de Hoogstraat 31 in Heesch staat de vrijstaande woning van Huub van Herpen.
Hoewel het huis uit 1974 stamt is het toch bijna energieneutraal. Dat is gelukt dankzij
een grootscheepse renovatie in 2013.

Bouwbesluit geeft slechts
de minimumeisen
Huub woonde al in de Hoogstraat en kocht
zijn huidige huis, 160 m2 woonoppervlak,
omdat het in slechte staat was en compleet
verbouwd moest worden. “Het klinkt misschien
raar, maar alleen op die manier kon ik het
helemaal doen zoals ik het wilde doen en vond
dat het moest gebeuren. In de bouw zie ik dat
er vanaf 1980 elk jaar nieuwe eisen bijkomen
en in 2020 moeten alle nieuwbouwhuizen
energieneutraal zijn. Mijn huis is nu zoals ik
vind dat een huis zou moeten zijn. De eisen
van het bouwbesluit zijn minimumeisen en
geen maximumeisen.”

“

Wil je echt duurzaam
bouwen, dan moet je
net een stapje verder
gaan dan de eisen uit
het bouwbesluit.

“
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Principieel geen gas meer
De hele verbouwing is vooral begonnen als
hobby, maar hij is duidelijk over het gas. “Ik
ben meteen helemaal van het gas afgegaan.
We horen niet afhankelijk te worden van
Rusland of andere landen. Het gas kan een
keer opraken, het is veel beter voor het milieu
en in de toekomst wordt gas alleen maar
duurder.”
Apparatuur
De verbouwing die Huub heeft uitgevoerd
heeft ruim € 60.000,- gekost. De helft
daarvan was voor de apparatuur. Zo is er
een grondbron geboord, zodat hij met
aardwarmte kan werken. De hierop
aangesloten warmtepomp verwarmt (of koelt)
de vloerverwarming op de begane grond
en de eerste verdieping. “Verder heb ik
een groot buffervat van 900 liter voor
warm water staan op de begane grond.
Vier zonnecollectoren zorgen voor de
opwarming van dit water. Ook heb ik een
nieuw ventilatiesysteem geplaatst, met een
voorziening voor warmteterugwinning.”
Zestien zonnepanelen leveren hem een groot
deel van zijn benodigde elektriciteit.
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“

Het gas kan een
keer opraken, het
is veel beter voor
het milieu en in
de toekomst
wordt gas alleen
maar duurder.

“

Aanpassing gebouwschil
Duurzaam energie opwekken is leuk, maar
het begint met kijken waar je je energievraag
kunt verminderen. Dat betekende voor Huub
dat hij rigoureus te werk moest gaan met
een huis uit de jaren zeventig. De muren zijn
van buitenaf geïsoleerd, waardoor ze dikker
zijn geworden. De vloer is eruit gehaald en
van isolatie voorzien. Ook het dak is volledig
gerenoveerd. De ramen hebben triple glas
gekregen. “Alle isolatie voldoet aan de normen
van passief bouwen, op de kozijnen na en de
verbinding tussen de muur en de fundering.”
Deuren en ramen gewoon open
“In huis is het altijd ongeveer 23 0C en als het
buiten ook die temperatuur is, zet ik lekker
de deur open. Ik vind de frisse lucht wel fijn.
Dat moet je niet doen als het extreem koud of
heet is, dan moet je de apparatuur zijn werk
laten doen. Het woonklimaat is prima, ik kan
geen nadeel bedenken, en wat fijn is aan de
ventilatie is dat ik minder stof in huis heb.”
Wat Huub nog kan aanraden, is de installatie
van de apparatuur en het onderhoud door
één bedrijf te laten doen. “Je wilt niet dat
verschillende partijen naar elkaar gaan wijzen
32

bij problemen. Het onderhoud is simpel en
zo’n warmtepomp is minder storingsgevoelig
dan een CV ketel. Ik heb een goed bedrijf
gevonden.”

Alert blijven op verdere kansen
voor verduurzaming
Huub blijft bezig met milieubesparende
maatregelen. Hij kijkt naar het verbruik van
de apparaten in huis. Zo is de vriezer de deur
uitgegaan omdat deze te veel elektriciteit
verbruikte. De televisie gaat helemaal uit
en niet op stand-by als hij niet kijkt en
alle verlichting in huis is led. Maar goed
voor het milieu gaat voor hem verder dan
alleen energie en CO2-voetafdruk. “Ook met
water kunnen we slimmer omgaan. Ik vang
het regenwater op in een buffervat van 3
m3. Dat water gebruik ik voor het toilet, de
wasmachine en de beregening van de tuin.”

33

Zonnepanelen
Isolatie
WTW

Nul op
de meter

Nul-op-de-meter
(NOM)
Nieuwbouw

Marian en Jan Paul Langens zijn in de zomer van 2017 samen met hun zoon
en dochter verhuisd naar hun zelf gebouwde vrijstaande huis aan de
Schrikkelvenstraat 5 in Heesch

Circulair bouwen
Aan de rand van Heesch staat de moderne
woning van Marian en Jan-Paul. Met zijn
750 m3 en een woonoppervlak van 150 m2
gaat het hier om een goed voorbeeld van
houtskeletbouw. “We wilden een natuurlijk
huis in een natuurlijke omgeving bouwen.”
Na twee jaar denken en één jaar bouwen
is hun ecologische huis zo goed als klaar.
Marian: “Dat we biobased wilden bouwen
stond voor ons voorop. We hebben veel gezien
en met veel partijen gepraat en het werd
ons wel duidelijk dat het gaat om denken in
cirkels.” Er is dan ook niet alleen veel gebruik
gemaakt van natuurlijke materialen, maar
er is ook gedacht aan hergebruik van de
bouwmaterialen als het huis ooit gesloopt

“

Ecologische
besparingen hadden
prioriteit boven
financiële
besparingen
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“

34

wordt. “Het is bijzonder hoe het hele proces is
gegaan. Je denkt overal over na maar in de
praktijk lopen dingen anders dan gepland. Met
de keuze voor het een, valt het ander af.
De aannemer dacht met ons mee en zo heeft
een ecobouw-stukadoor nu alles gestukt en
hebben we geen enkele tegel meer. Daar zijn
we heel blij mee.”
Gas wordt aardwarmte
Gas kwam er niet meer in. Dat stond van
begin af aan vast. Door gebruik van natuurlijke
materialen zoals hout, houtwol en leemstuc
is de isolatie van muren, vloer en dak boven
gemiddeld. De warmtevraag die resteert
wordt ingevuld door aardwarmte. “Op
verschillende plekken in de tuin zijn bronnen
geboord waar leidingen door lopen. De
constante grondwatertemperatuur verwarmt
het mengsel van water en glycol dat in
die leidingen zit. De warmtepomp krikt de
temperatuur op naar het niveau dat nodig
is voor onze vloerverwarming. In de zomer
kunnen we onze vloeren juist weer koelen
dankzij de warmtepomp.”
Die vloerverwarming is verfijnd aangelegd
zodat per vertrek de temperatuur precies te
regelen is. Per verdieping zijn er wel 13 circuits.
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“

“

Maak keuzes voor gespecialiseerde
mensen en blijf bij je eigen idee
als je weerstand tegenkomt.
“Het is nog wel even aftasten welke dag- en
nachttemperaturen voor ieder vertrek handig
zijn. Je wilt het bijvoorbeeld ’s nachts niet te
warm hebben in de slaapkamer, maar het
verschil tussen dag- en nachttemperatuur
mag ook weer niet te groot zijn. Dat vindt het
systeem niet fijn.” In het hele huis zijn dan ook
thermostaten te vinden. “Daar zit ook
allerlei domotica in, bijvoorbeeld om de
verlichting te regelen.” Het instellen van de
apparatuur kost tijd. “Je moet je erin verdiepen
want we kunnen alles instellen en je moet
je huis leren kennen. Daar gaan we rustig
de tijd voor nemen.”
Energieneutraal
Het huis is all-electric. Alles is gericht op nul
op de meter. De 36 zonnepanelen leveren de
elektriciteit. Voor warm water uit de kranen
is er een buffervat dat gebruik maakt van
de warmtepomp. “Met een vat van 300 liter
denken we ruimschoots uit de voeten
te kunnen.”
Eigenzinnig
“We zijn op sommige punten een beetje
eigenzinnig, dus we zijn benieuwd hoe we
scoren als we een volledig jaar meegemaakt
hebben.” Met die eigenzinnigheid doelt Marian
bijvoorbeeld op de ventilatie. “We hebben
balansventilatie met WTW, maar we willen
ook op een natuurlijke manier ventileren.
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De extreme kou en extreme warmte willen
we buiten de deur houden. Bij gemiddelde
temperaturen maken we gewoon ramen en
deuren open. We zullen straks wel merken
wat dit doet met ons energieverbruik.”
Plannen voor de toekomst
Net als in hun vorige woning blijven ze letten
op hun verbruik. “Ik had geen droger en die
komt er waarschijnlijk nog steeds niet. We
hebben wel een elektrische auto. Om precies
te weten hoeveel we verbruiken, hebben
we meters geïnstalleerd die ons vertellen
hoeveel elk apparaat verbruikt.” Een nieuw
project dient zich aan: vóór de volgende zomer
komen aan de zuidzijde nog horizontale, vaste
lamellen in het verlengde van het dak. “In de
zomer zorgen die voor minder zonlicht en
warmte in de woonkamer en in de winter, als
de zon lager staat, laten de lamellen juist wel
het licht en warmte door.”
Hou vast aan je duurzame principes
Tips hebben ze ook. “Maak keuzes voor
gespecialiseerde mensen en blijf bij je eigen
idee als je weerstand tegenkomt. Met mensen
praten die zeggen dat het toch niet kan, is
niet leuk. We zijn bij een architect en een
bouwbedrijf terecht gekomen die alles weten
van biobased en duurzaam bouwen. Dan
komen er ook gespecialiseerde mensen voor
de afwerking en dat is heel goed bevallen.”
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Pelletkachel
heatpipes
WTW (ventilatie

Het complete
verhaal

en douche)
HR+++ glas
Hotfill

Johan van Driel en Sanne Vandewall hebben in 2014 een duurzaam huis
gebouwd aan de Peelstraat 10 in Vorstenbosch. Geen aardgas, wel pellets.
Combineren van meerdere maatregelen
Johan heeft samen met zijn twee broers een
eigen aannemersbedrijf en hij is heel duidelijk
over duurzaam bouwen: “Het gaat om het
complete verhaal. Het gaat niet alleen over
isolatie en zonnepanelen installeren, maar ook
over gasloos bouwen en letten op je verbruik.
Vanuit mijn werk ben ik aan het onderzoeken
wat je allemaal moet doen om aan de regels
van 2020 te voldoen: energieneutraal bouwen
met een EPC van 0. Dat is bij ons net niet
helemaal gelukt. Verder vind ik dat iedereen de
plicht heeft om bij te dragen aan het leefbaar
houden van de aarde.”
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Iedereen heeft
de plicht om deze
aarde leefbaar
te houden.

Luchtdicht
Johan en Sanne hebben inderdaad een
flink aantal maatregelen getroffen om een
gasaansluiting buiten de deur te houden. Bij
het ontwerp van het huis (175 m2 en 580 m3)
is er rekening gehouden met zonnepanelen
die op het zuiden gericht moeten zijn om
de hoogste opbrengst te hebben. Ook is er
nagedacht over de grootte van de ramen, over
sunscreens en lichtkoepels. Goede isolatie
van de vloer en de muren (Rc-waarde 7) en
triple, HR+++ glas beperkt de behoefte aan
verwarming tijdens de koudere dagen. “Hou
wel rekening met condens op de buitenkant

van de ramen.” De PIR-isolatieplaten voor
het dak (ook Rc 7) zijn met een zogenaamde
luchtdichte veer met elkaar verbonden
waardoor het dak luchtdicht is geworden
en er geen warmte door de naden
ontsnapt. Warmte van ventilatielucht wordt
teruggewonnen met een WTW-unit en ook de
afvoer van douchewater heeft een WTW.
Alleen pelletkachel
Centraal in het verwarmingsconcept van
Johan en Sanne staan een pelletkachel en
zonnecollectoren, die ook wel heat pipes
genoemd worden. De twee rekken met dertig
heat pipes geven de zonnewarmte af aan een
buffervat van 600 liter. Het water in dat vat is
minimaal 55 0C, maar in de zomer wel 80 0C.
Daar komt zowel het warme kraanwater als
het water voor de vloerverwarming vandaan.
Is er in huis verwarming nodig, dan springt
de pelletkachel bij en zorgt voor voldoende
opgewarmd water voor de vloerverwarming.
Warm water uit de boiler wordt ook
rechtstreeks aangeleverd aan de hotfill van
de vaatwasmachine en wasmachine.
Routine
Johan en Sanne hebben alleen een
palletkachel voor de verwarming en het warme
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Het gaat om het
complete verhaal.
Het gaat niet
alleen over isolatie
en zonnepanelen
installeren, maar
ook over gasloos
bouwen en letten
op je verbruik.
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water. Hun advies is simpel. “Kijken of hij
gevuld moet worden werkt hetzelfde als met
veters strikken, maak het een routine, dan
kost het geen moeite. Waar je wel aandacht
voor moet hebben, is de plaatsing in huis. Het
apparaat zelf geeft behoorlijk wat warmte af,
zorg dat die warmte niet in je huis komt.”
Het elektriciteitsverbruik is op jaarbasis nul.
Dit is te danken aan de 16 zonnepanelen en
de mogelijkheid tot salderen.

Vertrouwen
Dan de tips van Johan en Sanne voor anderen
die gasloos en duurzaam willen bouwen.
“Laat je niet afschrikken door negatieve
verhalen de verschillende technieken. Laat
je goed voorlichten, ga op andere plekken
kijken, kies niet te snel en zoek adviseurs en
bedrijven met wie je een klik hebt. Er ontstaat
vertrouwen over en weer, waardoor je ook
eerlijke adviezen krijgt.”
De blogs van Sanne zijn in het archief
van de MooiBernhezerkrant na te lezen:
demooibernhezekrant.nl/archief

Behoud van comfort
Sanne wist eerst weinig tot niets over
duurzaam bouwen en alles is haar
meegevallen. Ze heeft tijdens het hele
bouwtraject een blog bijgehouden voor de
krant waarin ze alle lezers meenam in hun
ervaringen. “We kregen veel reacties en het
was heel leuk om te doen. Wat me echt
meeviel is dat we zelfs opbrengst van onze
zonnecollectoren hebben als het bewolkt is.
We kunnen normaal leven zoals in elk ander
huis. We laten er niets voor.”
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Warmtepomp
(lucht/water)
Zonnepanelen

Blij om
gasloos te zijn

Isolatie
Verbouw

Aan de Schoolstraat 47 in Vorstenbosch woont de familie Barten, Paul en Marjon
met hun twee volwassen kinderen. Zij laten zien dat ook een wat ouder huis te
verduurzamen is.

Door het zwembad
Voor Paul en Marjon begon het allemaal
in 2004. Toen hebben ze hun huis uit 1965
gestript en werd er zoveel mogelijk gebruikt
gemaakt van de isolatiemogelijkheden van die
tijd voor dak, vloer, muren en ramen (HR++).
Op dat moment is ook de keuze gemaakt
voor vloerverwarming als hoofdverwarming
en koken op inductie. De kinderen groeiden
en dus werd ook het zwembad steeds groter.
Paul: ”We wilden onderzoeken hoe we dat
water zo snel mogelijk konden verwarmen
zonder afhankelijk te zijn van de zon en
traditionele energiebronnen. De keuze is toen
gevallen op een lucht/water-warmtepomp.”
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Het goede gevoel
dat we ergens
aan bijdragen.

Lucht /water-warmtepomp
Door de aanschaf van de warmtepomp en
het toch al hoge elektriciteitsverbruik hebben
ze in 2012 ervoor gekozen zonnepanelen te
plaatsen. “Als je kijkt naar de maandlasten voor
gas en elektriciteit blijkt dat 2/3 afkomstig
is van het gasverbruik. Geholpen door onze
positieve ervaring met de warmtepomp voor
het zwembad hebben we daarom in 2016
ook onze CV-ketel vervangen door een lucht/
water warmtepomp. Uiteindelijk willen we
toch gaan voor all-electric en helemaal van het
gas af.” Marjon vult aan: “Als Groningen in het

nieuws is, ben ik blij dat we gasloos kunnen
zijn. Het goede gevoel dat we ergens aan
bijdragen is er nu ook en ik ben blij dat we zelf
de regie voeren over onze maandlasten.” Een
gasaansluiting is er nog wel, maar alleen nog
voor de sfeerhaard die af en toe aangaat.
Meegevallen
Volgens Paul en Marjon is het wooncomfort
met warmtepomp hetzelfde als voorheen. Ze
vonden het spannend of er geluidsoverlast
zou zijn als de buitenunit in werking is. Dit is
meegevallen. “Hou er wel rekening mee dat
het inregelen van de warmtepomp wat tijd
kost.” Hun tips voor mensen die overwegen
gasloos te gaan. “Laat je voorlichten en
adviseren door diverse partijen. Informeer
naar hun ervaringen. Zijn het nieuwe spelers
op de markt of hebben ze al ruime ervaring
specifiek in jouw woonsituatie? Overhaast je
niet, want als het eenmaal geïnstalleerd is,
kun je niet meer terug.”
Meer rendement dan bij de bank
“Heb je de ruimte en het geld, schaf dan
zoveel mogelijk zonnepanelen aan. Je haalt
meer rendement uit deze investering dan
wanneer je het op de bank laat staan.”
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Warmtepomp
Grondbuis
Zonnecollectoren

Ecologische
droom

CO2-gestuurde
ventilatie
Ecologische bouw

Idyllisch gelegen vlakbij de Kilsdonkse molen en de Aa, staat aan de Kilsdonkseweg 9 in
Heeswijk-Dinther het huis van Paul Potters en Lisette van de Ven. Het moderne huis, in
2014 gebouwd, is niet alleen gasvrij, maar ook energieneutraal en ecologisch gebouwd.

Ecologische droom
Het allereerste plan van Paul en Lisette en hun
twee zonen was hun molen verbouwen tot
woonhuis. De molen bleek echter te bijzonder
om aan te sleutelen, waarna de plannen zich
verplaatsten naar het weiland ertegenover.
Na jaren van overleg en plannen maken,
hebben ze daar uiteindelijk in een jaar tijd hun
ecologische droom gebouwd.
Natuurlijke sfeer
Paul en Lisette: “We hadden speciale wensen
die normaal niet worden toegepast. Toch
bleken onze ideeën in de praktijk uitvoerbaar.”
Bij de bouw van het huis is zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van natuurlijke materialen
zoals leemstuc en hout. “We willen een
natuurlijke uitstraling en sfeer creëren. Het
gebruik van ongekleurd linnen gordijnen
is zo’n typisch natuurproduct dat hieraan
bijdraagt.”
Licht
“Ook willen we licht van buiten, veel licht”,
zegt Lisette. “We leven met de zon mee:
we staan op met het ochtendlicht door ons
slaapkamerraam op het oosten en ’s avonds
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koken we in de keuken op het westen.”
Overdag vangt de zuidelijke gevel die volledig
is opgetrokken uit glas, het zonlicht. Om de
warmte van de zon deels buiten te houden
is het wel zonwerend HR++ glas. “Verder
werken we met sunscreens en gordijnen.”
Vaste horizontale lamellen op de glasgevel
temperen vooral in de zomer als de zon hoog
staat, het zonlicht. Boven de hal van de entree
is een lichtstraat van vier ramen aangebracht.
In dezelfde afmetingen zijn daaronder in
het dak vier zonnecollectoren geplaatst. “Zo
oogt het harmonieus.” Met esthetiek is ook
rekening gehouden bij de plaatsing van de
zonnepanelen: die liggen netjes geïntegreerd
in de daklijn van het bijgebouw in plaats van
op de dakpannen.
Ramen open
Paul en Lisette hebben bewust gekozen voor
centrale mechanische ventilatie. “We willen
deuren en ramen graag openzetten en risico’s
vermijden wat betreft schimmelvorming en
veroudering van de apparatuur.” De mate
waarin de ventilatie draait wordt bepaald door
de gemeten luchtvochtigheid, koolmonoxide
(CO) en kooldioxide (CO2).
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We willen deuren
en ramen graag
open zetten

Aardwarmte en zonneboiler
De woning wordt verwarmd met een
aardwarmtepomp. Op hun perceel gaan drie
lussen van 100 meter de grond in. In feite
zijn dat leidingen met een vloeistof erin die
rouleert via de warmtepomp. De warmte
wordt door de warmtepomp opgewerkt
naar een niveau dat nodig is voor de
vloerverwarming. Een efficiënte werkwijze
want een warmtepomp hoeft relatief weinig
energie (elektriciteit) toe te voegen om die
temperatuur te bereiken. De temperatuur van
de vloerverwarming bij Paul en Lisette is per
ruimte regelbaar. De zonneboiler met 6 m²
zonnecollectorpanelen levert ook warmte aan
het buffervat van de warmtepomp, waardoor
het hele verwarmingssysteem op zonnige
dagen nog efficiënter is.

ga voor kwaliteit. Het inregelen kost tijd
maar in de winter is hij efficiënter dan een
luchtwarmtepomp. De eerste winter was het
al 23 0C en zaten we in onze hemdjes in de
kamer. Je hoeft niet bang te zijn dat je het
koud krijgt.”

Er warmpjes bij zitten
De tips van Paul en Lisette: “Op de
slaapkamers op een bovenverdieping hoef
je echt geen vloerverwarming aan te leggen.
Met een goede isolatie blijft het boven op
temperatuur. En wij hebben hele goede
ervaringen met deze warmtepomp met
grondboring. Als je de mogelijkheden hebt,
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Passief huis
Aardwarmte
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Het is een sport
om nul op de
meter te houden
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Warmtepomp
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Nooit meer
afhankelijk

Zonnecollectoren/
zonneboiler

Aan het Klein Kantje 11 in Nistelrode wonen Peter van der Heijden en Els Beekman
in hun passief gebouwde huis. Het vrijstaande huis van 200 m2 heeft geen
energiekosten meer.
Onafhankelijkheid
Peter kwam in 2009 al in aanraking met
de principes van passief bouwen en hij wist
meteen dat hij daar mee verder wilde voor
zijn nieuwe huis. “Ik wilde een nieuw huis
bouwen naast mijn oude huis. Dat kon dankzij
de ruimte voor ruimte regeling. Ik kom uit
de varkenshouderij en daar zijn ventilatie en
isolatie belangrijke aspecten. Het kierdicht
bouwen en extra goed isoleren wilde ik
ook voor mijn nieuwe huis. Natuurlijk zet
je er dan ook triple glas in en zorg je voor
warmteterugwinning op de ventilatie.”
“De belangrijkste reden om gasloos te bouwen
is simpelweg het gegeven dat je nooit zelf
gas kunt winnen”, vervolgt Peter. “Je blijft altijd
afhankelijk. Dat we gas uit het buitenland
moeten halen, vind ik een slechte zaak.
Elektriciteit kun je tenminste zelf opwekken.
Intussen is het voor mij een sport om de nul
op de meter te houden.”
Elektriciteitsverbruik
In 2013 volgde de bouw van het huis. Zonder
gasaansluiting dus. Voor de verwarming en
koeling van de woning vertrouwen ze op
hun aardwarmtepomp. Die gebruikt per jaar
zo’n 2000 kWh. Daarnaast zijn er nog veel
apparaten die stroom gebruiken en er moet
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WTW

natuurlijk op elektrisch of op inductie gekookt
worden. Deze stroom wordt geleverd door hun
22 zonnepanelen. Voor het warme water in
de badkamer en de keuken maken Peter en
Els gebruik van een zonneboilersysteem. Dat
bestaat in hun geval uit 3 zonnecollectoren
en een vat van 400 liter waarin warm water is
opgeslagen.
Waardevast
Al moest Els in het begin wennen dat ze de
ramen niet zomaar open kon gooien, nu willen
ze beiden niet meer anders. “De temperatuur
is altijd hetzelfde, overal in huis, heerlijk.
Daardoor is het boven ook aangenaam en
kunnen we in de zomer goed koelen. Door de
constante temperatuur hebben we nooit last
van tocht.” Verder vinden ze het waardevast
zijn van het huis ook een groot voordeel en
een zekerheid voor de toekomst.
Bouwteam
Peter heeft tijdens de bouw een bouwteam
gevormd met de architect, aannemer,
installateur en elektricien en dat kan hij
iedereen aanraden. “Huur mensen in die
er verstand van hebben en maak een goed
ontwerp waarin je direct rekening houdt met
de installaties.”
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Aardwarmte
Warmtepomp
Isolatie

Prima
woonklimaat

Zonneboiler/
heat pipes
Hotfill

Piet en Jeanne van Duijnhoven hebben aan de rand van de Maashorst aan Het Loo 57
in Nistelrode hun duurzame droom gerealiseerd. Het huis is opgeleverd in 2016 en van
alle gemakken voorzien.

Beslagen ten ijs
Piet is een man van de praktijk die van
energie zijn hobby heeft gemaakt. Hij zoekt
alles uit en heeft twee jaar besteed aan de
voorbereidingen. Piet en Jeanne wilden het
geld op de bank goed investeren en hadden
twee doelen, namelijk energieplus bouwen en
geen vaste lasten meer. Het huis moet meer
energie opbrengen dan dat het gebruikt. Dat
hij eerder duurzaam heeft gebouwd bij zijn
zoon kwam goed van pas. “Ik dacht eerst dat
ik niets hoefde uit te zoeken, want ik hoorde
een goed verhaal van een leverancier. Maar
daar ben ik van terug gekomen. Je moet goed
beslagen ten ijs komen en niet varen op het
verkooppraatje van één leverancier. Laat je op
meerdere plekken informeren.”

“

Laat je in een
vroegtijdig stadium
informeren
door meerdere
leveranciers.

“
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Een uitgekiend verwarmingsconcept
Het verwarmingsconcept van Piet en Els
is een uitgekiend samenspel tussen een
aardwarmtepomp en een zonneboiler.
Het aardwarmtesysteem bestaat uit 4
grondbronnen van 130 meter diep, een
warmtepomp en een boilervat van 180 liter.
Het zonneboilersysteem bestaat uit heatpipes
en een 300 liter voorraadvat voor warm
water. “Als de zon voldoende warmte afgeeft
aan de heat pipes, dan wordt daarmee het
voorraadvat van de warmtepomp verwarmt.
Ook zorgt de warmte van de heat pipes voor
regeneratie van de grondbronnen.” Omdat
het hele jaar door warmte onttrokken wordt
aan de aarde, wordt de bron iets kouder. Door
bijvoorbeeld vanuit een zonneboilersysteem
weer warmte terug te voeren de aarde in, blijft
de temperatuur van de bron op peil.
Optimale plaatsing zonnepanelen
Piet en Jeanne hebben ook zonnepanelen: 57
stuks. Daarmee zouden ze genoeg elektriciteit
moeten kunnen opwekken voor het riante huis
van 750 m3 om op jaarbasis geen stroom te
hoeven bijkopen. “Binnenkort weten we of
dit gelukt is, want dan hebben we een jaar
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ervaring.” De panelen liggen op het bijgebouw.
“Bij de plaatsing van het bijgebouw hebben
we het dak bewust pal op het zuiden gericht.
Ook de hellingshoek van het dak hebben we
met 380 bewust gekozen, want dat is ideaal
voor de zonnestroomopbrengst.”
Speciale technieken
Piet heeft speciale technieken laten toepassen
in zijn huis. “Zodra zonnepanelen te warm
worden, leveren ze minder op. Daarom heb ik
geen dakpannen op mijn dak, maar liggen er
speciale lamellen onder de panelen met een
retourleiding van de warmtepomp. Zo kunnen
de panelen zelf nooit te warm worden en krijg
ik een optimale opbrengst. Tegelijkertijd krijgt
de warmtepomp een hogere temperatuur
aangeleverd waardoor de warmtepomp weer
minder hard hoeft te werken.”
Het huis barst nog van andere technische
snufjes, zoals een grondbuisventilatiesysteem,
WTW en hotfill van de (vaat)wasmachine.

kan koelen. Overtuig jezelf voor 100% voordat
je de definitieve keuzes maakt. Zorg dat die
keuzes duidelijk zijn voordat je aan tekenen
begint. Gasloos en energieneutraal bouwen
moet je in één keer goed doen.”

Een goede voorbereiding is het halve werk
Voor andere duurzaam bouwers heeft Piet nog
enkele aanbevelingen. “Vraag overal goed door
en neem niets aan. Vraag bijvoorbeeld wat er
gebeurt met de apparatuur als het extreem
hard vriest en vraag tot hoeveel graden hij
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Meer informatie
www.Bernheze.org
De gemeente geeft onder ‘meer onderwerpen’
informatie over Wonen, Verbouwen, ed.
Voor meer informatie betreffende deze
onderwerpen kan je een afspraak bij de
gemeente maken.

www.MilieuCentraal.nl
Een gezamenlijk initiatief van alle milieu
organisaties. Hier vindt je alles over duurzaam
wonen, werken, reizen, eten, enz. Alle
onderwerpen worden diepgaand benaderd en
leerzaam uitgewerkt.

www.Bernhezerenergie.nl
BECO levert 100% duurzaam opgewekte
energie in Bernheze en helpt je verder met
energie besparen en zelf energie opwekken.
Als lid van dit lokale initiatief heb je
medezeggenschap.

www.warmtepomp-weetjes.nl
Wil je meer weten over de werking van
warmtepompen en de vele mogelijkheden, dan
geeft deze website zeer ruime onafhankelijke
informatie.

www.EnergieWeverij.nl
De Energie Weverij is een initiatief van de
Gemeente en BECO. Hierbinnen worden
nieuwe ideeën m.b.t. duurzaamheid opgepakt
en middels projecten verder uitgewerkt.
www.BrabantWoontSlim.nl/Gemeente/
Bernheze
Gezamenlijk initiatief van de Gemeente en
BECO waar mensen terecht kunnen om
verschillende onderwerpen nader te laten
toelichten. Mocht je een onafhankelijk advies
willen, dan kan je hier terecht om een afspraak
te maken met een van de professionele
adviseurs.
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www.urgenda.nl
Stichting Urgenda is een Nederlandse
organisatie die zich ten doel stelt om
Nederland sneller duurzaam te maken. De
stichting is een initiatief van Marjan Minnesma
en hoogleraar Jan Rotmans.
www.eigenhuis.nl
Alles over kopen, bouwen, verbouwen en
onderhoud. Als lid krijg je praktische adviezen,
begeleiding en centrale inkoop. De groene
stroom is echter niet 100% duurzaam.
www.rvo.nl
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Ondersteunt ondernemend Nederland
met subsidies, zakenpartners, kennis en
regelgeving bij duurzaam, agrarisch, innovatief
en internationaal ondernemen.

Colofon
www.energiesubsidiewijzer.nl
Ontdek in 2 stappen of er subsidies
en aantrekkelijke leningen zijn om uw
woning energiezuiniger te maken.
Zo wordt energie besparen en zelf
opwekken nog voordeliger.
Een initiatief van Milieu Centraal in
samenwerking met de RVO.
www.rabobank.nl/particulieren/
hypotheek/huis-verbouwen/
duurzaam-verbouwen
Bij een aantal banken kan je extra
hypotheek afsluiten om je huis
energiezuiniger te maken.
Met deze link kom je voor meer
inzicht bij de Rabobank.
www.hierverwarmt.nl
Pleidooi voor aardgasvrij wonen in
Nederland uiterlijk per 2050 en geeft
een overzicht van de vorderingen.

10 oktober 2017
Deze brochure is een initiatief van de
Energieweverij en tot stand gekomen
door de inzet van de Werkgroep Gas(t)vrij
Bernheze. Deze werkgroep bestaat volledig
uit vrijwilligers. Zij willen een bijdrage
leveren aan de verduurzaming van de
gemeente Bernheze. Hierbij is nauw
samengewerkt met de gemeente
Bernheze en BECO, de Bernhezer
Energiecoöperatie.
Werkgroep Gas(t)vrij Bernheze
Arie Kemps
Marian Langens
Frans Smits
Rob van Venrooij
Joost Verhees
Interviewteksten
Anna Maria van den Berg
Vormgeving en druk
Drukkerij Buuts Nistelrode
Fotografie
Jan Gabriëls
Eindredactie
Werkgroep Gas(t)vrij Bernheze

Gas(t)vrij Bernheze | 55
01

“

Don’t wait for
the perfect moment.
Take the moment
and make it perfect
		

56

“

				Anonymous

	
  

