VERDUURZAMING VAN JE WONING

Hoe pak je
dat aan?

VOORWOORD

Dingen die klein beginnen
In Bernheze is het streven om
duurzamer te worden een belangrijke
bezigheid. Niet alleen maar praten maar
ook doen. In 2030 willen we niet alleen
minder energie gebruiken maar ook
alle energie die we nodig hebben zelf
produceren. Én we willen ook van het
gas af. Dat is een grote opgave waar
we iedereen bij nodig hebben.
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Peer Verkuijlen, voorzitter BECO

“

“

We willen van het gas af.
Dat is een grote opgave waar
we iedereen bij nodig hebben

Al meer dan vijf jaar zijn we met BECO, de
Bernhezer Energie Coöperatie, actief in
nauwe samenwerking met de gemeente
Bernheze. Er zijn energiecafés met voorlichting
georganiseerd, projecten gestart om meer
zonnepanelen op huizen te leggen en we
leveren groene stroom aan inwoners en
bedrijven. De straatverlichting in Bernheze
brandt dankzij de groene stroom van BECO,
die wordt geproduceerd uit mest door een
biogasinstallatie van Stichting Duurzaam
Landleven in Heeswijk Dinther. Er ligt een dak
vol zonnepanelen bij een veehouder in onze
gemeente waarvan verschillende inwoners
eigenaar zijn en op die manier de eigen
groene stroom produceren. Dingen die klein
beginnen kunnen uitgroeien tot steeds
grotere ontwikkelingen.
In dit boekje vertellen enkele enthousiaste
inwoners wat ze zelf doen en wat je kunt
doen om duurzamer te worden. Prachtige
voorbeelden die gewoon realiteit zijn. Maar
je moet het wel willen. Daar begint het mee.
Het is niet altijd op de eerste plaats naar

de centen kijken. Natuurlijk zijn kosten
belangrijk maar ik kan wel vertellen dat
het gevoel om minder energie en alleen
duurzame energie te gebruiken langer en
meer plezier geeft dan het geld. Het gevoel
dat het beter is voor ons maar zeker ook
voor de komende generaties. Het uitputten
van de aarde en het vervuilen van onze
noodzakelijke schone lucht moet ophouden.
De verhalen in dit boekje dat uitkomt ter
gelegenheid van de Energieweverij 2018
helpen je om er nog eens goed over na te
denken en ook om stappen te zetten. Er valt
genoeg te kiezen. Deze verhalen motiveren mij
om weer aan de slag te gaan. Bij de bouw van
ons huis in Heeswijk-Dinther, nu bijna
20 jaar geleden, hebben we al gekozen
voor een aantal maatregelen. We hebben
warm water van een zonneboiler, extra
geïsoleerde muren en dak en hebben een
regenwaterinstallatie waarmee we in huis de
was doen en het toilet spoelen. Een paar jaar
terug hebben we ook een aantal zonnepanelen
aangeschaft voor onze stroom. We hebben
nog wel gas. Dat is nu de volgende stap. Van
het gas af. Snel gaan koken op onze duurzame
stroom. Hoe we dat gaan doen is nu dus een
actuele vraag. Met alle kennis en ervaring die
op de Energieweverij aanwezig is komen we
beslist weer stappen verder. Dank aan allen die
meewerkten aan dit inspirerende boekje en die
meewerken en meedenken om onze gemeente
een stukje duurzamer te maken.

Peer Verkuijlen, Voorzitter BECO
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Waarom en
hoe energie
besparen?

de andere genoemde zaken, ga ik een prijs
opvragen. Daarna besluit ik wat ik wanneer
ga doen. Uit nostalgie voor mijn pannen, laat
ik de inductiekookplaat voorlopig nog even
achterwege. Maar die komt er op termijn
zeker, ook uit het oogpunt van veiligheid
bij het ouder worden. Daar komt bij dat
de noodzaak tot elektriciteit besparen in
mijn geval iets minder noodzakelijk is: mijn
zonnepanelen leveren al jarenlang alle
stroom die noodzakelijk is!

Door: Wibet Eshuis, energieambassadeur van Bernheze

Tot deze zomer dacht ik dat energie besparen
vooral prettig is om in de winter een lekker
warm huis te hebben en dat je stookkosten
toch naar beneden gaan. Inmiddels is
daar op dit moment een nieuwe reden
bijgekomen: zou het niet fijn zijn als het in
de zomer binnen en vooral boven minder
warm is. Als de ramen beter geïsoleerd zijn
dankzij HR+++ en HR++ glas; het dak aan
de binnenzijde beter geïsoleerd en een
luchtvochtigheidsmeter het klimaat in mijn
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“

“

Niet alleen denken,
maar ook doen

badkamer beter regelt. Als een elektrisch
doorstroomtoestel 230V dan ook nog kan
zorgen voor warm tapwater in de keuken,
hoef ik ook geen water meer te verspillen
met het wachten op de aanvoer daarvan
vanaf de zolder.

zie, heb ik te danken aan het aanbod van de
gemeente om voor een gering bedrag een
energieadvies voor mijn huis te laten maken.
De tekst hierboven is voor het technisch deel
afkomstig uit een helder advies, dat niet
meer dan twee a4tjes beslaat.

Niet alleen denken, maar ook doen
Het feit is dat ik nu na jaren denken, maar
niets doen, met bovenstaande termen strooi.
Een volgorde van de aanpak die ik voor ogen

Volgende week heb ik een afspraak met een
aanbevolen leverancier, om te kijken of ik
mijn ramen beter kan isoleren maar zodanig
dat ze nog in de kozijnen passen. Ook voor

Tenslotte: ga ik uitrekenen, tot achter de
komma, of ik de investering vóór het verlaten
van mijn huis en/of deze wereld 100% heb
terugverdiend? - Nee dat ga ik zeker niet
doen. Het is een goed idee, om mijn huis op
deze manier ook voor de volgende bewoners
duurzamer achter te laten.
Energie besparen? De eerste stap is
makkelijk gezet in Bernheze. Maak gebruik
van het gemeentelijk aanbod, voor een advies
op maat. De rest volgt daarna naar eigen
keuze en budget!
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De Bernhezer
Energie-Scan

Onze adviseurs zijn ook gespecialiseerd in
gasloos! Zo weet u met dit stappenplan
eenvoudig hoe u gasloos kunt wonen. Dit
rapport wordt u toegezonden vanuit Brabant
Woont Slim.
Na het adviesgesprek aan huis ontvangt u van
ons een helder opgesteld maatwerkrapport
doordat de adviseur advies kan geven over
uw specifieke situatie en behoeften. In het
adviesrapport is een stappenplan te vinden
voor nu en voor de toekomst. Vervolgens komt
de adviseur nogmaals bij u langs om samen
naar het stappenplan te kijken en dit helemaal
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Leden werkgroep:
Hans Schellings, Jan Verhagen,
Rob van Venrooij, Arie Kemps
en Gerben Stilma

aan te passen aan uw wensen. De adviseur
gaat dan aan de hand van het stappenplan heel
gericht adviseren welke stappen u kunt nemen
en wanneer u dat wenst helpt de energiecoach
u verder met het treffen van maatregelen.
Zo draagt u bij aan het milieu en krijgt
u tegelijkertijd meer comfort in huis.
Normaal kost zo’n advies al enkele honderden
euro’s maar door de bijdrage van de gemeente
Bernheze nu slechts € 75,-! Wanneer u na het
uitvoeren van het advies ook écht maatregelen
treft, kunt u deze € 75,- weer vergoed krijgen
van uw gemeente.
U kunt zich aanmelden voor een Bernhezer
Energie Scan, ofwel Slim Wonen Advies, via
www.brabantwoontslim.nl/advies

“

Isoleren deden we
voorheen voornamelijk
tegen de koude winters,
maar hoe lekker zou
het zijn als volgend jaar
je slaapkamer lekker koel
blijft in de zomer?!

“

Bij het advies aan huis komt er een
energiecoach langs om uw woning op
te nemen. De energiecoach maakt van
tevoren een afspraak en stelt alvast
de nodige vragen ter voorbereiding.
Hij bepaalt daarbij ook welke adviseur
het beste bij uw behoeften en situatie
past. Wanneer de geschikte adviseur
bij u langs komt, neemt hij uw woning
op en maakt aan de hand daarvan een
adviesrapport.
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Verduurzaming
van ons
zeventiger-jaren
huis

Bij het bouwen in 1978 hebben we
geïsoleerde dakplaten toegepast. De ruimtes
op de zolder heb ikzelf gedeeltelijk van
binnenuit voorzien van minerale wol. De kap
loopt echter door tot boven de slaapkamers
waar de binnenzijde afgetimmerd is met
planken. Volgens Ton is het mogelijk om
zonder te slopen van buitenaf te isoleren
door er isolatie wol in te laten spuiten.

Door: Henk, energieambassadeur van Bernheze

Afgelopen juni hadden we een zeer
prettig onderhoud met Ton Dietvorst,
energieadviseur. We vertelden welke
duurzame maatregelen we genomen
hadden. Maar ook wat we op korte
termijn wilden verduurzamen en wat de
ambities over tien jaar zijn.
Ons huis is in 1977/1978 in eigen beheer
gebouwd. De originele, nog op het
tekenbord getekende tekeningen van
architect Marius de Bie uit 1977 kwamen
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op tafel om Ton een idee te geven over
de bouw en indeling van ons huis.
Beneden hebben we een betonvloer die
direct op het zand ligt. Hierop ligt een vrij
nieuwe massief eikenhouten parketvloer
vastgelijmd. Het uitbreken van deze prachtige
vloer is geen optie, dat vinden we echt zonde.
De spouw van de buitenmuren is in 1979
gevuld met ureum formaldehyde, UF-schuim.
Op de vraag of deze isolatie inmiddels niet

“

“

Zonder slopen,
toch van buitenaf
te isoleren

allemaal onderin gezakt is antwoordde
Ton dat dit spul wel vijftig jaar kan blijven
zitten. Maar je kunt het ook vervangen
door moderner materiaal. Ton stelde voor
om langs de benedenverdieping aan de
buitenzijde een extra isolatieschil aan te
brengen die bedekt kan worden met hout.
Aanvragen voor offertes om het oude
schuim te vervangen zijn inmiddels de deur
uit. Daarna kan dan alsnog een isolatieschil
aangebracht worden, die dan minder dik
hoeft te zijn.

In 1978 hebben we op de benedenverdieping
het zogenaamde Thermopane geplaatst.
In 2010 is alle enkel glas op de
bovenverdieping en zolder vervangen door
dubbelglas. Het plan ligt er al langer om het
oude Thermopane te vervangen door HR++ of
HR+++, maar gaat nu definitief door. Tegelijk
gaan we draaiende delen vervangen en
voorzien van verbeterd beslag. Twee vliegen
in één klap!
Volgens Ton ligt ons elektriciteitsgebruik onder
het gemiddelde. Alle apparaten zijn minimaal
A++ en we hebben alleen nog LED verlichting.
Verder zijn we gewoon zuinig met energie.
Zonnepanelen op de westkant geven niet het
optimale rendement. Daarom nemen we deel
aan het Postcoderoosproject met een aantal
zonnepanelen op de Waaistap in Dinther.
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Klimaatakkoord
geeft je woning
een 2de leven
Door: Arie Kemps, energieambassadeur van Bernheze

Het klimaatakkoord van Parijs verandert de regelgeving voor energiegebruikers. In het
Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete
afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen
halveren. Zo ontstaat ook draagvlak: we hebben elkaar nodig om het doel te halen en
daarom moeten zoveel mogelijk mensen achter het akkoord staan en meedoen.
Aanpak Bernheze
Gemeente Bernheze heeft de ambitie om
in 2030 alle benodigde energie op een
milieuvriendelijke manier zelf op te wekken.
Energiecoöperatie BECO ontwikkelt samen
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met de gemeente projecten om dit doel
te bereiken. ‘De Energieweverij’ bedenkt
en ontwikkelt onder andere aanpassingen
aan energie-installaties voor verschillende
woningcategorieën. Deze collectieve aanpak

“

“

We hebben elkaar
nodig om het doel
te halen

leidt naar breed gedragen oplossingen en wij
delen die kennis met de huiseigenaren. Onze
werkgroep richt zich op de aanpassingen
voor bestaande woningen. Ambassadeurs
rapporteren op basis van een door de
gemeente gesubsidieerde energiescan hun
ervaringen met het resultaat van deze scan.
De toekomstige energievoorziening
voor onze woning:
Als een van de ambassadeurs heb ik ervoor
gekozen om mijn woning een tweede leven
te geven. Het betreft een vrijstaande woning,
bouwjaar 1994, inhoud 720 m3, vloeroppervlak
150 m2, gasverbruik 2500 m3, elektriciteit
4200 kWh. De benedenverdieping en
badkamer zijn voorzien van vloerverwarming
en de overige ruimtes hebben radiatoren die
slechts sporadisch gebruikt worden.
Het scanverslag beschrijft de beste keuze uit
daarvoor bestaande technische mogelijkheden.
De levensduur van de apparatuur overstijgt
duidelijk de terugverdientijd. De zonnepanelen
geven het hoogste rendement. Dit rapport
biedt inzicht en kennis maar schiet duidelijk te
kort als je als woningeigenaar op het gebied
van deze nieuwe technologie een offerte wilt
toetsen. Er zijn geen leveranciers/installateurs

die de benodigde voorzieningen als compleet
pakket leveren. De huiseigenaar moet de
onderlinge samenhang zelf uitzoeken en
bewaken.
Op dit moment hebben we geen zicht op
de regelgeving van de overheid op de lange
termijn. Hierbij denken we aan:
• 	De huidige salderingsregeling voor het terug
leveren van stroom aan het net geldt slechts
tot 2020;
• 	De toekomstige kosten voor gas,
elektriciteit en vastrecht;
• 	Huidige goedkope leningen die de
investeringen in energievoorzieningen
stimuleren.
Deze scan heeft onze kennis vergroot en
om de energievoorziening van onze woning
toekomstbestendig te maken denken we aan
de volgende stapsgewijze aanpak:
1. 	Werk aanvullende meetresultaten uit
en stel een duidelijke specificatie van de
energiebehoefte op;
2. 	Zoek betrouwbare leveranciers/installateurs
en vergelijk aanbiedingen;
3. 	Maak een berekening investeringsrendement per installatie;
4. 	Zoek naar medestanders met vergelijkbare
woningen en probeer op basis van
collectiviteit extra kortingen te verkrijgen;
5. 	Investeer nu in 24 zonnepanelen en laat de
elektrische installatie uitbreiden met een
extra groep voor de aansluiting van een
warmtepomp voor de toekomst;
6. 	Afhankelijk van de energiebesparingen
van de al gerealiseerde voorzieningen
kiezen voor een hybride of een
zelfstandige warmtepomp.
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Een comfortabel huis
zonder aardgas
voor iedereen
Fabeltjes aan de bar, noemt Antoon
van de Hurk ze: de misverstanden die
bestaan over de warmtepomp. Het lid
van de werkgroep ‘CV<gas’ (centrale
verwarming met minder gas) zet ze
graag recht: “Vaak worden situaties
waarin de keuze voor een warmtepomp
peperduur uitpakt tot algemene regel
verheven. Onterecht, want of een
warmtepomp geschikt is als verwarming
verschilt per woning.”
Dit maakt duidelijk voor welke uitdaging de
werkgroep stond. De club introduceert de
warmtepomp als reële optie om woningen
gasloos te verwarmen op basis van
elektriciteit. De werkgroep wil de vervanger
van de gasgestookte cv-ketel in een positief
daglicht plaatsen, aangezien de landelijke
overheid van plan is om in 2030 de gaskraan

Door: Antoon van de Hurk, werkgroep ‘CV<gas’
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dicht te draaien om de aardbevingen in
Groningen te stoppen. Bovendien raakt het
gas op en de opwarming van de aarde moet
worden tegengegaan door CO2-uitstoot
te verminderen. De warmtepomp is een
geschikte oplossing, hoewel in sommige
gevallen infraroodpanelen een redelijk
alternatief vormen. Deze brochure legt uit hoe
de overstap gemaakt kan worden.
De werkgroep maakt deel uit van de
EnergieWeverij (www.energieweverij.nl),
waarmee de Bernhezer Energie Coöperatie
(BECO) en de gemeente de inwoners van
Bernheze de kans geven om in diverse
werkgroepen hun steentje bij te dragen.
De werkgroep ‘CV<gas’ heeft beschikbare
informatie bij elkaar gebracht tot een
stappenplan. Daarmee kunnen ook anderen>>
nagaan of ze hun centrale verwarming
kunnen vervangen door een warmtepomp.

Leden werkgroep ‘CV<gas’:
Antoon van de Hurk, Clemens Metternich, Frank van Weerdenburg,
Frans Smits, Gerard Marijnissen, Huub van Herpen, John van Krieken,
Jos van der Wielen, Theo van Overbeek, Piet Derikx en Twan van Bakel.
Hans Schellings, Jan Verhagen, Rob van Venrooij, Arie Kemps en Gerben Stilma
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“

“

Met een gasloze woning ben
je voorbereid op de toekomst,
bespaar je op je energierekening,
woon je comfortabel en ga je
aardbevingen tegen

Wie dat van plan is, kan op de website
van de EnergieWeverij een schema
vinden om erachter te komen of de
woning geschikt is voor het plaatsen van
een warmtepomp. Vervolgens geeft een
rekentool op dezelfde site aan hoe je met
verschillende maatregelen energie kunt
besparen, hoe groot de warmtepomp moet
zijn, wat de investeringen kosten en wat
de terugverdientijd ervan is. “Met enkele
basisgegevens van je eigen huis heb je snel
zicht op laaghangend fruit. Je ziet in één
oogopslag welke isolatiemaatregelen het
meest lonen”, vertelt Piet Derikx, voorzitter
van de werkgroep. Zo neemt de club
belangrijke obstakels weg die voorafgaan
aan de aanschaf van een warmtepomp
en het gesprek met een installateur. Deze
brochure geeft uitleg over de benodigde
energiebesparingen en huisaanpassingen
die samenhangen met de warmtepomp.
De kennis is gebaseerd op eigen ervaring
- vijf leden van de werkgroep hebben
een warmtepomp aangeschaft – en
internetresearch. Het document is woensdag
10 oktober gepresenteerd in Cultureel
Centrum De Wis in Loosbroek.

Dat de warmtepomp in veel gevallen de
cv-ketel moet opvolgen, staat als een paal
boven water voor de gemeente Bernheze,
de werkgroep en BECO. Het zijn niet louter
idealistische overwegingen die de aanschaf
van een warmtepomp de moeite waard
maken. Veel cv-ketels zijn de komende tien
jaar aan vervanging toe, deze ketels worden
duurder, de gasprijs gaat omhoog en voor de
pomp zijn subsidies beschikbaar. Cruciaal is
wel het investeringsmoment: de koop van
een nieuw huis of een grondige verbouwing
verlagen de drempel aanzienlijk doordat je in
één keer alles aan kunt pakken.
Een bevalling kun je het project wel noemen,
zo blikken de mannen van de werkgroep
terug. Niet alleen duurde het proces negen
maanden, ook de trots is vergelijkbaar. Er werd
hard gewerkt, met humor als smeerolie. “Het
is wel jammer dat er geen vrouwen in onze
groep zaten. Wij kunnen wel van mening zijn
dat onze buitenmuren kasteelmuren moeten
worden met het oog op isolatie, maar zij
denken daar wellicht anders over en zien de
voordelen van extra brede vensterbanken.”
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1.

ZICHT OP ENERGIEVERBRUIK

Wat de beste aanpak is voor het plaatsen van een warmtepomp verschilt per
woning en is afhankelijk van wat de bewoner zelf voor ogen heeft. Denk aan
de combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp, het volledig vernieuwen van gevels
of slechts het aanbrengen van vloerisolatie. Daarbij is van belang niet klakkeloos alles te
vervangen, maar alleen te doen wat noodzakelijk is. Het resultaat leidt dan tot energiebesparing,
een lagere energierekening en comfort. Want ook zonder aardgas kun je comfortabel wonen:
het huis blijft warm en je kunt nog steeds een warme douche nemen of een maaltijd koken
op een kookplaat. Hieronder worden de aspecten benoemd die van belang zijn voor het
besparen en verduurzamen van energie in de aanloop naar de aanschaf van een warmtepomp.
De pomp vereist een goed geïsoleerd huis. En hoe minder energie je verbruikt, hoe kleiner
de pomp kan zijn. Pas als je inzicht hebt op je verbruik van gas en stroom, zie je wat de
bespaarmogelijkheden zijn. Dit inzicht wordt verkregen door een energieverbruiksmanager te
plaatsen. Via een schermpje aan de muur, een app of een website krijg je een overzicht van je
dagelijkse gas- en stroomverbruik. Voorbeelden van verbruiksmanagers zijn er legio: MEMo(2
wire), Mijnhuis-online (Wendy), Toon®, Powersense, Benext en lungo.

2.

Wie zijn huis goed isoleert, bespaart op zijn energieverbruik. Gedacht kan
worden aan vloer-, dak-, gevel- en glasisolatie. Vloerisolatie leidt tot minder
tocht en vocht in huis, warmere voeten en een lagere energierekening.
De helft van de eigenaren van woningen voor 1992 heeft al
ENERGIEVERBRUIK vloerisolatie, de woningen daarna hebben het standaard. Ook
VERMINDEREN dakisolatie biedt tal van voordelen. Wie een slecht geïsoleerd dak
DOOR ISOLEREN heeft, verliest jaarlijks honderden euro’s. Bovendien woon je met
dakisolatie warmer in de winter en koeler in de zomer. Zo’n tachtig
procent van de daken in Nederland is voorzien van isolatie. Wie in aanvulling
hierop zijn huis van gevelisolatie voorziet, verlaagt zijn energierekening en
verhoogt zijn wooncomfort: geïsoleerde buitenmuren voelen minder koud
aan. Vormen van isoleren zijn het aanbrengen van spouwmuurisolatie, het
aanbrengen van isolatie aan de buitenkant van de muur of het plaatsen van
een voorzetwand. Ten slotte kan gekozen worden voor isolatieglas. Dit bespaart
energie, voorkomt tocht en kou bij de ramen én vermindert geluidsoverlast.
Denk hier aan HR++ glas of triple glas. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe,
dan valt met dit glas in vergelijking met enkel- of dubbelglas veel energie te
besparen.
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3.

ENERGIEVERBRUIK
VERMINDEREN DOOR
GOEDE VENTILATIE

Hoewel het continu verversen van
de lucht in huis energie kost, is
het noodzakelijk voor je gezondheid. Gebrek
aan ventilatie kan leiden tot versterking
van allergieën en luchtwegproblemen.
Energieverlies door ventilatie is te beperken
door het installeren van mechanische
ventilatie, bij voorkeur met warmte
terugwinning. Hier zijn ‘slimme’ regelingen
voor beschikbaar.

4.

ENERGIEVERBRUIK
VERMINDEREN
IN DE KEUKEN

Een zuinige kookplaat, oven en
andere apparaten in de keuken verbruiken minder
of helemaal geen aardgas en verminderen het
stroomverbruik. Elektrisch koken is noodzakelijk
met het oog op de kabinetsplannen om stap
voor stap van het aardgas af te stappen. Hoewel
elektriciteit vooralsnog grotendeels wordt
opgewekt door fossiele brandstoffen, wat bijdraagt
aan klimaatverandering, komt daar verandering in.
Dit betekent dat koken op inductie in de toekomst
de milieuvriendelijkste keuze is.
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5.

ENERGIEVERBRUIK VERMINDEREN
MET EEN ELEKTRISCHE
DOORSTROMER

7.

Wie zijn cooker of plintboiler vervangt door een elektrische
doorstromer, ook wel instant heater genoemd, bespaart veel energie.
Het apparaat verwarmt immers slechts het water dat daadwerkelijk
wordt verbruikt. Pas op het moment dat de warmwaterkraan wordt
opengedraaid, schakelt het elektrische verwarmingselement aan. Dat
element verwarmt het water binnen twee seconden. Op het toestel
zijn meerdere aftappunten aan te sluiten. Vereiste is wel dat de
meterkast geschikt is voor krachtstroom.

6.

Een zonneboiler verwarmt water voor in de douche of keuken. De boiler
levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter schiet de cv-ketel
of warmtepomp te hulp. Een warme douche is dus altijd gegarandeerd.
Bovendien halveer je nagenoeg je jaarlijkse energiekosten voor warm
en voorkom je CO2-uitstoot. Plaatsing van de boiler vereist
ENERGIEVERBRUIK water
echter wel speciale panelen op het dak. Wil je dat de boiler niet
VERDUURZAMEN enkel je water maar ook je huis verwarmt, dan kies je voor de
zonneboilercombinatie, die overigens meer ruimte op het dak in
MET EEN
ZONNEBOILER beslag neemt.
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ENERGIEVERBRUIK
VERDUURZAMEN MET
ZONNEPANELEN

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en efficiënter. Ze leveren
duurzame stroom afkomstig van een onuitputtelijke energiebron: de
zon – óók als de lucht bewolkt is. Met deze optie voorkom je evenzeer
CO2-uitstoot.

8.

Infraroodpanelen zijn geschikt als bijverwarming in de
woonkamer en in ruimtes die weinig worden gebruikt.
Ze zijn minder geschikt als hoofdverwarming, tenzij het
huis heel goed geïsoleerd is. De werking ervan verschilt
van reguliere verwarming,
waarbij de lucht in de hele
ENERGIEVERBRUIK
ruimte verwarmd wordt.
VERDUURZAMEN MET
De panelen, daarentegen,
INFRAROODPANELEN
verwarmen slechts een
specifieke plek. Bijvoorbeeld
rondom je werktafel of de zithoek. Vergelijk het effect
met de warmte van de zon in de lente, die comfortabel
aanvoelt ondanks de lage buitentemperatuur.
Infraroodpanelen kunnen tevens worden ingezet als
wand- en vloerverwarming.
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9.

Een warmtepomp zorgt als vervanger van de gasgestookte cv-ketel voor een
warm huis, eventueel voor warm water en soms voor koeling. De pomp gebruikt
elektriciteit en haalt daarmee 65 tot 80 procent van de aan het huis geleverde
energie uit de omgeving. Dat scheelt tot 80 procent op de CO2-uitstoot. Een
warmtepomp komt het beste tot zijn recht met een laag
temperatuurafgiftesysteem in huis, zoals vloerverwarming of
VAN GAS NAAR STROOM aangepaste radiatoren. Hoe de warmtepomp het beste in te
MET DE WARMTEPOMP passen is in een bestaande situatie hangt ook af van de mate
van isolatie. Anders gezegd: hoeveel warmte er nodig is om
het huis warm te houden. Bij minder goed geïsoleerde huizen
wordt een warmtepomp samen met een hr-ketel toegepast, het zogenaamde hybride
systeem, om te voorkomen dat een hele zware warmtepomp vereist is. De hr-ketel springt
bij als het nodig is. Bij de beter geïsoleerde huizen kan een warmtepomp de warmtevraag
wel aan en kan de woning geheel van het gas af.
Warmtepompen worden op basis van het type pomp ingedeeld. Gekeken wordt naar waar
de pomp zijn warmte van betrekt. Welke pomp je kiest, hangt af van het te besteden
budget, het type woning en de omgeving waarin de woning staat.
• De lucht-water-variant gebruikt warmte uit de buitenlucht om binnen in huis water
voor het verwarmingssysteem te verwarmen.
• De lucht-lucht-variant gebruikt warmte uit de buitenlucht om de binnenlucht te
verwarmen.
• De water-water-variant haalt warmte die nodig is om het huis te verwarmen uit
grondwater en pompt dit water op een andere plaats terug de bodem in.
• De grond-water-variant haalt warmte uit de bodem. Voor deze variant zijn buizen in de
grond nodig, verticaal via boringen of horizontaal enkele meters onder het maaiveld. In
waterwingebieden gelden hiervoor specifieke regels.
Enkel gelet op de energiekosten ga je er met de varianten lucht-water en lucht-lucht niet
op vooruit als je van de gasgestookte cv-ketel afstapt – ten minste bij de huidige gas- en
elektriciteitsprijzen. Wel verminder je de CO2-uitstoot.
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10.

VENTILATIELUCHT
BENUTTEN

Het is mogelijk om een warmteterugwinsysteem, waarbij warmte uit
afvoerwater of afvoerlucht hergebruikt wordt,
te vervangen door een warmtepomp gebaseerd op ventilatielucht en
water. Deze installatie haalt energie uit de afgezogen lucht van het
gebouw. Meestal wordt hiermee tapwater verwarmd.

11.

WANNEER IS
JE WONING
GESCHIKT VOOR
EEN VOLLEDIGE
WARMTEPOMP?

• Je dak, gevel (buitenmuur) én vloer zijn goed of zeer goed
geïsoleerd. Huizen van voor 1992 zijn matig of geheel niet
geïsoleerd. Huizen uit de periode 1992 tot 1999 zijn redelijk
geïsoleerd. Huizen gebouwd van 2000 tot 2009 zijn redelijk
goed geïsoleerd. Woningen gebouwd na 2010 zijn zeer goed
geïsoleerd.
• In alle ramen zit HR++ glas of triple glas. Slaapkamers zijn
eventueel voorzien van dubbel glas.
• Je hebt vloer- of wandverwarming of speciale lage
temperatuurradiatoren.
• Er is binnen ruimte voor de warmtepomp met voorraadvat.
Denk aan een dubbeldeurs koelkast van 60 bij 60
centimeter en een hoogte van 180 centimeter. Er is buiten
ruimte voor de buitenunit van de warmtepomp. Deze unit
heeft veel weg van de buitenunit van een airco. Of er is
ruimte in de tuin voor een bodembron.
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12.

SUBSIDIES EN
LENINGEN

Om energiebesparende maatregelen te kunnen
treffen, kun je je spaargeld inzetten, geld lenen of
subsidie aanvragen. Leningen zonder afsluitkosten
die boetevrij vervroegd mogen worden afgelost, zijn
te vinden op www.brabantwoontslim.nl. Lenen om energie te besparen kun
je moeilijk vergelijken met lenen om spullen te kopen. Lenen kost geld, maar
je kunt zo wel je energielasten verlagen. Het kan zomaar zijn dat je met de
bereikte energiebesparing de kosten van je lening kunt betalen.
Na het aflossen van de lening blijf je natuurlijk profiteren van de besparing.
Ook het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt zonder winstoogmerk leningen
aan huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren voor energiebesparing. De
lening kan versneld en boetevrij worden afgelost. Het te lenen bedrag varieert
tussen de 2.500 en 25.000 euro. Voor nul-op-de-meter-renovaties bedraagt
de bovengrens 50.000 euro. De rente verandert niet tijdens de looptijd van de
lening en is vaak fiscaal aftrekbaar. Je betaalt voor rente en aflossing een vast
bedrag per maand. Aan het einde van de looptijd heb je de volledige
lening terugbetaald.

www.balanshuis.nl
Deze bron is geraadpleegd voor onderdeel 1.
www.energiebesparendoejenu.nl
Deze bron is geraadpleegd voor onderdelen
1, 2, 6, 7, 8 en 9.
www.milieucentraal.nl
Deze bron is geraadpleegd voor onderdeel 4.
www.thuisbaas.nl
Deze bron is geraadpleegd voor onderdeel 5.
www.stiebel-eltron.nl
Deze bron is geraadpleegd voor onderdeel 5.
https://warmtepomp-weetjes.nl/
Deze bron is geraadpleegd voor onderdeel 9 en 10.

13.

Wie zijn huis energiezuiniger wil maken, kan bij veel
hypotheekverstrekkers kiezen voor een extra hypotheek.
De regels die gelden voor hypotheekverstrekking zijn in dit
geval niet strenger geworden. Dit kan bij het kopen van een
woning of als je er al langer woont. In het laatste
moet je hypotheekovereenkomst deze
EXTRA HYPOTHEEK geval
ruimte bieden. Je mag voor energiebesparende
ENERGIEBESPARING maatregelen tot 106 procent van je woningwaarde
lenen. Zonder energiebesparing is dat 100 procent.
Voorwaarde is wel een bruto jaarinkomen van tenminste
33.000 euro. Bij de inkomenstoets voor je hypotheek blijft
maximaal 9.000 euro van de investering in energiebesparingsmaatregelen buiten beschouwing. Het voordeel in vergelijking
met lenen is de looptijd van dertig jaar, waardoor het terug
te betalen maandbedrag lager uitvalt.
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Verder lezen
www.klimaatmonitor.databank.nl/
dashboard
Deze website legt uit wat klimaatverandering
inhoudt en wat de gevolgen zijn voor de
mens op lokaal en landelijk niveau. Ook wordt
nagegaan hoe het probleem kan worden
tegengegaan en hoe de mens zich aan kan
passen aan de omstandigheden.
www.warmtepomp-weetjes.nl
Heldere en uitgebreide informatie over
warmtepompen die helpt bij het kiezen en
gebruiken van verschillende varianten. De
site geeft op veel vragen een antwoord, vaak
toegelicht aan de hand van afbeeldingen en
schema’s.
www.warmtepompplein.nl/verwarmenmet-warmtepomp-alternatief-hr-ketel/
Hier vind je informatie over de kosten,
aanschaf en installatie van een warmtepomp.
Ook wordt de bezoeker ingelicht over
subsidies, soorten pompen, duurzaamheid,
besparing en het maken van keuzes op het
vlak van duurzaamheid.
www.milieucentraal.nl/energiebesparen/energiezuinig-huis/
energiezuinig-verwarmen-en-warmwater/warmtepomp-combi-enhybridewarmtepomp/
Deze website helpt bij het kiezen voor de
juiste warmtepomp.

24

www.bouw-energie.be/nl/blog/post/
rendement-warmtepompen
Deze website vergelijkt het rendement van
verschillende typen warmtepompen.
www.energiebesparendoejenu.nl/
alle-verbeteropties/warmtepomp/
Ga na of je woning geschikt is voor een
warmtepomp.
www.ce.nl/warmtetechnieken
Je kunt bekijken welke warmtetechnieken
toepasbaar zijn in welke situaties.
www.liveheatpump.nl
Hier vind je metingen van het rendement van
de lucht-water-warmtepompen en gasketels
in vijftien praktijksituaties.

Slecht luchtdicht
Slecht geïsoleerd

G

F

E

Natuurlijk geventileerd

D

Huis

C

B

Temperatuur installatiewater

Hoge temperatuur verwarming
CV ketel, kachels

Luchtdicht
Goed geïsoleerd
Balans ventilatie
WTW, CO2-gestuurd

Binnenklimaat

60 graden

A

25 graden

Uitvoering verwarmingsinstallatie

Warmtepompen
Lucht/water, bodem/water

Uitvoering warmtapwater

Zonneboiler
Buffervat gekoppeld aan WP

Geiser

Figuur 1. Samenhang van huisaanpassingen, links een slecht geïsoleerd huis, rechts een
energievriendelijk huis. Bovenin staan de indicaties van de energielabels van een huis.

(Half)vrijstaande woning Rijwoning

Appartementen/hoogbouw

Zonneboiler

Geschikt

Geschikt

Lange warmwaterleidingen

Zonnepanelen (PV)

Geschikt

Geschikt

Geschikt, ook PV langs gevel

Luchtwarmtepomp

Geschikt

Plaatsing buiten unit vergt
aandacht

Plaatsing buiten unit vergt
aandacht

Bodemwarmteopomp

Geschikt

Geschikt

Geschikt

Boosterwarmtepomp

Geschikt voor warm
tapwater

Geschikt voor warm
tapwater

Geschikt voor warm tapwater

Open bodembron (WKO)

Hoge aansluitkosten

Geschikt

Geschikt

Warmtenet lage temperatuur

Hoge aansluitkosten

Geschikt

Geschikt

Warmtenet midden temperatuur

Hoge aansluitkosten

Geschikt

Geschikt

Warmtenet hoge temperatuur

Ongeschikt vanwege hoge Alleen geschikt als bron
aansluitkosten
hernieuwbaar is

Alleen geschikt als bron
hernieuwbaar is

Figuur 2. Optie voor toepassingen van energievoorziening in de woning.
Tabel aangepast uit:
www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2018/03/LenteAkkoord_-brochure_Alternatieven_voor_
aardgas.pdf
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De warmtepomprekentool
Verantwoording
De rekentool is een combinatie van
beschikbare kennis en globale vuistregels.
Ondanks alle zorgvuldigheid die de
samenstellers hebben betracht bij het
opstellen van de tool zijn ze niet aansprakelijk
voor de gevolgen van het gebruik ervan. Deze
rekentool is te vinden op www.energieweverij.
nl/warmtepomprekentool.

Aanvullende besparingsopties
Voor zover de maatregelen nog niet in het
huis toegepast zijn, krijgt de invuller van de
tool inzicht in wat een gekozen aanvullende
besparingsoptie kan betekenen. Om een
gekozen optie ongedaan te maken, moet de
inhoud van het roze vlak leeggemaakt worden
met de delete- of backspace toets. >>

Algemeen
De rekentool laat zien wat de financiële
consequenties zijn van de overstap van de
traditionele cv-ketel naar een warmtepomp.
Het Excel-bestand is beschermd tegen
onbedoelde wijzigingen in de rekenregels.
Alleen de roze vlakken zijn toegankelijk
voor invoer door de gebruiker. De resultaten
verschijnen in de gele vlakken.
Invoergegevens van de bestaande situatie
Als basisinvoer gebruikt de rekenmodule
het huidige gasverbruik, bij voorkeur over
de afgelopen drie jaar, en enkele algemene
kenmerken van het huis(houden). Aan de
hand daarvan wordt het gemiddelde jaarlijkse
gasverbruik toegerekend aan verwarming,
warm water en/of koken.
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Rekentool door werkgroep CV<gas van energieweverij
algemene informatie bestaande situatie

voorbeeld= door de gebruiker in te vullen

= door de rekentool berekend

invullen

aantal personen in het gezin

3 personen

gasverbruik voor verwarming huis

jaarverbruik gas afgelopen jaar

2000 m3

gasverbruik voor warmwater

jaarverbruik gas jaar daarvoor

2000 m3

gasverbruik voor koken

jaarverbruik gas 3 jaar terug

2000 m3

zonneboiler

m2

koken op aardgas

1640 m3/jaar
300 m3/jaar
60 m3/jaar

X aanvinken indien van toepassing

Hoeveel besparing mag u verwachten van (isolatie) maatregelen, die nu nog niet aan het huis aangebracht zijn?
aankruisen/invullen
dubbelglas beneden X

Geschatte besparing
cellen
leeg
laten als
optie niet
gebruikt
wordt

dubbelglas boven
dakisolatie
spouwmuurisolatie X
vloerisolatie

investering

subsidie

terugverdientijd in jaren

131 m3/jaar

€

1.750

€0
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0 m3/jaar

€

-

€0

0

0 m3/jaar

€

-

€0

0

328 m3/jaar

€

2.100

€0

9

0 m3/jaar

€

-

€0

0

mechanische ventilatie

0 m3/jaar

€

-

€0

0

extra aantal m2 zonneboiler

0 m3/jaar

€

-

€0

0

boosterwarmtepomp

0 m3/jaar

€

-

€0

0

inductiekookplaat

0 m3/jaar

€

-

€0

0

Totaal
Warmtecapaciteitsbehoefte van het huis

bestaande situatie

459 m3/jaar
met extra maatregelen

voor de verwarming van het huis

8,7 kW

6,2 kW

voor de warmtewatervoorziening

1,6 kW

1,6 kW

10,2 kW

7,8 kW

totale warmte capaciteit

lucht/water warmtepomp
elektrische capaciteit

3,7 kW

€ 3.850

€0

bestaand

met extra maatregelen

bodem/water warmtepomp
2,8 kW

2,2 kW

1,7 kW

eigen (offerte)prijzen
Investeringskosten conventrionele HR ketel

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

Investering warmtepomp met toebehoren

12500 €

10500 €

14200 €

12000 €

aanpassingen aan huis

3500 €

3500 €

3500 €

Subsidie warmtepomp

0 €

0 €

0 €

0 €

Netto investering

14000 €

12000 €

15700 €

11500 €

3500 €

jaarlijkse gebruikskosten (elektra)

1229 €

938 €

732 €

559 €

jaarlijkse gebruikskosten (gas)

1360 €

1360 €

1360 €

1360 €

terugverdientijd
Invloed van veranderende energieprijzen
verandering aardgasprijs
verandering elekrticiteitsprijs

107 jaar
+/- op de huidige prijs

38 jaar

25 jaar

de rekentool rekent met
€/m3

€0,68 €/m3

€/kWh

0,21 €/kWh

22 jaar
geldende energieprijzen
€0,68 €/m3
0,21 €/kWh

Subsidies (randvoorwaarden zelf controleren)
subsidiemogelijkheden benutten

leeg laten als subsidies buiten beschouwing gelaten moeten worden

Voorbeeld schermafdruk van de rekentool.
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De uitkomsten van de rekentool
geven de gebruiker een indicatie
op basis van de ingevulde cijfers
en keuzes

Type warmtepomp
De rekentool rekent uit wat de
warmtebehoefte van het huis betekent
voor de twee meest gangbare types
warmtepompen - met en zonder aanvullende
besparingsmaatregelen. Als ten aanzien
van de investering in de warmtepomp
of aanpassingen in het huis eigen cijfers
voorhanden zijn, kunnen die ingevuld worden,
zodat de rekentool met de aangepaste
investering rekent. De tool rekent de
terugverdientijd uit van de extra investering
die voor de warmtepomp gedaan moet
worden met behulp van de jaarlijkse besparing
op de energierekening.

het benutten van beschikbare subsidies.
De invloed daarvan kan zichtbaar gemaakt
worden door kleine aanpassingen aan de
energieprijs door te voeren of de subsidieoptie
aan of uit te zetten.
Wat zeggen de getallen?
De uitkomsten van de rekentool geven de
gebruiker een indicatie op basis van de
ingevulde cijfers en keuzes. Wie exact wil
weten wat in een gegeven situatie wel en
niet kan, en na wil gaan of er opties zijn
die binnen de rekentool niet meegenomen
zijn, kan dat enkel vaststellen in overleg met
een onafhankelijke deskundige en/of een
bekwame installateur.

Invloed energieprijzen en subsidies
De uitgerekende terugverdientijd hangt erg
af van de gehanteerde energieprijzen en
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Ga ik voor bewezen
technieken of
nieuwe technieken?

Milko kwam met goede vragen. Wat wil ik
als eigenaar van het huis? Wil ik een snelle
aanpak met beperkte aanpassingen of ga ik
voor de grondige aanpak? Ga ik voor bewezen
techniek of durf ik het avontuur aan om
nieuwe technieken toe te passen? Ik kies voor
de nieuwe technieken.
Oplossingen
Milko kwam ook met kennis van de nieuwste
technieken. De gangbare isolatie van een
dak houdt beperkt stralingsenergie tegen.
Combinatie van isolatietechnieken levert een
betere isolatie op. Voor een warmtepomp heb
je een energiebron nodig. Dat kan de warme
lucht zijn, bodemwarmte, zonnewarmte,
energiepanelen en ook een voorraadvat met
de opslag van energie voor de warmtepomp.
Hier kies ik voor de combinatie van
zonnepanelen, warmtecollectoren en opslag.

Waarom
Energie Besparen?
Door: Jan Jacobs, energieambassadeur van Bernheze

Afgelopen jaar nam ik deel aan het
project Energieweverij. Deels vanuit
mijn persoonlijke belangstelling en
deels vanuit mijn rol als voorzitter van
de Bernhezer Buitenwacht. Meepraten
over een groenere ontwikkeling binnen
Bernheze betekent voor mij ook letterlijk
kleur bekennen en de daad bij het
woord voegen. Gezien het energiebeleid
nu en straks wil ik tijdig mijn woning
verduurzamen voor mezelf en voor de
toekomstige bewoners.
30

Situatie nu
Ik woon in Heesch in het huis waar ik geboren
en opgegroeid ben. Bij de verbouwing in 2000
kwam een nieuwe verwarmingsinstallatie. In
2018 is de kachel geleidelijk aan vervanging toe.
Wat nu?
Uit enkele bijeenkomsten van de
Energieweverij werd me al snel duidelijk dat
alleen een warmtepomp aanschaffen niet
werkt. Daarom eerst een onafhankelijk
advies aangevraagd.

Energiescan
Vanuit ‘Brabant woont slim’ kwam
energieadviseur Milko van Wegberg met de
energiescan. Op een prettige en grondige
wijze hebben we samen de huidige situatie
bekeken. Een woonhuis deels uit 1956 en deels
uit 2000. Veel vloeren met vloerverwarming
en dus geschikt voor een warmtepomp. De
isolatie van de muren en ramen moet echt
beter. Ook de dakisolatie kan beter. Hoe houd
ik ’s winters de warmte binnen? Hoe houd ik
’s zomers de hitte van de zon buiten?

Resultaat
Milko heeft een gedegen rapport opgeleverd.
Ik kies voor een grondige aanpak van zowel
de isolatie als verwarming van mijn huis. Ik wil
grotendeels ‘van het gas af’. Die investering
betaal ik met de verlaging van de energiekosten.
Daarbij ga ik met een goede adviseur het
gesprek aan met een aannemer, die niet bang
is van een uitdaging. De voordelen van het
energieadvies wegen volgens mij ruim op tegen
de kosten van dit advies.
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om voor een gering tarief een ‘energiescan’
te laten uitvoeren heb ik met beide
handen aangegrepen.

Energiebesparing
van onze woonboerderij uit 1938
Door: Jelle Nieuwland, energieambassadeur van Bernheze

Sinds 2014 wonen wij met veel plezier in
onze woonboerderij uit 1938. Deze is door
de vorige bewoners goed onderhouden en
redelijk geïsoleerd. Vanwege toenemende
zorgen over het milieu, de onduidelijke
toekomst van aardgas en comfort
proberen we bij elke verandering aan het
huis de duurzaamheid te verbeteren.
Aangezien de betonnen dakpannen aan
vervanging toe zijn bood dat een goede
gelegenheid om de isolatie van het dak te
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verbeteren. Maar wat is nu een goede keuze?
Sommige leveranciers claimden de beste
resultaten met PIRplaten, maar dat betekent
dat het dak ca. 14 cm hoger komt te liggen
met als consequentie dat de ophanging van
de goten moet veranderen en dat er bredere
boeiboorden geplaatst moeten worden. Andere
leveranciers claimden dezelfde resultaten met
een 19laagse folie van slechts 1.5 cm dik. Dan
heb je nog leveranciers die isolatieplaten van
ander materiaal aanbieden of schapenwollen
dekens aanbevelen. Een speurtocht op internet

Enige weken later had ik een prettig en
zeer informatief gesprek met adviseur
Hans Schellings. Eindelijk kon ik met iemand
met verstand van zaken praten die onpartijdig
was. Hans heeft een totale energiescan
uitgevoerd voor ons huis. Dat de buitendeuren
veel tochten wist ik al. Ik had me al ingesteld
op het vervangen van de deuren en de
kozijnen. Een aangename verrassing was dat
Hans ideeën had om de bestaande deuren
zodanig aan te passen dat de warmteverliezen
grotendeels teniet gedaan werden. De
energiescan is zeer volledig, alle aspecten zijn
aan bod gekomen.

bracht geen uitkomst. Ik kwam er gewoon niet
verder mee en stelde de aanpassing steeds
verder uit. Het gaat om heel veel geld en dan
wil je wel dat het goed gebeurt!

Een week later beschikte ik over een helder
rapport met aanbevelingen voor isolatie,
elimineren van warmteverliezen en voor
verduurzaming van de verwarming van het
huis in de nabije toekomst. In een afsluitend
vervolggesprek heb ik redelijk gevoel
gekregen of het de moeite waard is om een
aanbeveling uit te voeren (wat kost het, en
wat levert het op?).

De impasse werd doorbroken door de
voorlichtingsavond over verduurzaming van
je woning die de gemeente Bernheze op
22 maart jl. organiseerde, in samenwerking
met de Energieweverij en BECO. Daar werd
praktische informatie gegeven door mensen
die er verstand van hebben. De mogelijkheid

Op dit moment ben ik bezig om bedrijven in
te schakelen die begin volgend jaar het dak
komen isoleren en vernieuwen, de deuren en
kozijnen aanpassen en om een paar ramen
te voorzien van HR+++ glas. Mocht ik daarbij
nog vragen hebben, dan kan ik die nog
stellen aan Hans.
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Schone energie van
een asbestvrij dak

34

“

“

Leg voor zonnepanelen eerst
alle mogelijke daken vol, daarna
verharde terreinen en als laatste
pas onze groene oppervlaktes.
We hebben er al zo weinig van!

De energietransitie in de gemeente Bernheze
komt op stoom. Steeds meer betrokkenen
maken de overstap naar duurzame energie.
Regelgeving ontbreekt in veel gevallen nog,
maar deze overgang moet wél gestuurd
worden om nadelige gevolgen voor mens en
omgeving te beperken. Denk aan agrarische
schuren met asbestdaken of weilanden die
uit financieel gewin vol worden gelegd met
zonnepanelen zonder daarbij rekening te
houden met het landschap.

worden teruggeplaatst. Deze uitwerking, die
als richtinggevend voorbeeld dient voor de
gemeente Bernheze en de Bernhezer Energie
Coöperatie (BECO), is onder woorden gebracht
in deze bijdrage. Hiermee is het doel van
het project, een voorbeeld vinden van een
coöperatieve aanpak waarbij asbest wordt
verwijderd en zonnepanelen worden geplaatst,
behaald. Dit is mede gelukt door te kijken naar
de al bestaande coöperatie Asbestschakel en
te leren van deze organisatie.

In het project ‘Schone energie van
een asbestvrij dak’, onderdeel van de
EnergieWeverij, is uitgewerkt hoe deze
problemen in een coöperatieve vorm kunnen
worden aangepakt. Dat is mogelijk met een
plan waarbij asbestdaken van (voorheen)
agrarische schuren en stallen worden
verwijderd en daken met zonnepanelen

De EnergieWeverij (www.energieweverij.nl)
is opgezet door de gemeente Bernheze.
Dit platform biedt in samenwerking met BECO
ruimte aan burgerinitiatieven om de gemeente
te verduurzamen.

Leden werkgroep:
Marian Gijsbers (ZLTO),
Gerard Marijnissen, Theo Verwijst,
Jos van der Wielen (BECO),
Jan Jacobs (Bernhezer
Buitenwacht)

De uitdaging
Ondernemers in de agrarische sector
willen, voor zover dit voor hen haalbaar is,
meewerken aan het opwekken en benutten
van duurzame energie. Het vervangen van
asbestdaken door daken met zonnepanelen
is een manier om hier invulling aan te geven.
Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden – dat
vraagt dus om actie. >>
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Maar de drempel om te handelen is hoog
voor voormalige boeren. Asbestsanering kost
veel geld. Deze groep komt niet of nauwelijks
in aanmerking voor regelingen die agrariërs
helpen te investeren in duurzame energie.
Dit komt omdat hun stallen en schuren
inmiddels een andere bestemming hebben
gekregen. Vandaar dat de werkgroep het idee
oppert om de kosten van asbestsanering
te betalen van het geld dat verdiend wordt
met het leveren van zonne-energie op deze
daken. De energie die op deze daken wordt
opgewekt, kan door BECO geleverd worden
aan de inwoners
van Bernheze.
De Bernhezer Buitenwacht, een stichting
die zich inzet voor het buitengebied van de
gemeente, steunt dit idee. Ze is voorstander
van het opwekken van schone energie in
Bernheze, maar niet op grond die bedoeld is
voor agrarische activiteiten. Door het plaatsen
van rijen zonnepanelen komt het biologisch
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verbouwen van gewassen in het gedrang
en kan het broeikasgas koolstofdioxide, dat
wordt uitgestoten door industrie, verkeer
en de agrarische sector, niet in de bodem
worden opgenomen. Deze opname is echter
wel belangrijk omdat planten en bomen zo
bijdragen aan het verminderen van fijnstof
en het bereiken van schone lucht – een doel
dat ondanks landelijke overheidsmaatregelen
nog niet behaald is. Dat betekent dus dat
zonnepanelen volgens de stichting niet
op landbouwgrond maar op vrijgekomen
agrarische daken geplaatst moeten worden.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
Denk aan de plaatsing van panelen op
bestaande gebouwen, na het verwijderen van
asbest. Of: de plaatsing van panelen op een
nieuw gebouw dat de stal of opslagruimte
vervangt, wederom na het verwijderen van
asbest. Ten slotte: vrijgekomen gebouwen
met asbestdaken die niet meer functioneel
zijn, worden gesloopt.

Doelgroepen en aanpak
Het plan van de werkgroep is gericht op
vier doelgroepen. Ten eerste de blijvende en
groeiende agrarische bedrijven. Ten tweede
de agrariërs die stoppen met het uitoefenen
van hun vak. Ten derde de ondernemende
burgers met een asbesthoudende schuur.
Ten vierde met name ouderen die in het
buitengebied wonen. De eerste groep heeft
vaak al op eigen kracht alle mogelijkheden
benut. De tweede, derde en vierde groep
hebben ondersteuning nodig.
Deze groepen kunnen het beste geholpen
worden als de betrokken partijen intensief

samenwerken in een coöperatie: iedere
partij draagt vanuit zijn eigen expertise zijn
steentje bij. De gemeente Bernheze doet
mee vanwege haar taak de gemeente te
verduurzamen. BECO levert expertise op het
vlak van energieopwekking en -benutting.
De ZLTO heeft zicht op de asbestproblematiek
en de benutting van grond voor CO2-opslag.
Ondernemende burgers zetten in op de
benutting van gebouwen en bouwblokken.
Inwoners uit Bernheze doen mee om bij
te dragen aan het milieu en omdat beleggen
in zonnepanelen financieel voordeel op
kan leveren.

>>

Taakverdeling
De werkgroep stelt de volgende taakverdeling voor:
ZLTO:
Inventarisatie van belangstelling in buitengebied.
BECO:	Inventarisatie van belangstelling voor postcoderoos en
coördinatie energiewinning binnen project.
Gemeente Bernheze:	Juridische hobbels signaleren en wegnemen.
Bedrijven:	Belangstelling in kaart brengen voor een coöperatie die
vergelijkbaar is met Coöperatie Asbestschakel.
Inwoners:
Beleggingsmogelijkheden zonnepanelen in kaart brengen.
Bernhezer Buitenwacht: Communicatie en ondersteuning.
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loopt de aftrek op tot een bedrag van
750 euro per kWp. Ook voor het isoleren van een
bestaand gebouw kan EIA worden aangevraagd.
Denk aan het plaatsen van geïsoleerde dakplaten
na het verwijderen van een asbestdak. Om in
aanmerking te komen voor de aftrek, moet de
isolatiewaarde van het nieuwe dak minimaal met
Rc 2,0 m²K/W toenemen.

Subsidieregeling ‘Verwijderen asbestdaken’
De subsidie afkomstig van deze landelijke
regeling bedraagt 4,50 euro/m² gesaneerd
asbestdak. Het maximale bedrag is
25.000 euro. De subsidie moet na de
sanering worden aangevraagd en het
verwijderen mag niet voor 2016 zijn begonnen.

Combineren van subsidieregelingen
De bovenstaande subsidieregelingen
kunnen, als aan de gestelde voorwaarden
wordt voldaan, ook gecombineerd worden.
Een slimme planning en combinatie van
investeringen leveren financieel voordeel op.
Aangezien de voorwaarden voor elke regeling
verschillend zijn, is een secure afweging van
belang om te zorgen voor optimaal voordeel.

Belastingvoordeel
Wie in aanvulling op het verwijderen
van asbest kiest voor een nieuw dak of
plaatsing van zonnepanelen, profiteert
van belastingvoordelen. De energieinvesteringsaftrek (EIA) is dit jaar (2018)
overigens wel verlaagd naar 54,5 procent.
EIA-aanvragen moeten binnen drie maanden
na opdrachtbevestiging worden ingediend.
De zonnepanelen moeten een bepaald
vermogen hebben om in aanmerking te
komen. Bij bijvoorbeeld een vermogen van
25 kWp en een kleinverbruikersaansluiting

Ontstaansgeschiedenis
Het idee van de werkgroep om een coöperatie
op te zetten die asbestdaken saneert en
zonnepanelen plaatst komt niet uit de lucht
vallen. Jan Jacobs, lid van de werkgroep,
werd geïnspireerd door een artikel over
de coöperatie Asbestschakel dat vorig jaar
verscheen in het Nederlandse weekblad
Boerderij. Asbestschakel werkt met een
coöperatie per provincie. In de provincies
Overijssel, Drenthe en Gelderland staan de
samenwerkingsverbanden al overeind. De
provincie Limburg volgt uiterlijk in oktober dit

jaar, evenals Noord-Brabant, mits Asbestschakel
de aanbesteding in Brabant wint.
Jacobs besloot samen met de andere
leden van zijn werkgroep de coöperatie
Asbestschakel, die onder leiding staat
van Jeroen Klinkhamer, Douwe Idema en
Dennis Brugging, te bezoeken. Zij wezen
erop dat wanneer lokale overheden niet
snel overgaan tot het verwijderen van
asbestdaken, ze vanaf 2024 te maken krijgen
met handhavingskosten. Deze kostenpost
is te voorkomen door tijdig te handelen
via een samenwerkingsverband zoals
Asbestschakel. De hoge dichtheid van de
intensieve veehouderij in Bernheze betekent
waarschijnlijk een grote oppervlakte aan
asbestdaken. Hiermee wordt de urgentie
van snel handelen wederom benadrukt. Die
noodzaak wordt nog duidelijker wanneer de
aanvullende reden van Gerard Marijnissen, lid
van de werkgroep, wordt meegewogen.
Marijnissen: “Wij moeten absoluut met spoed
over naar schone energie, anders hebben we
over enkele tientallen jaren in de helft van
ons land - en niet alleen wij, maar mensen
over de hele wereld - een uitermate akelig
probleem met het
zeewaterpeil en het
klimaat. Men realiseert
zich dat nog steeds
onvoldoende. Daarom

“

steun ik elk initiatief dat het tij letterlijk wil
keren en dus ook onze projectgroep.”
Een bezoek aan de website www.asbestschakel.
nl heeft meer inzicht opgeleverd. Achter de
indeling van die pagina gaat een complete
bedrijfsstructuur schuil. Wie zijn asbest
wil laten verwijderen, bezoekt de site en
voert de relevante gegevens in, waarna de
verwijderingskosten berekend worden en een
offerte opgesteld wordt.
De offerte is gebaseerd op een protocol
waarin alle benodigde onderdelen zijn
opgenomen en een geordend schema volgen:
de gegevens worden verwerkt en betrokken
bedrijven worden ingeroosterd. Erkende
bureaus doen de eerste asbestmetingen.
Er wordt subsidie aangevraagd, asbest
verwijderd en een nieuw dak geplaatst,
eventueel met zonnepanelen. Het
werkschema, afsprakenschema en
betalingsproces zijn strak geordend via de
website. In het rekenmodel van Asbestschakel
is een dak van 500 m2 de basis voor de
kostprijsberekening. Ook kleinere daken
zijn mogelijk.

Met spoed over naar schone
energie, anders hebben we
over de hele wereld een
probleem met het klimaat

“

Financieel steuntje in de rug
Het plan van de werkgroep kan rekenen op
een financieel steuntje in de rug.
De overheid stelt namelijk verschillende
subsidies beschikbaar om agrarische
ondernemers en andere eigenaren van
asbesthoudende daken te bewegen
hun asbest te verwijderen. Ook valt er
belastingvoordeel te behalen. Hieronder is
een beknopt overzicht weergegeven.
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Voorstel voor een vervolgproject
Het doel van het project was om een
voorbeeld te vinden van een coöperatieve
aanpak waarbij asbest wordt verwijderd
en zonnepanelen worden geplaatst.
Zo’n voorbeeld dient als richtlijn voor de
gemeente Bernheze en de Bernhezer Energie
Coöperatie. Dit doel is behaald, zo concludeert
de werkgroep. Wat haar leden betreft krijgt
dit project een vervolg, aangezien er toch
nog enkele hobbels genomen moeten
worden. Deze hobbels zijn opgemerkt
door Theo Verwijst, lid van de werkgroep
en vertegenwoordiger van agrarische
ondernemers die stoppen met hun werk.

een rendement van vijf procent nastreeft,
zoals bij melkveehouderij De Waaistap in
Heeswijk-Dinther. Dan betaalt de consument
de asbestverwijdering en krijgt hij daar vijf
procent rente per jaar op zijn investering in
zonnepanelen voor terug. Dat is best veel.
Of we kiezen ervoor de asbestverwijdering
door banken of andere financiële instellingen
te laten financieren in plaats van door de
eigenaar van het dak. Dan is wellicht de
opbrengst uit het verhuren van het dak
(vergelijk dit met De Waaistap) in te zetten om
de asbestverwijdering te betalen. Volgens mij
is er ook voor de banken een voordeel als het
onderpand asbestvrij wordt.”

Volgens Verwijst leveren de in kaart gebrachte
fiscale voordelen in deze brochure weinig
voordeel op voor mensen met een beperkt
inkomen. “Veel agrarische ondernemers
hebben hun asbest al gesaneerd bij eerdere
renovaties of vernieuwing van stallen. Op
daken waar het asbest nog ligt, hebben
eigenaren vaak niet die investeringscapaciteit.
Onze werkgroep kan in deze gevallen juist op
nieuwe mogelijkheden wijzen.”

Ook is Verwijst benieuwd hoe het
gemeentebestuur aankijkt tegen de
asbestproblematiek in de gemeente Bernheze.
“Wat is het de gemeente waard om voor 2024
zoveel mogelijk asbest verwijderd te hebben?”

Verder heeft hij nog geen rekenmodel gezien
dat aantoont hoe zonne-energie van een
asbestvrijdak voor de consument - als
investeerder én afnemer van energie interessant is. “Stel dat de consument
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Tot slot ziet hij kansen voor een vervolg op
deze werkgroep. “Het begin is gemaakt.
Een nieuwe werkgroep kan aan de slag met
hoe we dit project - schone energie in een
asbestvrij Bernheze - zodanig in gang kunnen
zetten dat energieweides overbodig worden,
alle asbest van schuren, schuurtjes en garages
(ook van particulieren) verwijderd wordt en
we tegelijk de opgewekte energie binnen de
gemeente weten aan te wenden.”
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staat en conditie van hun huis en gaan we op
zoek naar verbeteringen.
Het pakt altijd goed uit zo’n bezoek en als
ik na een of twee weken een rapport met
verbetervoorstellen nastuur krijg ik vaak nog
een extra bedankje retour. Dat rapport geeft
een verdere uitleg van wat we al besproken
hebben met verwijzingen naar een bijlage
of weblink.

Geitenwollen
sokken
Door: Hans Schellings, energieambassadeur van Bernheze

Zijn het nou echt allemaal van die
geitenwollen sokken, al die mensen die
met het milieu bezig zijn?
Dat heb ik ook wel ooit gedacht omdat ik
er niks mee had, toen. Ligt het nou aan
de levensfase waarin je zit of heeft iets
je aan het denken gezet en nieuwsgierig
gemaakt? Voor mij geldt dat laatste.
42

“

“

Niet alleen denken,
maar ook doen

Energieadviseur
Met mijn praktijkervaring als timmerman,
uitvoerder en aannemer ving ik steeds meer
signalen op van het beter omgaan met
materialen en brandstoffen en de vertaalslag
van die ideeën naar de praktijk van vandaag.
Ik ben me er echt in gaan verdiepen en heb
de mogelijkheid gevonden om dit ook aan

anderen over te brengen. Samen met 13
andere specialisten hebben we een coöperatie
opgericht van onafhankelijke energieadviseurs,
stuk voor stuk idealisten die dit naast hun
eigen werkzaamheden doen. Tegenwoordig
bezoek ik huiseigenaren in hun eigen woning
en bespreken we de sterke en zwakke punten
van hun woonbeleving, bekijken we de huidige

Kortom als je dat rapport nog eens rustig hebt
nagelezen ben je klaar om je huis in de juiste
volgorde naar een gezondere en zuinigere
conditie te brengen in je eigen tempo.
De gemeente Bernheze heeft toegezegd
om voor hun inwoners deze adviezen te
subsidiëren. Normaal kost zo’n advies enkele
honderden euro’s maar door de bijdrage van
de gemeente Bernheze nu slechts €75,-!
Wanneer je na het uitvoeren van het advies
ook écht maatregelen treft, krijg je ook deze
€ 75,- weer vergoed.
Wil je ook zo’n Bernhezer Energie Scan?
Meld je hiervoor aan via
www.brabantwoontslim.nl/advies .
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Brabant
Woont Slim

Brabant Woont Slim wijst u de weg naar
comfortabeler, voordeliger én groener wonen.
In de hele regio werken energiecoöperaties,
bedrijven, gemeenten en particulieren onder
Brabant Woont Slim samen om de grootste
opdracht van de 21e eeuw te realiseren.
Samen brengen we een gedragsverandering
op gang om bewoners te helpen met het
verduurzamen van hun woning. Dit is nodig
om de klimaatdoelstellingen te behalen en de
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opwarming van de aarde te verminderen. Iedere
duurzame stap is er één en begint bij u!
Brabant Woont Slim is hét startpunt voor
al uw vragen over duurzamer wonen en zij
helpen u met het realiseren van duurzame
maatregelen. Daarnaast informeren zij u over
de mogelijkheden en geven ze advies over
subsidies en financieringen, leveranciers,
offertes en meer! Het loket is onafhankelijk
en ze zullen altijd de voor u beste oplossing
aandragen. Zij begeleiden en informeren u
gratis en staan graag als energieke gids voor
u klaar. Daarnaast koppelen zij u aan een
adviseur die tegen een aantrekkelijke prijs bij u
langs komt. Dat betekent meer comfort, lagere
energiekosten, uw bijdrage aan een beter milieu
en een fijner leven!

“

Iedere duurzame
stap is er één en
begint bij u!

“

Brabant Woont Slim is een initiatief van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
met ondersteuning van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Brabant Woont Slim
wordt uitgevoerd door 18 verschillende
gemeenten in de regio Brabant-Noord,
energiecoöperaties en bedrijven. De
deelnemende gemeentes zijn: Bernheze,
Boekel, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd,
Mill en Sint-Hubert, Oss, ’s-Hertogenbosch,
Schijndel, Sint-Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.
Wilt u weten wat uw gemeente doet aan
duurzaamheid? U leest het hier!
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Colofon

Meer informatie
10 oktober 2018
www.Bernheze.org
Op de website van gemeente Bernheze vindt u
bij ‘Meer onderwerpen’ meer informatie over
duurzaam wonen en verbouwen.
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken
bij de gemeente.

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.Bernhezerenergie.nl
Energiecollectief BECO levert 100% duurzaam
opgewekte energie in Bernheze en helpt u
verder met energie besparen en zelf energie
opwekken. Als lid van het energiecollectief
heeft u ook inspraak en medezeggenschap.

www.Eigenhuis.nl
Hier vindt u alles over kopen, verbouwen
en onderhoud. Als lid krijgt u er praktische
adviezen, begeleiding en centrale inkoop. De
groene stroom is echter niet 100% duurzaam.

www.Energieweverij.nl
De Energieweverij is een iniatief van de
gemeente Bernheze en BECO.
Hierbinnen worden nieuwe ideeën m.b.t.
duurzaamheid opgepakt en middels
projecten verder uitgewerkt.
www.Brabantwoontslim.nl/gemeente/
Bernheze
Brabant Woont Slim is een energieloket
ontstaan uit het initiatief van gemeenten
om een gezamenlijke plek te hebben waar
inwoners terecht kunnen voor al hun
vragen en behoeften op het gebied van
duurzaam verbouwen.
www.Milieucentraal.nl
Een initiatief van het ministerie van
Milieubeheer en alle milieuorganisaties om
mensen te informeren over duurzaam wonen,
werken, reizen, eten enz. Alle onderwerpen
worden uitgebreid behandeld en op leerzame
wijze uitgewerkt.
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www.Rvo.nl
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Ondersteunt ondernemend Nederland
met subsidies, zakenpartners, kennis en
regelgeving bij duurzaam, agrarisch, innovatief
en internationaal ondernemen.
www.Energiesubsidiewijzer.nl
Ontdek in 2 stappen of er subsidies en
financieringsmogelijkheden zijn om uw
woning energiezuiniger te maken. Zo wordt
energie besparen en zelf opwekken nog
voordeliger. De Energiesubsidiewijzer is een
initiatief van Milieu Centraal in samenwerking
met de RVO.
www.Hierverwarmt.nl
Op deze site leest u alles over aardgasvrij
wonen. Het is een pleidooi voor een
aardgasvrij Nederland in 2050 en geeft een
overzicht van alle vorderingen.

Deze brochure is een initiatief van de Energieweverij en
tot stand gekomen door de inzet van de werkgroepen
‘Bewust je woning verduurzamen’, ‘Centrale verwarming
met minder gas’ en ‘Schone energie van een asbestvrij
dak’. Ook is er nauw samengewerkt met gemeente
Bernheze en BECO, de Bernhezer Energiecoöperatie.

Leden van de
werkgroepen
Hans Schellings
Jan Verhagen
Rob van Venrooij
Arie Kemps
Gerben Stilma
Piet Derikx
Antoon van de Hurk
Clemens Metternich
Frank van Weerdenburg
Frans Smits
Gerard Marijnissen
Huub van Herpen
John van Krieken
Jos van der Wielen
Theo van Overbeek
Twan van Bakel
Jan Jacobs
Marian Gijsbers
Theo Verwijst

Fotografie
Jan Gabriëls
Eindredactie
Christianne Derikx
(Gemeente Bernheze)

Journalistieke bewerking
Teun Ceelen
Vormgeving en druk
Drukkerij Buuts Nistelrode
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“

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