
BIJEENKOMST VOOR WIJK BREUKELEN NOORD

 2 NOVEMBER 2021 START 19:30

HOGE GASPRIJS, TIJD VOOR ACTIE!

Een bijeenkomst over onder meer

zonnepanelen, plannen van de gemeente,

isolerende maatregelen en warmtepompen



Rijksoverheid/Gemeente
Redenen verduurzamen
Wijkanalyse
Maatregelen
Hoe verder

AGENDA



Regionale energiestrategie (RES)
Transitievisie warmte(2021)
Omgevingsvisie (2024)

Gemeente:

Rijksoverheid:
Parijs 2015 → Klimaatakkoord:
2030: 49%, 2050 95% minder CO2 uitstoot

Bron: www.regionale-energiestrategie.nl

RIJKSOVERHEID/GEMEENTE



Terugverdientijd
Comfort
Klimaat

bron: verbouwkosten.com

REDENEN VERDUURZAMEN



WIJKANALYSE



Staat van de woningen
Lege spouw, dak+vloer minimaal geisoleerd
CV system met Cv ketel en radiatoren
Veelal natuurlijke ventilatie
Wijkspecifieke maatregelen
Spouwmuurvulling, dak+vloerisolatie
Zonnepanelen
Hybride warmtepomp

WIJKANALYSE

Woning van één van onze vrijwilligers



Spouwmuurisolatie
Terugverdientijd ongeveer 4 jaar
Geen overlast van installatie
Relatief kleine investering (rijwoning 900,-)
Dakisolatie
Isolatie zelf aan te brengen
Verlies warmte via dak 30-40%
Vloerisolatie
Veel comfort winst

ISOLATIE



Voordelen
Terugverdientijd ongeveer 7 jaar
Geen overlast van installatie
Indien de salderingsregeling wordt afgebouwd,
zal deze geleidelijk afgebouwd worden waardoor
de terugverdientijd nog steeds onder de 10 jaar
blijft

ZONNEPANELEN

Rekenvoorbeeld:
Aanschaf 10 panelen ca. 4.800,-
BTW is in bijna alle gevallen terug te vorderen a 834,-
Opwek energie ongeveer 3000kWh a 660,-
Terugverdientijd is 6 jaar



Werking warmtepomp
Principe koelkast
Haalt warmte uit andere bron (lucht, water, etc.)

Ventilatie Warmtepomp
Toepasbaar indien een ventilatiesysteem aanwezig
is of makkelijk te plaatsen
Lucht-water Warmtepomp buitenunit
Praktisch overal inzetbaar

WARMTEPOMP



Luchtdichtheid: 
tochtstrippen, kieren dichten
Efficiënt verwarmen: 
radiatorfolie, CV temperatuur, radiatorbuizen isoleren,
waterzijdig inregelen
Gedragsverandering: 
korter douchen, thermostaat omlaag, warmer aankleden

BESPRARINGEN OP GASVERBRUIK



BESPARINGEN OP ELEKTRICITEIT

Verlichting:
LED verlichting, bewegingssensoren
Elektrische apparaten:
Verbruiksmeter, sluipverbruik, vervang oude apparaten
Gedragsverandering:
Droog kleding buiten i.p.v. droger, stand-by killer



BESPARINGEN OP ELEKTRICITEIT

Voorbeelden

Vloerverwarmingspomp
Oude pomp verbruikt
192,- per jaar op de
hoogste stand (93 watt)

Deze trafo verbruikt
20,- per jaar



HOE VERDER

Vraag een (gratis of betaald) gesprek aan op duurzamevecht.nl

Maak een verduurzamingsplan

Focus op eerste maatregelen

Vraag buurtgenoten/kennissen welke ervaring hebben

Zoek naar een inkoopactie

Vraag meerdere offertes aan en vergelijk

1.

2.

3.

4.

5.

6.



WORKSHOPS

Eerst tijd voor koffie of thee

Daarna staan de verschillende onderwerpen op de tafels

Schuif aan en praat verder met EnergieAmbassadeurs



Wil je deze presentatie terugkijken of meer informatie over energiebesparende
maatregelen: Ga naar duurzamevecht.nl/bijeenkomst

Wil je een adviesgesprek aanvragen:
Op duurzamevecht.nl/energieloket zijn de opties te vinden

Meer informatie over de verschillende onderwerpen:
Kijk op duurzamevecht.nl, ons YouTube kanaal en milieucentraal.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief of aanmelden als vrijwilliger?
Stuur een mail naar vragen@duurzamevecht.nl

BEDANKT EN TOT DE VOLGENDE KEER


