
WELKOM



Programma

• 19.00       Inloop en welkom
• 19.25 Pres. door Stefan van Tongeren
• 19.45 Pres. Isoleren & Financiering & Monumenten
• 20.15 Pres. Zonnepanelen & Financiering & Monumenten
• 20.45 Napraten met een drankje, ruimte voor vragen
• 21.45 Einde van de avond



Welkom

Duurzaam Wonen 
en 

Energie besparen
in West Betuwe

door Stefan van Tongeren



Actueel



• Website
✓ Informatie over energie besparen 

en energie opwekken
✓ Handige checklists
✓ Energiescans

• Inloopspreekuur in De Knop in Geldermalsen

• Telefonisch advies

Daarom: Het Energieloket 

https://www.hetnieuwewonenrivierenland.nl/


• Gratis algemeen energieadvies bij u thuis door 
een energiecoach

• Professioneel energieadvies op maat door een 
energieadviseur

• Collectieve inkoop voor energiebesparende 
of –opwekkende maatregelen.

Ons aanbod op maat 



Energietransitie West Betuwe

• Er is veel kennis voor nodig

• Het kost veel geld

• Niet vandaag of morgen klaar 

(en ook niet volgend jaar!)

Daarom…



Samenwerken
Inwoners 



Gemeente West Betuwe

Waarom collectief optrekken:
– Goedkoper

– Lange termijn relatie: we zijn al met elkaar verbonden

– Elkaar helpen

– Bestaande kennis bundelen en delen (ook vanuit 
regionale, provinciale en landelijke netwerken)

– Niemand hoeft buiten de boot te vallen



Aan de slag met..

Inkoop collectief

• Regionale aanbieders

• No-regret

• Goede prijs/kwaliteit

• Onafhankelijk advies

• Ontzorging/begeleiding

• Ook subsidies en financiering. Duurzaamheidslening/ 
Toekomstbestendig wonen via SVN



Collectieve inkoop



Collectieve inkoop



Collectieve inkoop



Vragen?



Welkom

Isoleren 



Waarom isoleren?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYnJWnt47ZAhVGW8AKHU3ID1EQjRx6BAgAEAY&url=https://blog.frontiersin.org/2017/07/17/frontiers-in-marine-science-does-the-european-public-understand-the-impacts-of-climate-change-on-the-ocean/&psig=AOvVaw0CGtswrA11hTSt9WuD8Nrx&ust=1517908328226577


Verder… En nu? 

Nationaal Energie Akkoord: 

Afscheid van fossiele energie in NL                     
(uiterlijk 2050)



Wat betekent dat voor jouw huis?

1. We beperken de energievraag met

• energiebesparing 

• woningisolatie 

➢ Focus voor de komende jaren



Wat betekent dat voor jouw huis?

2. We gebruiken andere manieren om:
• onze woning te verwarmen

• ons tapwater te verwarmen

• ons eten te koken

➢ Op moment wanneer wijkwarmtevisie per 
2021 duidelijk is.



Wat betekent dat voor jouw straat/buurt?

• We moeten op termijn gebruik maken van een andere 
warmtebron. 

• Daar moet de infrastructuur op aangepast worden.

• We hebben hiervoor de tijd.

• Meedenken voor jouw dorp of buurt? Meld je aan!



Nu beginnen? 

Energievraag verminderen

Isoleren.     Pak je huis goed in: trek een jas aan!

Dak|Gevel|Vloeren|Ramen| 
Hoge Rc-waarde =  lage energievraag



Isoleren, hoe doe je dat? 
Bouwjaar woning Vanaf ‘87 Vanaf ‘92 Vanaf

‘03
Minimaal. Vanaf

‘12
Vanaf ‘15

Vloer (Rc) 1,3 2,5 2,5 > 3,5 3,5 3,5

Dak (Rc) 2,0 2,5 2,5 > 3,5 3,5 6

Gevel (Rc) 2,0 2,5 2,5 > 1,8 3,5 4,5

Ramen (Uw) 6,0 dubbel 4,2 < 2,2 2,2 1,65

Let op: bij glas praten we over U-waarde. Hoe lager de waarde hoe beter geïsoleerd!



Isolatiemateriaal in dak, 
vloer, muren

Ramen Isolatiewaarde

0-3 cm (Rc < 1) Enkel glas Geen/slecht

5-7 cm (Rc 1 tot 1,7) Gewoon dubbel glas Matig

8-10 cm (Rc 2,2 tot 2,9 HR++ Goed

> 13 cm (Rc 3,5 of meer) Triple glas Zeer Goed

1. CHECK DE ISOLATIE VAN JE WONING



2. Verbeter de isolatie van je woning
Bestaande woning, ten minste:
• Spouwmuurisolatie (Rc 1,7) Liever beter dus extra binnen of 

buitengevelisolatie
• (Zeer) goede vloerisolatie > Rc 3,5 (bij vloerverwarming Rc 5)
• (Zeer) goede dakisolatie > Rc 4
• HR++ glas in de ramen van woonruimtes en slaapkamers, overweeg 

triple glas o.a. in leefruimten.

Hierdoor heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen. 
Verwarmingswater van zo’n 50 graden is voldoende voor om je huis te 
verwarmen en daarmee geschikt voor b.v. Warmtepomp of warmtenet op 
middentemperatuur.



3. Check en verbeter je ventilatie
• Dicht naden en kieren

• Van natuurlijke ventilatie naar vraaggestuurde mechanische ventilatie 
(sensoren meten en sturen aan)

• Overweeg decentrale warmteterugwinning in leefruimten of wanneer 
mogelijk een centraal Warmteterugwinsysteem (tot 95% warmte 
terugwinning op ventilatie)



De 2e stap, alternatieven voor aardgas

Huis op een andere wijze verwarmen:
• Pelletkachel (op hout pellets)
• Biogas (cv-kachel op biogas)
• Waterstofketel (cv-ketel op waterstof)
• Infrarood panelen
• Warmtepomp (elektra)

– Lucht/water
– Bron/water



De alternatieven, een berekening? 

Voorbeeldberekening anno 2019:

Woning met verbruik 1500 m3 aardgas.

* Woning max. 65-70 Watt per m2 verwarmd oppv. 
Aardgas Elektra Elektra 

L-W WP*
Elektra
B-W WP*

Houtpellets Waterstof 
(offshore 
wind)

1500 m3 14.700 
kWh

4200 
kWh

2940 
kWh

2940 kg 372 kg

€ 0,72 m3 € 0,23 
kWh

€ 0,23 
kWh

€ 0,23 
kWh

€ 0,26 kg € 8,- kg

€ 1080,- € 3381,- € 966,- € 676 € 764,- € 2976,-



Alternatieven en beperkingen? 

• Beschikbaarheid?

• Stookgedrag 

• Warmtepompen zijn mooie systemen…

Maar dan moet je ook naar een lage temperatuursverwarming

voor de hoogste efficiency 
– Vloerverwarming 

– Grotere radiatoren (meer afgifte) 

– Wandverwarming



• Algemeen energieadvies bij u thuis door een 
energiecoach. Dit kost u niets

• Warmtescan buurtsafari, samen met de buren
• Energie-adviseur met een uitgebreid advies op 

maat: Woningpaspoort (€ 600,-)

Ons aanbod op maat 



Contact

• Telefonisch: 0345-50 40 12
• info@hetnieuwewonenrivierenland.nl
• www.HetNieuweWonenRivierenland.nl

mailto:info@hetnieuwewonenrivierenland.nl


Presentatie 
Zonnepanelen

Asperen

Door Jeroen van Agt



Zonnepanelen Waarom?

• Na besparen een goede wijze van uitstoot van CO2 
beperken

• Zonnepanelen zijn in 2 jaar CO2 neutraal

• Zonnepanelen zijn financieel zeer aantrekkelijk 
(rendement > 4% per jaar)

• Afgelopen jaren fors in prijs gedaald (25% in 5 jaar)

• Zonnepanelen kunnen eenvoudig worden geplaatst



Hoe werkt het?

Inverter

Groepenkast

Elektriciteitsnet



Zonnepanelen worden vaak aangesloten in een string

400V DC

230V AC



Echter als 1 paneel schaduw krijgt dan heeft dat direct 
effect op de hele string



PV systeem met Optimizers



Plaatsing zonnepanelen

Oost-West opstelling

Pannendak



Oriëntatie zonnepanelen

Vuistregels rendement:

• Zuiden: 100%
• Oost-west: 85%
• Noord: nog 50% 
mits hoek <  40°



Probeer schaduw te voorkomen

Tip: Indien schaduw niet te voorkomen is gebruik optimizers



Zonnepanelen kunnen mooi zijn



Of lelijk



Investering (1/2)
• Gemiddeld gebruikt een Nederlands gezin ongeveer 3400 kWh 
aan stroom per jaar

• Als je alle stroom zelf wilt opwekken en dan heb je 12 panelen 
nodig van 320Wp.

• Deze leveren die op jaarbasis ongeveer 3610 kWh op.

• Pakketprijs: €6434,- incl BTW



Investering (2/2)
• Als eigenaar van zonnepanelen kun je bij de belastingdienst de 
BTW terugvragen.

• Netto investering: €6434 / 1.21 = €5317,-

• Geschatte terugverdientijd: 6.5 jaar 

• Financieel rendement per jaar: > 4%

• Verwachte levensduur panelen > 25 jaar *



Saldering
• Bij het opmaken van de jaarlijkse elektriciteitsrekening wordt je 
zonnestroom opbrengst in mindering gebracht op je jaarverbruik 
(dit heet salderen).

• Je krijgt hiervoor de prijs leverancier + energiebelasting

• Huidige regeling tot 2023 ongewijzigd

• Vanaf 2023 wordt het voordeel van de energiebelasting 
stapsgewijs afgebouwd naar 0 tot 2031.

• Terugleververgoeding energieleverancier blijft.



Inkoop collectief

Dennis Nieuwenhuis



Aan de slag met..

Inkoop collectief

• Regionale aanbieders

• No-regret

• Goede prijs/kwaliteit

• Onafhankelijk advies

• Ontzorging/begeleiding



Leverancier selectie

• Zon Advies Nederland (uit Elst, Overbetuwe)

• Meer dan 10 jaar ervaring in de branche

• Bieden alle mogelijke garanties in de markt

• Hoge klanttevredenheid

• Gezond (financieel) bedrijf

• Werkt met erkende installateurs

• Lokaal netwerk van adviseurs

• Partner Centraal Beheer



Aanbod: 4 pakketten

• Pakket A, Hoogste kwaliteit, beste garantie

Sunpower zonnepanelen, volledig zwart paneel (320 wattpiek)

25 jaar productgarantie- vermogensgarantie 87%

20 jaar garantie op de omvormer (Solar Edge)

20 jaar volledige ontzorging / Zon Zeker Garant Plusdekking 
(garantiefonds)

• Pakket B, Hoogste kwaliteit, standaard garantie

Sunpower zonnepanelen, volledig zwart paneel (320 wattpiek)

25 jaar productgarantie- vermogensgarantie 87%

12 jaar garantie op de omvormer (Solar Edge)

10 jaar volledige ontzorging / Zon Zeker Garant Basisdekking 
(garantiefonds)



Aanbod: 4 pakketten
• Pakket C, Beste prijs, standaard garantie

Jinko Solar zonnepanelen, zwart paneel met zilveren rand (310 
wattpiek)

12 jaar garantie op de omvormer (Solar Edge)

10 jaar volledige ontzorging / Zon Zeker Garant Basisdekking 
(garantiefonds)

• Pakket D, Scherpste prijs, basis garantie

Hanover Solar zonnepanelen, zwarte cel, witte achterkant (290 
wattpiek)

10 jaar garantie op de omvormer, serieschakeling (Goodwe)

10 jaar volledige ontzorging / Zon Zeker Garant Basisdekking 
(garantiefonds)

BTW dient u zelf terug te vorderen (of € 69,-)



Collectieve inkoop



Collectieve inkoop proces



Collectieve inkoop proces



Vragen?



Contact

• Telefonisch: 0345-50 40 12

• info@hetnieuwewonenrivierenland.nl

• www.HetNieuweWonenRivierenland.nl

mailto:info@hetnieuwewonenrivierenland.nl

