Energie

Samen bereik je minder
Hoe huiseigenaren en ondernemers in ’s-Hertogenbosch samen werken aan energieneutraal wonen.

Energie

Zij gingen u voor
Geen energierekening meer. Of in ieder geval: een flinke besparing hierop. Dat is voor u, als eigenaar van een woning, vast welkom.
Is het niet vanwege het financiële voordeel, dan wel vanwege duurzame redenen of het verhogen van uw wooncomfort. Als u echt stappen
voorwaarts wilt zetten, dan zijn vaak bouwkundige maatregelen nodig. Ook kunt u met andere installaties veel bereiken. Nieuwe ketels,
zonnepanelen, opslag van koude en warmte in de bodem of zelfs een windmolen in de tuin: er zijn nogal wat mogelijkheden.

U zou bijna het spoor bijster raken.

Daarom is er Energie Nul73. Onder deze vlag gingen de afgelopen jaren bijna dertig eigenaren van woningen in ’s-Hertogenbosch en
Rosmalen aan de slag. Samen met installateurs, adviseurs, architecten, aannemers en andere professionals zetten ze stappen op weg
naar het energieneutraal maken van het eigen huis. De gemeente coördineerde het proces, gesteund door het landelijke programma
Energiesprong van Platform 31. Samen bereikten ze minder energie. Het experiment Energie Nul73 loopt op 31 december 2014 formeel
ten einde. Maar de deelnemende huiseigenaren en bedrijven blijven kennis en ervaringen uitwisselen binnen het Platform Energie Nul73.
In dit boekje maakt een aantal deelnemers van Energie Nul73 de balans op. Over wat ze wilden, voor elkaar kregen en nog willen bereiken.

Wilt u meer weten, dan staan deze ambassadeurs u graag te woord. U kunt contact met hen opnemen via www.energienul73.nl.
Hier leest u ook wie nog meer meededen aan Energie Nul73 en hoe u zelf kunt aansluiten bij dit platform.

Energieneutraal renoveren

‘Ik bespaar iedere
maand al zo’n
€ 200 op mijn
energierekening’

Robin Janicki

Robin Janicki en zijn vrouw Marloes van der Meer, kochten

anders, misschien beter hadden gekund. Dan heb je het écht

in 2012 een bungalow in Hintham. De zestigerjaren woning

over kleine dingen. Ik ben een tevreden man. Ik bespaar iedere

moest stevig gerenoveerd worden. En waarom dan niet

maand al zo’n € 200 op mijn energierekening. Geweldig

meteen energieneutraal renoveren? Janicki, architect

toch?” Janicki vindt dat energieneutraal wonen voor iedereen

in Hintham, bouwjaar 1970

van beroep, liet eigenlijk alleen de buitenmuren van de

is weggelegd, maar dan moet je het wel écht willen. “Ik doel

Aantal bewoners: 2

oorspronkelijke bungalow staan en bouwde een nieuw,

dan vooral op de grote, energiebesparende aanpassingen.

Energieverbruik voor deelname Energie

energiezuinig huis. “Ons huis is nu extra geïsoleerd; het is een

Je moet eerst behoorlijk wat geld en energie investeren,

Nul73: 2000 m3 gas, 7000 kWh (geschat)

luchtdichte woning geworden met HR++ glas, zonnepanelen

voordat het wat oplevert. Niet iedereen heeft dat ervoor over.

Energieverbruik na deelname Energie

en een zonneboiler, warmtepomp en een hypermodern

Bovendien moet je een lange adem hebben: pas na tien tot

ventilatiesysteem”, vertelt Janicki. Sinds april dit jaar wonen de

vijftien jaar is het economisch rendement optimaal.” Janicki

architect en zijn partner in hun energieneutrale woning. Ze zijn

heeft veel kennis opgedaan tijdens de bijeenkomsten van

ermee in hun nopjes. “Het is heerlijk wonen in dit huis. Vanuit

Energie Nul73. “Die kennis wil ik graag delen met anderen uit

mijn professie en mijn perfectionisme zie ik wel nog puntjes die

de bouw en toepassen in mijn architectenpraktijk.”

Woning: vrijstaande bungalow

Nul73: 0 m3 gas, 0 kWh
Geïnvesteerd: € 50.000 voor
energiemaatregelen

Woning: jaren ’60 rijtjeswoning in Orthen
Aantal bewoners: 2
Energieverbruik voor deelname

Geschikt voor de
volgende 50 jaar

Energie Nul73: 900 m3 gas, 1300 kWh
Energieverbruik na deelname
Energie Nul73: 0 m3 gas, 0 kWh
Geïnvesteerd: totale verbouwkosten
inclusief uitbouw en energiebesparende
maatregelen € 160.000

‘Eigenlijk wilden
wij vooral een
grotere keuken’

Tom
Godefrooij
& Marja
de Hart

De jaren ’60 woning van Tom Godefrooij en Marja de

En juist op dat moment, zien ze de oproep van Energie Nul73

Hart is hét voorbeeld van hoe je een bestaande woning

aan twintig particuliere woningeigenaren om hun woning

energieneutraal maakt. Zij hebben zo’n beetje alle duurzame

energieneutraal te maken. “Dat opende voor ons nieuwe

maatregelingen die voor hun woning geschikt zijn, toegepast,

perspectieven. Het was een avontuur, een gekkenhuis, met

met de nadruk op isolatie. Het hele huis, inclusief de

veel gesteggel en overleggen, maar daar houden wij wel van.

buitengevel, is gerenoveerd. 2,5 jaar heeft het hele traject

Af en toe was het wel een lastig traject, maar wij zijn erg

geduurd. En dan te bedenken dat Godefrooij en De Hart er

gesteund door Energie Nul73.” Twee maanden lang heeft het

vanuit gingen dat een energieneutrale woning voor hen niet

stel zelfs op de camping gebivakkeerd. “Met zo’n verbouwing

haalbaar was. “Eigenlijk wilden wij vooral een grotere keuken.

was thuis wonen geen optie.” Nu zijn ze meer dan blij met

Dat was de aanleiding om ook over het verbeteren van de

hun huis. “Het is niet alleen super-energiezuinig, maar ook

energieprestatie van de woning na te denken. In 2010 had

nog eens levensloopbestendig gemaakt. We hebben het huis

onze woning energielabel D. Dat viel ons allebei tegen”,

geschikt gemaakt voor de volgende 50 jaar.”

zegt Godefrooij.

Ons paradepaardje
Sandra Malka, directeur van bouwbedrijf Roscobouw uit

bouwbedrijf is trots op het eindresultaat, maar vooral ook

Heesch, kwam precies op het goede moment in contact met

op de manier waarop het nieuwe huis tot stand kwam.

Energie Nul73. “Wij hadden net onze ‘passieve woning’

“We hebben gewerkt met een bouwteam met gespecialiseerde

op de markt gebracht”, vertelt Malka. “Een woning die

adviseurs. Dat werkte prima. Er werd vlot geschakeld.”

volledig energiezuinig is. We zochten naar nieuwe kansen en

Malka heeft onderweg behoorlijk wat opgestoken. “Om de

mogelijkheden om dit ook voor de particuliere renovatiemarkt

perfecte win-winsituatie te kunnen creëren, moet je in een

door te ontwikkelen.” Via Energie Nul73 kwam het bouw

zo vroeg mogelijk stadium bij de klant aan tafel zitten.

bedrijf in contact met de familie Godefrooij-De Hart.

Je weet dan wat de wensen zijn en het budget en daarmee

Zij zochten een partner die hun woning energieneutraal kon

kun je ‘spelen.’ Als uitvoerend bedrijf moeten we uiteindelijk

maken. “We hebben heel wat keukentafelgesprekken met ze

de energieprestatie van de woning garanderen. Dan wil je

gevoerd over wensen, mogelijkheden en kosten. Uiteindelijk

wel meepraten over elk onderdeel. Dat is bij dit project zeker

hebben we een fantastisch, geheel vernieuwd duurzaam huis

geslaagd. Het is ons paradepaardje.”

voor ze kunnen realiseren,” zegt Malka. De directeur van het

‘Wij hadden net
onze ‘passieve
woning’ op de
markt gebracht’

Sandra Malka
& Richard Strijbosch,
Roscobouw

Monumentale besparingen
Willem Boomstra en zijn vrouw wonen in een monumentaal

jaar een warmtepomp en een warmtewisselaar op het dak.

pand aan de Brede Haven. Toen het huis zo’n twaalf jaar

“Er zitten drie sondes in de grond van mijn tuin(tje). Daarmee

geleden verbouwd werd, was duurzaamheid voor hen al een

win ik warmte uit de grond.” Boomstra heeft veel gehad aan

belangrijk thema. Niet zo gek, als je weet dat Boomstra’s

de adviezen die hij kreeg van ondernemers uit Energie Nul73.

Binnenstad

werk ook te maken had met het energiezuinig inzetten van

“Al ben ik er wel achter gekomen dat een kant-en-klaar

Aantal bewoners: 2

industriële warmte en kracht. “Ik heb destijds mijn woning

advies niet bestaat. Het is veel werk geweest om alle tips en

Energieverbruik voor deelname Energie

geïsoleerd en vloer- en wandverwarming geïnstalleerd.

adviezen af te wegen en de beste optie te kiezen.” Met alle

Nul73: 3900 m3 gas, 4200 kWh

Helaas moest verwarmen toen nog op gas, andere

investeringen hoopt Boomstra een besparing van zeker 75%

Energieverbruik na deelname Energie

mogelijkheden waren toen niet of nauwelijks voorhanden.”

op zijn energierekening te realiseren. “Mijn droom is om het

Gelukkig was het twaalf jaar later wél mogelijk om op een

hele huis gasloos te maken. We hebben nu nog een wasdroger

andere manier warmte te winnen. Boomstra installeerde met

die op gas draait en we koken ook nog niet elektrisch.

hulp en advies van de ondernemers uit Energie Nul73 begin dit

Stap voor stap naar een energieneutrale woning.”

Woning: monumentale woning in de

Nul73: 550 m3 gas, 4900 kWh
Geïnvesteerd: € 25.000

‘Mijn droom is om het
hele huis gasloos te maken’

Willem Boomstra

Besmet met het
energieneutraal virus
André Rotman is vanaf het begin betrokken bij Energie

goed advies wordt vaak onderschat.” Inmiddels heeft Rotman

Nul73. Zijn interesse werd gewekt door een advertentie in de

een kleine € 30.000,- geïnvesteerd om zijn woning duurzamer

Bossche Omroep. “Duurzaamheid heeft altijd mijn aandacht

te maken met als resultaat een label A++++. Er zijn onder

gehad.” Rotman wilde vooral leren welke mogelijkheden er

andere een luchtwarmtepomp, zonnepanelen, ventilatiebox,

zijn om zijn vrijstaande woning in Empel energieneutraler

kunststofkozijn met 3-dubbel glas en een combiketel met

te maken. “Verder dan het vervangen van wat gloeilampen

energiezuinige pomp geplaatst. En voor de toekomst zijn nog

door spaar- en ledverlichting, was ik vóór Energie Nul73 niet

wensen te over: meer LED-verlichting, elektrisch verwarmen en

gekomen.” Via Energie Nul73 kwam Rotman in contact met

het opslaan van gewonnen zonne-energie. Rotman wil – zoals

een adviseur die hem aan de hand nam. “Het belang van een

hij het zelf omschrijft - het ‘energieneutrale virus’ overbrengen
aan anderen. “Ik deel graag mijn kennis en ervaring en stel
mijn huis graag open om aan anderen te kunnen laten zien

‘Het belang van goed
advies wordt vaak
onderschat’

André Rotman

Woning: vrijstaande woning in Empel, bouwjaar 1998

wat de mogelijkheden zijn. Als een soort ambassadeur, zeg

Aantal bewoners: 4

maar. Ik denk dat veel mensen niet eens weten wát ze kunnen

Energieverbruik voor deelname Energie Nul73: 2300 m gas, 5600 kWh

besparen als het gaat om energieverbruik, laat staan dat ze

Energieverbruik (verwacht) na deelname: 1000 m3 gas, 0 kWh

weten hóe ze dat moeten doen. Als ik daar een bijdrage aan

Geïnvesteerd: € 28.000

kan leveren: graag.”

3

Meewerken aan
milieuvriendelijke wereld

‘We zijn graag
milieubewust bezig.
Op allerlei vlak’

Wim Verberne

Het besparen van geld is niet dé reden geweest van

Verberne was op kleine schaal al bezig met het energiezuiniger

Wim Verberne en zijn vrouw om hun rijtjeswoning

maken van zijn woning. “Je moet dan denken aan het isoleren

energieneutraal te maken. Natuurlijk, het financiële aspect

van de spouwmuren, zonnecollectoren en het plaatsen van

is een mooie bijkomstigheid, maar het milieuaspect woog

een nieuwe HR-ketel.” Door de contacten die Verberne

voor het duo veel zwaarder. “We zijn graag milieubewust

opdeed tijdens de bijeenkomsten van Energie Nul73, kwam

bezig. Op allerlei vlak”, vertelt Verberne. “Toen ik in aanraking

het traject van het energiezuinig maken van zijn woning in een

kwam met Energie Nul73 was ik direct geïnteresseerd en

stroomversnelling. Hij investeerde in totaal een kleine

benieuwd naar de mogelijkheden voor ons huis.”

€ 30.000,-. “We hebben nieuwe zonnepanelen geplaatst,
de vloer geïsoleerd, een daglichtsysteem geplaatst en het
dak in de aanbouw geïsoleerd.” De investeringen werpen

Woning: jaren ’60 rijwoning in de Aawijk

inmiddels vruchten af. “We produceren meer energie dan dat

Aantal bewoners: 2

we verbruiken. We geven die energie nu nog terug aan de

Energieverbruik voor deelname Energie Nul73: 1245 m3 gas, 4323 kWh

energieleverancier. Het zou mooi zijn als we in de toekomst die

Energieverbruik na deelname Energie Nul73: 950 m3 gas, 82 kWh

energie zelf op kunnen slaan.” Verberne blijft geïnteresseerd

Geïnvesteerd: € 26.000

in duurzaamheid. “Er zijn nog zoveel mogelijkheden, voor de
buurt, de wijk, de stad.”

Zonnepanelen zijn sexy
Het antwoord hoe hij precies met Energie Nul73 in contact

De meeste mensen denken meteen aan zonnepanelen,

kwam, moet hij schuldig blijven. Feit is wel dat Paul Stams van

want die zijn hip en sexy. Maar daarmee maak je je woning

Door Zon en Wind vaak met zijn bedrijf, dat energiesystemen

niet energieneutraal. Dat vergt meer aanpassingen.” Paul

adviseert, levert en installeert, op energiemarkten heeft

Stams heeft de keukentafelgesprekken bij bewoners thuis

gestaan. “Waarschijnlijk is het balletje zo gaan rollen.”

bijzonder zinnig gevonden. “Je hoort wat wensen en

Toen Paul Stams hoorde over Energie Nul73, was hij van meet

problemen zijn en kunt daar direct op inspelen.” Zijn rol als

af aan enthousiast. “Het idee van een energienulconcept

adviseur heeft hij met verve vervuld. “Ik heb veel mensen van

spreekt mij erg aan. Niet investeren in één maatregel, maar

een goed advies kunnen voorzien. Een aantal was nog ‘groen’

kijken welke oplossingen er zijn om een bestaande woning

op het gebied van energieneutraal, die heb ik veel moeten

energieneutraal te maken.” En daar zit ook meteen de

uitleggen. Anderen wisten veel. Leuk vond ik dat, want dat

bottleneck, volgens Paul Stams. “Het is best lastig om

krijg je echt een discussie en kom je uiteindelijk tot het beste

een ouder huis helemaal energieneutraal te maken.

resultaat. Vele wegen leiden naar Rome.”

‘Je hoort wat
wensen en
problemen zijn
en kunt daar direct
op inspelen’

Paul Stams,
Door Zon
en Wind

Van grijs naar groen
Het thema duurzaamheid heeft Ad van der Heijden altijd

te liggen.” Heel blij is Van der Heijden met zijn nieuwe

geïnteresseerd, maar het was voor hem een ‘grijs gebied’.

ventilatiesysteem met warmteterugwinning. “In alle ruimtes

Toen hij een bijeenkomst van Energie Nul73 bezocht, werd

krijg ik nu schone en gefilterde lucht binnen.“ Van der

hem meteen duidelijk: ‘energieneutraal wonen en leven is voor

Heijden investeerde zo’n € 50.000 in zijn woning. Naast het

de Muziekinstrumentenbuurt

iedereen toegankelijk.’ “Er is nog veel onwetendheid over dit

dak, is ook de spouwmuur geïsoleerd, is er zowel binnen als

Aantal bewoners: 4

thema”, zegt Van der Heijden. “Door de bijeenkomsten van

buiten LED-verlichting geplaatst, zijn een oude koelkast en

Energieverbruik voor deelname Energie

Energie Nul73 en de gesprekken met deelnemers en adviseurs,

diepvries vervangen, is de auto vervangen voor een elektrisch

Nul73: 3.800 m3 gas, 10.000 kWh

weet ik veel beter wat de mogelijkheden zijn. En beter nog:

exemplaar en is de Spa uit de tuin verkocht. “Die Spa was een

Energieverbruik na deelname Energie

ik weet nu dat het betaalbaar is.” Van der Heijden was al van

energievreter”, vertelt Van der Heijden. “Daar was ik me niet

Nul73: 2.000 m3 gas, 5.000 kWh

plan om zijn vrijstaande woning uit 1976 aan te pakken.

zo van bewust, totdat ik me er in ging verdiepen.” Van der

De mogelijkheid om dit duurzaam te doen, sprak hem aan.

Heijden wil zich graag als ambassadeur blijven inzetten om

“De dakpannen waren aan vervanging toe, verbouwen

energieneutraal wonen wat meer bekendheid te geven.

moesten we dus toch. Op dit moment wordt het complete

“En ook om een steentje aan het milieu bij te dragen.”

dak geïsoleerd en komen er 39 zonnepanelen op het dak

Woning: vrijstaande jaren ‘70 woning in

Geïnvesteerd: € 47.000

‘In alle ruimtes krijg ik
nu schone en gefilterde
lucht binnen’

Ad van der Heijden

Van alle gesprekken
wat opgestoken

‘Zonnepanelen en
een zonneboiler,
dát kenden we nog
wel, maar veel verder
kwamen we niet’

Bart de Groot

Vanuit hun idealisme om iets voor het milieu te doen, wilde de

Uiteindelijk investeerde De Groot zo’n € 25.000. Er kwam

familie De Groot ‘duurzamer wonen.’ Maar de kennis hoe nou

naast de zonnepanelen vloerisolatie met vloerverwarming in

Woning: twee onder één-kapwoning

een energiezuinig huis te maken, was beperkt. “Zonnepanelen

het hele huis. Bovendien werden kieren van kozijnen gedicht,

in Rosmalen, bouwjaar 1971

en een zonneboiler, dát kenden we nog wel, maar veel verder

stalen kozijnen werden vervangen door houten, het dak

kwamen we niet”, vertelt Bart de Groot. Via de installateur van

geïsoleerd en in de keuken kwam energiezuinige apparatuur.

de zonnepanelen – die ze vóór Energie Nul73 al aanschaften –

Maar het wensenlijstje van familie De Groot is nog niet

kwamen ze in contact met Energie Nul73. “Een mooie manier

compleet. “Het begin is gemaakt. Op de lange termijn zou

om meer kennis te vergaren en om de juiste beslissingen te

ik de buitengevel en het dak van de serre nog willen isoleren

Energieverbruik na deelname Energie

kunnen nemen.” Vele gesprekken en adviezen volgden.

met groenbedekking en een warmtepomp willen hebben.

Nul73: gegevens nog niet bekend

“We hebben heel wat mensen aan de keukentafel gehad”,

En wellicht nog een zonneboiler, maar ik ben nog niet

Geïnvesteerd: € 25.000

vertelt De Groot. “De inhoud was vaak erg technisch, maar van

overtuigd of dit voor ons de juiste investering is. Daarvoor

alle gevoerde gesprekken hebben we wel wat opgestoken.”

moeten we ons nog wat meer verdiepen.”

Aantal bewoners: 3
Energieverbruik voor deelname
Energie Nul73: 1254 m3 gas, 2600 kWh

Ieder initiatief om tot
besparing te komen,
moeten we omarmen

‘Er moet ook verder
gedacht worden dan alleen
een tochtstrip of wat
zonnepanelen plaatsen’

Jan Willem Ponjé,
Bouwbedrijf Ponjé

Hij woont zelf in een ‘passief huis’. Het is dus niet zo gek

de afzonderlijke adviseurs en installateurs samen moeten

dat Jan Willem Ponjé met zijn gelijknamige bouwbedrijf

werken. Daar is nog veel te halen.” Volgens Ponjé moet er

volop bezig is met het thema energieneutraal. “We hebben

ook verder gedacht worden dan ‘alleen een tochtstrip of wat

de afgelopen jaren verschillende projecten op dat gebied

zonnepanelen plaatsen.’ Ponjé: “Het is heel belangrijk dat je

gedaan”, vertelt Ponjé. “Toen ik gevraagd werd om mee te

écht weet wat de bewoner wil, dat je doorvraagt. Wat is zijn

doen met Energie Nul73, twijfelde ik geen moment. Ieder

doel, zijn budget? Om een huis helemaal energieneutraal te

initiatief om tot energiebesparing te komen, moeten we

maken, moet de bewoner bereid zijn écht te investeren.

omarmen.” Ponjé’s stokpaardje is het bieden en leveren van

De motivatie om energieneutraal te willen wonen, komt niet

‘integrale kwaliteit’. “Daarmee bedoel ik dat de maatregelen

alleen voort uit het simpelweg besparen van geld: het is ook

en systemen die worden genomen en geïnstalleerd, ook

een overtuiging of passie.” Ponjé vond Energie Nul73 een

met elkaar moeten samenwerken. En dat betekent weer dat

‘leerzaam en interessant platform.’ “Ik blijf graag energie
stoppen om dit soort initiatieven te promoten en zo meer
bekendheid te krijgen voor het energiezuinig(er) wonen.
Want dat is de toch de toekomst.”

Van C naar A+
Oscar Walraven betrok met z’n gezin in 2002 een half

de woning geïsoleerd met 140 mm isolatie, werden er

vrijstaande bungalow uit 1976. Hij verbouwde flink: zo kreeg

24 zonnepanelen geplaatst en zijn twee cv-ketels vervangen

Woning: half vrijstaande bungalow in

het hele dak nieuwe dakbedekking en plaatste hij er gelijk

door één.

De Herven, bouwjaar 1976

een extra cv-ketel bij, want ‘we wilden graag tegelijk kunnen

Aantal bewoners: 2 en een kantoor

douchen’. Maar energiezuinig was de verbouwing niet: het

Het kantoor aan huis is helemaal energieneutraal gebouwd

dak werd bijvoorbeeld niet geïsoleerd. “Twaalf jaar geleden

in houtskeletbouw met 180 mm vlasisolatie, 3D glas en vloer-

werd simpelweg niet nagedacht over energiebesparing.

en wandverwarming. “We zijn met woning en kantoor van

Dat is in deze tijd wel anders”, vertelt Walraven. In 2012

energielabel C naar A+ gegaan”, vertelt Walraven.

besloot hij kantoor aan huis te bouwen. Dat moest

“We werken nu 1,5 jaar in ons nieuwe kantoor. Dat bevalt

Energieverbruik na deelname Energie

energieneutraal gebeuren. “Via via kwam ik in contact met

prima, vooral door de goede isolatie. Ik bespaar niet alleen

Nul73: 2500 m3 gas, 2545 kWh

Energie Nul73. Dat heeft het proces versneld.” Want door

enorm op energiekosten. Omdat ik zo’n 25.000 km per jaar

(2 bewoners en kantoor)

de gesprekken met de adviseurs van Energie Nul73, besloot

minder met de auto rij vanwege het kantoor aan huis, is het

Geïnvesteerd: € 75.000, inclusief

Walraven niet alleen het kantoor duurzaam aan te bouwen,

ook nog eens milieuvriendelijker. Twee vliegen in één klap.”

aanbouw 26 m2

maar ook zijn woning te verbeteren. En dus werd het dak van

waar overdag 4 mensen werken
Energieverbruik voor deelname Energie
Nul73: 3293 m3 gas, 6416 kWh (2 bewoners)

‘Kantoor aan huis is
energiebesparend en
milieuvriendelijk’

Oscar Walraven

Gebruikmaken van het
juiste netwerk
Een jaar geleden kochten Onno van Rijsbergen en zijn

een balansventilatie, vloerverwarming en een pelletkachel.

partner een twee onder één-kapwoning in Den Bosch Zuid.

Maatregelen die hij trof vóórdat hij in contact kwam met

Voordat ze er hun intrek in namen, werd de woning compleet

Energie Nul73. “Ondanks dat ik al veel zelf had gedaan,

gerenoveerd. Energiezuinig, welteverstaan. “We wilden een

had ik toch behoefte aan kennis. Kennis die ik kan gebruiken

comfortabele woning die voldoet aan de eisen van nu”,

om in mijn woning de puntjes op de i te zetten.”

vertelt Van Rijsbergen. “Bovendien willen we energie besparen.

Van Rijsbergen doelt dan vooral op de installaties in zijn

Niet alleen vanwege het financiële plaatje, ook het morele

woning die nog niet helemaal werken zoals zou moeten.

aspect vinden we belangrijk.” Van Rijsbergen isoleerde

“Ik zocht een installateur die verstand heeft van dit soort

het dak, de vloer en de binnengevel. Daarnaast kwam er

duurzame installaties. Via het netwerk van Energie Nul73
vond ik die.” De woning van de familie Van Rijsbergen is nog

‘We wilden een comfortabele
woning die voldoet aan de
eisen van nu’

Onno van Rijsbergen

niet helemaal klaar. “Zonnepanelen staan nog op ons lijstje.

Woning: twee onder één-kapwoning in Bazeldonk, bouwjaar 1956

Dat doen we in fase 2. Misschien wel met de buren. Dat zou

Aantal bewoners: 2

in meerdere opzichten mooi zijn.”

Energieverbruik voor deelname Energie Nul73: onbekend
Energieverbruik na deelname Energie Nul73: 1.000 m3 gas, 2.000 kWh
Geïnvesteerd: niet goed uit te splitsen. Maatregelen waren onderdeel
van ingrijpende verbouwing.

Behaaglijk warm in de kelder

‘Minder gas en olie
gebruiken in de
toekomst vind ik een
mooi uitgangspunt’

Rien Mertens

Rien Mertens was langzaamaan al gestart met het energie

wat intensiever gemogen.” Mertens keldervloer is inmiddels

zuiniger maken van zijn vrijstaande woning, voordat hij in

geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. Bovendien zijn

Woning: vrijstaande woning in Hintham,

aanraking kwam met Energie Nul73. Mertens isoleerde zelf

er zonnepanelen en onlangs een warm water solair boiler

bouwjaar 1975

het dak en de spouwmuur en het hele huis werd voorzien van

geplaatst. De gasketel is de deur uit. De woning wordt

dubbel glas. Maar Mertens wilde méér. Hij wilde vooral zijn

inmiddels verwarmd met een warmtepomp op zelf opgewekte

kelder, die dient als kantoorruimte, duurzamer maken. Op zoek

zonne-energie. “Ik bespaar nu al. Hoeveel het precies is, kan ik

naar de juiste hulp kwam hij in aanraking met Energie Nul73.

pas goed zeggen na deze winter, maar ik ga uit van minimaal

“Ik kwam terecht in een groep betrokken particulieren en

70%.” Mertens blijft zich graag inzetten voor duurzaamheid

Energieverbruik na deelname Energie

ondernemers die allemaal bezig zijn met hetzelfde onderwerp.

en energieneutraal. “Het milieuaspect weegt voor mij zwaar.

Nul73: gegevens nog niet bekend

Dat leverde een boel kennis op waar ik veel aan heb gehad.

Minder gas en olie gebruiken in de toekomst vind ik een mooi

Geïnvesteerd: € 23.000

Op sommige punten had dat contact naar mijn smaak nóg

uitgangspunt.”

Aantal bewoners: 2
Energieverbruik voor deelname Energie
Nul73: 2800 m3 gas, 2400 kWh

Op zoek naar het lek
Met behulp van infrarood warmtebeelden en luchtdichtheids

in hun hoofd hebben. Er is nog veel onwetendheid over alle

metingen is Marcel Nooijen van Raak Energie advies altijd op

energiebesparende mogelijkheden. Mensen denken vaak

zoek naar zogenaamde energielekken in bestaande woningen.

meteen aan zonnepanelen, terwijl er zoveel meer opties

“Als je weet wat de zwakke plekken van een woning zijn

zijn.” Nooijen vindt het daarom ook goed als er aandacht

en waar energie verloren gaat, kun je ook kijken welke

blijft voor het energieneutraal maken van woningen. “Het is

oplossingen er zijn”, zegt Nooijen. Tijdens Energie Nul73

de toekomst. We kunnen er niet meer omheen. De materie

heeft Nooijen verschillende van dit soort onderzoeken gedaan

is nog erg complex. Daarom moeten we er over blijven

bij bewoners en deelnemers. “Ik heb een heleboel mensen

praten.” Nooijens eigen woning is verrassend genoeg nog niet

kunnen helpen met mijn advies en een aantal heeft het ook

energieneutraal. “Ik ben momenteel op zoek naar een andere

tot uitvoering gebracht.” Nooijen heeft Energie Nul73 als

woning in een ander dorp met aan huis een kantoor. En die

zeer positief ervaren. Ondanks dat zijn rol als adviseur niet

moet natuurlijk wél helemaal energieneutraal en mogelijk zelfs

altijd even gemakkelijk was. “Je moet mensen overtuigen

energieleverend gaan worden.”

van de juiste maatregelen, terwijl ze zelf wellicht wat anders

‘Je moet mensen overtuigen van
de juiste maatregelen, terwijl ze
zelf wellicht wat anders in hun
hoofd hebben’

Marcel Nooijen,
Raak Energie advies

Colofon
‘Samen bereik je minder’ is een uitgave
van en over Energie Nul73, het project
waarbij eigenaren van woningen samen
met professionals stappen zetten in de richting
van energieneutraal wonen. ‘Samen bereik je
minder is mogelijk gemaakt door het landelijke
programma Energiesprong van Platform31 en de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
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