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Hoe energiezuinig is
noord-bEvEland?

EnergieK noord-beveland laat je zien waar de quick wins liggen



We zijn benieuwd naar de verhalen van 
eilandbewoners die er voor gekozen hebben 
om hun huis te verduurzamen of om 
energiezuinig te bouwen. 

Hoe pakten zij dit aan? Wat waren de voor- en 

nadelen? En vooral: wat besparen zij op hun 

energierekening?

In het tweede nummer van ons magazine 

nemen we de energiebesparing van een 

monumentenpand uit Colijnsplaat onder de loep 

en leren we je alles over waterzijdig inregelen en 

de toepassing van radiatorfolie. 

Net zoals het eerste magazine, is dit 

ook weer een bewaarmagazine. 

Heb je ons vorige magazine gemist?

Laat het ons weten per e-mail:

info@energieknb.nl.

We sturen je graag een exemplaar na. 

Veel leesplezier!

Succes
verhalen
van ons eiland

Overweeg je de komende jaren te 

verhuizen? Dan heb je een definitief 

energielabel nodig. Vraag deze nu 

alvast aan, want de kosten hiervoor 

zullen in 2021 flink gaan stijgen.

In 2021 wordt de gemiddelde 

kostprijs landelijk verhoogd 

van €10,00 naar €200,-.  

Gouden Tip!
zonnepanelen 

op woningen: 1025 stuks

14%

gem. energielabel 

D

energiezuinig 

22%

noord-beveland 
Totaal woningen - 4.549

EnergieK noord 
beveland wil helpen 

om ook jouw huis 
te verduurzamen en 

daardoor het leefcomfort 
te verbeteren.

Het uiteindelijke doel is dat 

Noord-Beveland in 2050 

100% energienzuing dan 

wel neutraal zal zijn.

In onze bewaarmagazines 

geven we je tips hoe jij je 

steentje kan bijdragen en 

wat dat voor jou oplevert.

voor vragen kun je altijd 
terecht op

www.energieknb.nl

Kamperland
Totaal woningen - 1.579
Met zonnepanelen - 386
gem energie-label - D

24% 
energiezuinige woningen

Wissenkerke
Totaal woningen - 661

Met zonnepanelen - 129
gem energie-label - C

20% 
energiezuinige woningen

geersdijk
Totaal woningen - 279
Met zonnepanelen - 29
gem energie-label - D

11% 
energiezuinige woningen

Kortgene
Totaal woningen - 1.037
Met zonnepanelen - 244
gem energie-label - D

24% 
energiezuinige woningen

Colijnsplaat
Totaal woningen - 996

Met zonnepanelen - 169
gem energie-label - D

17% 
energiezuinige woningen

Kats
Totaal woningen - 289
Met zonnepanelen - 68
gem energie-label - C

24% 
energiezuinige woningen
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Alle cijfers zijn op basis van een gemeten stand per februari 2020

vanaf 2021 stijging kosten van energielabel. 
vraag deze in 2020 nog aan!



Energiebesparing 
monumentenpand

Wat is er in dit huis gedaan?

•	Terugslagkle
p	dakdoorvoe

r	afzuigkap

•	6	cm	PIR	on
der	raam	aang

ebracht

•	Radiatorfoli
e	en	tochtstri

ppen

•	Waakvlam	g
askachel	uitg

ezet

•	Verwarming
installatie	wa

terzijdig	inge
regeld

•	Warmtepom
pdroger

•	10	stuks	zon
nepanelen

•	In	een	aanta
l	ramen	

 monumentenglas en

 Hr ++ glas

Subsidies?
•	Zonnepanel

en

Toekomst?
•	Pieter	probe

ert	samen	me
t	zijn	vrouw	h

un	eigen	

Co2-voetstap te verkleinen. Zo eten zij vaak 

vegetarisch en hebben zij ervoor gekozen om niet meer 

per vliegtuig te reizen. Een leefbare aarde voor hun 

(klein)kinderen is hun doel.

betaalt per 

maand aan 

energie:

€105,-  

veel oudere woningen op noord-beveland hebben nog een fundering die 

is opgemetseld met kalkmortel. dat betekent dat vocht kan optrekken. 

vroeger plaatste je daar een lambrisering voor. oudere woningen en ook veel 

monumentale panden zijn daardoor wat lastiger te isoleren. ook een spouw 

ontbreekt vaak. je kunt dus niet zomaar aan de gang gaan. En in een 300 jaar 

oud pand is ventilatie van de constructie ook heel belangrijk ter voorkoming 

van het condenseren van vocht en het ontstaan van houtrot. 

Pieter: ‘Het huis was in 1984 al volledig gerestaureerd en voorzien van voorzetwanden met 

3 cm steenwol als isolatie. Dat is te weinig, maar daar valt nu niet veel meer aan te doen. 

We zijn daarom begonnen met slimme kleine oplossingen. Die hadden een grote invloed 

op ons energieverbruik. Achter onze verwarmingselementen hebben we bijvoorbeeld 

radiatorfolie geplaatst zodat de warmte niet naar buiten gaat, maar in de woning blijft. 

Voor €19,- heb je al 5 meter radiatorfolie. Bij een enkelsteensmuur bespaar je 35 m3 gas 

per 1 m2 folie. We merkten direct verschil in ons energieverbruik. Ook door het plaatsen 

van een terugslagklep in de dakdoorvoer van onze afzuigkap in de keuken verdween de 

binnenstromende kou en werd het veel behaaglijker in de achterkamer.’

Een slimme oplossing is ook het waterzijdig inregelen van de

verwarmingsinstallatie. ‘Onze ketel stond altijd afgesteld op 80°C. Ook als al onze 

radiatoren vol open stonden, merkten we verschil in warmte in de verschillende 

kamers. Onze voorkamer kregen we heel moeilijk warm. Na onderzoek gedaan te 

hebben, kwamen we er achter dat de waterverdeling in ons verwarmingssysteem 

niet goed in balans was. De radiatoren waar te veel warm water instroomde 

hebben we afgeknepen en de radiatoren met te weinig warm water hebben 

we vol opengezet. Het is nu lekker warm in de voorkamer. De maximale 

watertemperatuur in de ketel staat nu afgesteld op 60°C waardoor het retourwater 

ook beneden 55°C blijft . Dat zorgt dat de ketel ook daadwerkelijk de warmte uit de 

rookgassen kan terugwinnen. Het bestaande systeem is nu waterzijdig ingeregeld. 

Dat scheelt ons behoorlijk in ons gasverbruik.’ 

door de aanschaf van 10 zonnepanelen, het opsporen en vervangen van 

een aantal energieslurpers en de toegepaste oplossingen is het huis qua 

elektriciteit vrijwel energieneutraal en is het gasverbruik met 40% afgenomen. 

‘De erfgoedorganisaties hebben aangegeven dat het streven is om in 2030 in  alle 

rijksmonumenten het energieverbruik met 40% te laten afnemen. En dat is ons nu 

al ruimschoots gelukt.’

pieter bespaart rond de €1400,- per jaar op zijn energierekening. 

‘We hebben de afgelopen jaren met een aantal kleine ingrepen het warmteverlies kunnen 

beperken. De totale investering was €4300,- over 6 jaar verspreid. Verduurzamen is 

niet alleen goed voor het klimaat maar levert ook het geld op voor vervolgstappen om 

onze CO2 uitstoot de komende jaren verder te verminderen.’

slimme en duurzame oplossingen: daar houdt pieter 

baaijens van. Maar waar begin je met het verduurzamen 

van een monumentenpand? 

door de beperkte isolatie mogelijkheden van 

het monumentenpand van pieter baaijens is 

een warmtepomp nu nog geen optie. toch 

voldoet dit pand nu al aan het landelijk 

doel om in 2030 het energieverbruik van 

rijksmonumenten met 40% te laten afnemen.

pieter baaijens issamen met zijn vrouw eigenaar van eenmonumentenpand inColijnsplaat 
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energiebespa ren 
met radiatorfolie

Wil je iets aan je energieverbruik in huis doen, dan denk je al gauw aan 

zonnepanelen of vloerisolatie. Wil je met een kleiner budget toch iets voor 

het milieu doen en je energierekening blijvend verlagen? dan is radiatorfolie 

waarschijnlijk dé oplossing. radiatorfolie is in een handomdraai te plaatsen 

en verdient zich meestal binnen een jaar al terug!

in een handomdraai

veel energieverlies door stralingswarmte achter 
de radiator
een radiator in huis geeft warmte uit het water dat erdoorheen 

stroomt, door aan de lucht die door de kanalen in de radiator stroomt 

(convectie). Die warme lucht komt aan de bovenkant de radiator 

uit, stroomt richting plafond en zal zich langzaam met de rest 

van de lucht mengen, zodat de ruimte verwarmd wordt. naast de 

stromingsoverdracht wordt er ook warmte via straling doorgegeven. 

ga eens een halve meter van een warme radiator af zitten en je 

weet wat stralingswarmte is. Aan de achterkant van de radiator 

gebeurt hetzelfde. De radiator is daar de muur aan het opwarmen. 

Afhankelijk van het soort muur (binnenmuur of buitenmuur, wel of 

geen spouw, wel of geen isolatie) verdwijnt een groot deel van die 

warmte naar buiten. zonde!

radiatorfolie met en zonder magneettape
radiatorfolie met magneettape bevestig je gemakkelijk 

doordat de magneettape het folie als het ware vastklikt 

aan de radiator. radiatorfolie zonder magneettape 

is lastiger om te bevestigen. Deze folie wordt vaak 

bevestigd met tape aan de muur, of bij gebruik van 

dubbelzijdig tape, met behulp van wasknijpers aan 

de onder- en bovenkant van de radiator.

aanschaf van de juiste radiatorfolie
Bij de gemiddelde bouwmarkt is vaak een 

aluminiumfolie met een laag hard- en zachtschuim te 

verkrijgen. Het bevestigen is dan lastiger. Wij geven 

daarom de voorkeur aan een dunnere aluminium-

achtige folie. op internet zijn pakketjes met dunne folie 

en magneettape goed te vinden.

stralings
warmte
binnen

stralings
warmte
muur

Convectiewarmte

Radiatorfolie bevestigen
radiatorfolie bevestigen is bij de meeste radiatoren 

een eitje. je moet alleen een beetje ruimte langs de 

bovenkant hebben om de folie er achter te kunnen 

drukken. bij een paneelradiator lukt dat meestal wel. 

alleen als je nog oude ledenradiators hebt, wordt het 

lastiger.

1: rol de folie uit voor de radiator op de grond

2: Knip een stuk op maat. Dat kun je op het oog doen 

of door even opmeten. Hou daarbij rekening met de 

bevestigingsbeugels aan de achterkant. Daar moet je 

tussendoor of omheen zien te komen.

3: plak de magneetstrips verticaal op de folie. 

Bij een kleine radiator hoeft dat alleen helemaal links en 

helemaal rechts. Bij een grotere radiator kun je halverwege 

ook nog een of twee strips plakken. 

4: schuif de folie tussen de vensterbank en de radiator 

en druk je de magneetstrip aan beide kanten aan. 

5: Klaar! besparen maar!
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stralingswarmte
binnen

Convectiewarmte

radiator-folie achterverwamingselement

Aanschaf 1 rol radiatorfolie 

• 5 m bij 50 cm 

• 2,5 m2 radiator voorzien van folie 

• Inclusief magneettape

Investering, besparing
en terugverdientijd 

Als je een spouw met isolatie hebt en 

dus zo’n 10 m³ bespaart, heb je het 

over ruim €7,- per m2 per jaar. Daarmee 

bespaar je dus met 2,5 m2 folie in het 

eerste jaar al €17,50 aan gas. 

Besparing per m2 aangebrachte folie

• Zeer goed geïsoleerde muur 

• Spouwmuur met isolatie 

• Spouwmuur zonder isolatie 

• Steensmuur zonder isolatie 

Kosten: +/- €20,-

Besparing: 4 m³ gas per jaar

Besparing: 10 m³ gas per jaar

Besparing: 25 m³ gas per jaar

Besparing: 35 m³ gas per jaar

info@energieknb.nl

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs via

Waarschijnlijk heb je er nog nooit van 

gehoord. dat is ook niet vreemd want ruim 

75% van de verwarmingsinstallaties in 

nederland is niet goed of zelfs zeer slecht 

ingeregeld! Waterzijdig inregelen is het in 

balans brengen van de cv-installatie. 

De meeste mensen letten, als ze een cv-ketel 

kopen, wel op of het een zuinige hr-ketel is, maar 

over het inregelen van de ketel hoor je meestal 

niks. Veel installateurs bieden dat niet meer aan, 

omdat het extra tijd en dus geld  kost. Sterker 

nog, veel installateurs kunnen het ook niet meer. 

Je koopt dan een mooie nieuwe ketel, die in de 

praktijk veel meer energie (10-15%) gebruikt 

dan nodig is. Jaar in, jaar uit. En ieder jaar kost 

dat, bij een verbruik van 2200 m3 gas,

€150,- tot €225,- extra!

tijd om in actie te komen!

Waterzijdig 
inregelen
het best bewaarde 
geheim op het gebied 
van energiebesparing
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Waterzij dig inregelen \
in 2 sta ppen

een goede a a n voer -
temper atu ur

Een cv-ketel staat vaak op zijn standaard 

fabrieksinstelling, waardoor in de praktijk bij veel 

woningen het water op circa 80 °C de ketel uitgaat. 

Dit heet de aanvoertemperatuur. Op bovenstaande plaatjes 

is links een radiator met een watertemperatuur van 80 °C te 

zien en rechts een retourleiding met water van 73 °C. 

Dit zorgt er voor dat wanneer het water door het 

verwarmingscircuit stroomt, de temperatuur die terugkomt 

in de ketel veel te hoog is. Door de aanvoer-temperatuur van 

de cv ketel lager in te stellen, kan de ketel het water op een 

lagere temperatuur retour ontvangen. En dat is weer nodig 

om een HR (HoogRendement) te krijgen.

Hoog rendement, wat is dat eigenlijk?

Kort gezegd: meer warmte uit dezelfde hoeveelheid gas. 

HR ketels kunnen rookgassen laten condenseren. Als je 

de ketel stookt, ontstaat er waterdamp en CO2. De warme 

rookgassen kunnen condenseren als de temperatuur laag 

genoeg is. Vergelijk het met druppels op ruiten in de winter; 

koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten. De 

waterdamp gaat dan dus condenseren. 

In de HR ketel geven de hete waterdruppels hun warmte af 

aan de koude verwarmingsleiding die door de ketel loopt. Op 

deze manier wordt dus energie terug gehaald uit rookgassen. 

Door het condenseren kan de ketel tot  11% extra energie 

winnen uit de rookgassen. Maar de HR ketel kan niet vanzelf 

condenseren. Een HR-ketel haalt pas een hoog rendement als 

de retourtemperatuur onder de 58°C is. En als de ketel het 

water opstookt tot 80°C komt het water vaak veel te warm 

terug. Dan heb je een mooie ketel, maar kun je fluiten naar dat 

hoge rendement. Denk ook eens aan het risico op brandwonden 

bij kleine  kinderen als de radiator  80°C warm is!

de cv-ketel haalt het hoogste rendement wanneer deze 

niet op het maximale vermogen hoeft te draaien. bij 

lagere aanvoertemperaturen wordt de warmte volledig 

benut om het cv-water voor te verwarmen. laat de 

installateur de maximumtemperatuur instellen of 

raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ketel als je dat 

zelf wil doen. de meeste huizen worden prima warm bij 

een	aanvoertemperatuur	van	60°C.

stap 1

tip Ga eens buiten staan. Zie je een flinke witte rookwolk boven je 
afvoerpijp? Dan zit er veel waterdamp in de afvoergassen van je 
ketel. Er condenseert dan weinig of geen water en de ketel werkt 
niet met maximaal rendement.

ik heb een oude cv-ketel. Kan ik die waterzijdig inregelen?
Waterzijdig inregelen is niet zo zeer afhankelijk van de cv-ketel. Bij een waterzijdig 
ingeregelde verwarming draait elke cv-ketel en warmtepomp energiezuiniger. 
Elke ruimte in de woning komt voldoende op temperatuur en geeft daardoor meer 
comfort. Bij oudere cv-installaties kan het zijn dat bepaalde radiatoren niet zijn 
voorzien van inregelventielen, waardoor het inregelen niet lukt. De installateur 
kan adviseren over eventuele aanpassingen.

vraag
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het instellen va n de 
volumestromen door 
de r a di atoren

stap 2

•	Een	comfortabel huis in de winter.

•	Een	mogelijke	besparing	

 van 10-15% op uw gasrekening.

Bij een verbruik van 2200 m3 gas 

per jaar bespaar je:

Wat levert dit alles op?

€150,- tot €225,-

Subsidie
Door de overheid wordt subsidie gegeven die kan worden gebruikt om je CV-installatie door een installateur waterzijdig te laten inregelen: de regeling reductie Energie (rrE).Elke regio mag dit naar eigen inzicht vormgeven. In het gele krantje van 7 oktober heb je daar al meer over kunnen lezen. Deze regeling loopt tot 31 maart 2021. 

je kunt een waardebon van € 90,- aanvragen via www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre (maximaal één waardebon per adres). 

Er zijn in totaal 39.400 waardebonnen beschikbaar voor verschillende energie- besparingstrajecten. Als voor het waterzijdig inregelen het maximum is bereikt, wordt het traject gesloten. Wacht dus niet te lang met je aanvraag! 

CV is niet op de juiste manier ingeregeld. De radiatoren geven geen 
gelijkmatige warmte af doordat de druk ongelijkmatig is verdeeld. 

CV is goed ingeregeld. De radiatoren geven de juiste hoeveelheid 
warmte aan de ruimte af.

resultaat: 

lager gasverbruik en hoog comfort

Bij het samenstellen van dit magazine is o.a. gebruik gemaakt 

van informatie van de website van duurzaam bouwloket en 

Vereniging Eigen Huis.

www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/waterzijdig-inregelen

www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/

warmtepomp/waterzijdig-inregelen-veelgestelde-vragen?
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Fout, CV is niet ingeregeld

Goed, CV is ingeregeld

Ken je het gevoel dat bepaalde ruimten in huis niet (goed) op 

temperatuur komen? of radiatoren veel te warm worden? door het 

inregelen van de hoeveelheid water die door de radiatoren stroomt zorg 

je voor een comfortabele en gelijkmatige warmteafgifte in huis. 

De maximale doorstroomopeningen van de radiatorkranen moeten op elkaar 

afgesteld worden. De juiste instelling is afhankelijk van de afstand van de 

radiator tot de ketel. Hoe verder de radiator van de ketel afstaat, hoe minder 

druk er zal zijn en hoe groter de opening zal moeten zijn. 

Er zijn twee manieren om waterzijdig in te regelen 

1: Door de temperatuur van de radiatoren te meten of vooraf 

 speciale ventielen op de verwarming te plaatsen.

2: Bij het meten van de temperatuur wordt gekeken op welke 

 temperatuur het cv-water het verwarmingselement binnen gaat 

 en op welke temperatuur het cv-water het verwarmingselement 

 verlaat. 

Je cv-installatie kun je het beste door een cv-installateur waterzijdig 

laten inregelen. 

Het binnenwerk van de radiatorknoppen wordt zo ingesteld 

dat de temperatuur van het uitgaande water zo’n 25% lager is dan de 

binnenkomende temperatuur. Op dat moment geeft de radiator de juiste 

hoeveelheid warmte aan de ruimte af.  



6 dorpen, 6 jongeren. Wat is hun toekomstvisie?
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louisE pEul12 jaar | Kats en Wissenkerke
‘ik ben al 3 jaar vegetariër en hoop dat in 

2050 alle mensen bewuster eten en leven. 

De wereld is niet alleen van de mens, maar 

ook van de dieren. Dat wordt helaas nog 

wel eens vergeten.‘

onze jeugd spiegelt hun 

Toekomst

Duurzaam wonen en leven doe je niet alleen voor 

jezelf maar ook voor de toekomst van onze kinderen. 

zij zijn iedere dag met hun ontwikkeling en idealen 

bezig. Laat hen een inspiratiebron voor ons mooie 

noord-Beveland zijn. 

in de volgende uitgave zal Marijn sandee uit 

Kamperland vertellen wat zijn toekomstplannen zijn. 

Houd de brievenbus in de gaten!

December 2020
Dit bewaarmagazine is een uitgave van energieK noord-Beveland. er zullen verschillende 
uitgaves huis-aan-huis op geheel noord-Beveland verspreid worden. Hierin zullen diverse 
besparingsmogelijkheden uitgebreid toegelicht worden. Bij vragen over de inhoud van dit 
magazine, mail naar info@energieknb.nl

In de volgende uitgave
•	Muurisolatie	

•	Isolerend	glas

•	Duurzame	tussenwoni
ng	Kats

belangrijke adressen
voorlichtingscentrum duurzaam bouwen 

noord-beveland
noordeindstraat 23

Wissenkerke
in verband met corona nu alleen 

op afspraak via info@energieknb.nl

www.energieknb.nl

eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd 
worden voorkomen. energieK noord-Beveland is niet aansprakelijk 
voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij 
behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover 
onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. 

dit magazine 

is mede tot stand 

gekomen door middel 

van een subsidie 

van de

gemeente

noord-beveland 


