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energieK noord-Beveland laat je zien wat de mogelijkheden zijn om je huis te verduurzamen

met in deze uitgave:

zonnepanelen
Hoe geScHiKt iS jouw daK?

warmtepompen
Hoe Kun je duurzamer verwarmen?

Het Belang van

goed ventileren



Hoe je met 

een kopje koffie 

veel geld kunt 

verdienen.

 www.energieknb.nl 

• Het klimaat?
• Je portemonnee?
• Het woongenot?
• Je gezondheid?

Waar doe jij het voor?

• Je weet niet waar je moet beginnen? 
• Je weet niet hoe je het moet aanpakken?

• Je denkt dat het teveel geld kost en teveel rompslomp geeft? 
• Je denkt, ik wil geen hulp ik ga het zelf wel uitvinden?

• Je denkt, het zal mijn tijd wel duren, ik heb geen probleem!!
• Je woont in een huurhuis, anderen moeten het voor mij doen? 

Waarom doe je het nog niet?

ja, laten We het nu samen doen, voor ons klimaat, 
jouW portemonnee en jouW Woongenot. 

energieK bestuursleden zijn ambassadeurs/adviseurs voor energiebesparing. Zij willen met jou aan tafel, gewoon samen met jou aan 

de keukentafel praten over hoe jij je energierekening omlaag kunt krijgen zonder al te veel gedoe en teveel geld uitgeven. voor een 

kopje koffie komen ze langs, niet moeilijk en zonder dwang of verplichting. Zij zullen samen met jou kijken waar je energiewinst kunt 

halen en wat het kost en welke subsidies we dan in kunnen zetten om jouw rekening zo laag mogelijk te laten zijn.

Heb je de koffie al klaarstaan voor ons bestuurslid?  
aanvragen kan via info@energieknb.nl 

zonnestroom
opwekken,

beter ventileren

en isoleren.

Energie besparen,

• Nu?
• Later?
• Misschien (n)ooit?

Wanneer ga jij het doen?

• Jij?
• Zij?
• Wij?

Wie doet het?



Isolerende 
thermogordIj nen

Thermogordijnen staan bekend om hun 
isolerende werking. De dikte van de gordijnen 

en de extra voering zorgen ervoor dat je minder 
snel warmte verliest door ramen of deuren. 

Doordat de gordijnen dicht geweven zijn werken 
deze ook nog eens verduisterend. Ideaal voor in 

de woonkamer of voor in de slaapkamer!

ZonneboIler
Gebruik je veel warm water? Houd je 
van een lekker warm bad? Denk dan 
eens na over een zonneboiler op je dak. 
Deze is ook goed te combineren met 
een hybride ketel!

Heb je de koffie al klaarstaan voor ons bestuurslid?  
aanvragen kan via info@energieknb.nl 

pak je voordeel
tips en mededelingen

van het bestuur van Energiek Noord-Beveland

nog geen lid? 

voor €25,- per jaar 

bent u lid. 

nu aanmelden kan via: 

 info@energieknb.nl 

energIeK stelt eenmalIg een bIjdrage/subsIdIe 
voor haar leden beschIKbaar.
In totaal is €20.000,- beschikbaar en OP is OP. 
De actie loopt van 1-1-2020 tot 1-9-2022 
De regels om voor subsidie in aanmerking te komen:
1. Samen met een bestuurslid kijken wat je kunt gaan doen.
2. Energiek bijdrage mag gestapeld worden met andere subsidies, dus geld van gemeente en of rijksoverheid.
3. De bijdrage is 25% van de kosten met een maximum van €300,- per permanent bewoond adres.
4. Bijdrage is beschikbaar voor gevel-, dak- en vloerisolatie. Ook voor glas, minimaal HR++.
5. Heeft u dit allemaal al gedaan en wilt u toch profiteren van de bijdrage dan kunnen ook een nieuwe
verwarmingsinstallatie (hybride warmtepomp, all-electric-warmtepomp, lage temperatuur-radiatoren),
de aanschaf van zonnecollectoren in combinatie met een buffervat of tapwaterboiler of (extra) zonnepanelen  in 
aanmerking komen.  
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Met Stichting Energiek Zeeland willen wij Zeeuwse woningeigenaren helpen bij het 

verduurzamen van hun woning. dit doen we samen met zoveel mogelijk zeeuwse 

partners zoals de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het Zeeuwse 

bedrijfsleven. want alleen samen kunnen we deze klus klaren die we in het zeeuws 

energieakkoord met elkaar hebben afgesproken. zeeland energieneutraal in 2045.

we bieden zeeuwse woningeigenaren een platform waar ze handige tips vinden om zelf aan de slag te 

gaan met het verduurzamen van hun woning. Door middel van advies en het adviesplan geven we ze handvatten 

om slim te verduurzamen. Dit doen we met behulp van ambassadeurs die als vrijwilliger aan huis komen en 

advies geven welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden. nadat de woningeigenaren het adviesplan 

hebben ontvangen kunnen ze direct offertes opvragen bij zorgvuldig geselecteerde partners. Zo ontzorgen we de 

woningeigenaar volledig in zijn zoektocht naar het verduurzamen van de eigen woning. ten slotte bieden we ook de 

mogelijkheid om samen te verduurzamen met je straat, wijk of werk. 

zo werkt het

We hebben met z’n allen de opdracht gekregen om in 2045 energieneutraal te leven en dus ook te wonen. Maar het 

verduurzamen van je huis doe je niet van de één op de andere dag. Dat hoeft gelukkig ook niet. Je kunt dit stap voor stap 

aanpakken. Met energiek Zeeland helpen we jou bij het slim verduurzamen van je huis. Want wanneer je dit slim doet, is 

dat niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor je portemonnee. 

Samen maken we Zeeland energieneutraal

Ga naar: 
www.energiekzeeland.nl

Profiteer van:
lagere maandlasten

Energiek 
Zeeland
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in drie stappen verduurzamen

Advies op maat van een onafhankelijke ambassadeur

Krijg meer inzicht met een voorlopig adviesplan

Direct aan de slag met uitvoeren van het plan

voor 121 euro kun je een advies op maat laten maken. vaak verdien je dit bedrag 

al binnen een maand terug door de besparingsmaatregelen die je kunt nemen. 

Bij het advies op maat komt er een onafhankelijke ambassadeur langs bij je thuis. ook 

enkele bestuursleden van energiek noord-Beveland zijn werkzaam als ambassadeur 

voor energiek Zeeland.  De ambassadeur bekijkt de situatie bij jou thuis en stelt het 

voorlopige adviesplan bij zodat het helemaal aansluit op jouw woning en woonwensen. 

via de website www.energiekzeeland.nl kun je direct starten met een voorlopig 

adviesplan. Het voorlopige plan maakt een eerste advies  op basis van gegevens over 

je huis en je energielasten. Dit advies geeft direct in overzichtelijke stappen weer wat 

je kunt doen om slim te verduurzamen. Het maken van dit voorlopige adviesplan is 

helemaal gratis.

je ontvangt het definitieve adviesplan binnen één week. naast het 

verduurzamingsadvies vind je hierin ook een lijst terug met zorgvuldig 

geselecteerde aannemers en leveranciers die het plan kunnen uitvoeren. via het 

portaal op de website vraag je een offerte aan die je binnen een week in huis hebt 

en waarbij de leverancier belooft binnen acht weken te starten met de uitvoering.

Je bent niet verplicht om van deze partners gebruik te maken. als je zelf aan de 

slag wil gaan, of met een eigen aannemer, kan dat natuurlijk ook!
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Er zijn 3 factoren die bepalen hoeveel zonnestralen jouw dak kan opvangen:

Verreweg de meeste Nederlandse daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Grote kans dat 
jouw dak daar ook bij hoort. Maar je wil vast ook weten hoe geschikt je dak is: hoeveel 
zonlicht valt er op jouw dak en hoeveel panelen passen er op? Want de hoeveelheid zon 
en het aantal panelen bepalen hoeveel stroom je panelen kunnen opwekken. 

De richting en de helling van je dak. 

een dak op het zuiden, westen of oosten 

vangt meer zon dan een dak op het 

noorden. en ook de helling van je dak 

heeft invloed.

Hoeveel schaduw er op je dak valt. 

Misschien staat er een boom naast je 

huis die zonnestralen tegenhoudt, of 

heb je een schoorsteen of dakkapel die 

schaduw op je dak werpt. een beetje 

schaduw is niet erg, maar teveel 

schaduw vermindert de opbrengst.

Hoeveel ruimte je op je dak hebt 

voor zonnepanelen.

Hoe meer ruimte, hoe meer panelen 

je op je dak kwijt kunt.

45°

m2

noord

Hoe geschikt is je dak?
zonnepanelen

6

de energieprijzen 

stijgen pijlsnel. 

Het is nu de tijd om 

eens goed te kijken 

hoe je je eigen 

energie kunt 

opwekken!
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Richting en helling van het dak

Om zoveel mogelijk zonnestralen op te kunnen vangen, is vooral de richting (noord-
zuid-oost-west) van je dak belangrijk. 

Een schuin dak op het zuiden vangt de meeste zonnestralen op en geeft dus de hoogste stroomopbrengst. Maar ook een dak op 

het oosten en westen is vaak prima geschikt. De stroomopbrengst zal wat lager zijn dan op het zuiden, maar het is nog steeds 

aantrekkelijk.

Bij een plat dak is de richting minder belangrijk, want je kunt zonnepanelen alle kanten op richten. vaak staan ze allemaal met 

hun gezicht naar het zuiden. Dan vangen ze de meeste zon, maar er zit ook een nadeel aan: omdat de panelen zelf schaduw op het 

dak werpen, passen er minder panelen op je dak. over het algemeen heb je zo’n 2,3 vierkante meter dak nodig per vierkante meter 

paneel. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor een oost-west-opstelling: de panelen staan dan als een soort dakje tegen elkaar 

aan. Je panelen brengen zo iets minder op (ongeveer 10 procent minder), maar je kunt er ook meer kwijt. en veel mensen vinden het 

mooier om naar te kijken.

Niet alleen de richting, maar ook de helling van je dak bepaalt hoeveel zonnestralen de panelen kunnen opvangen. Bij een schuin 

dak is een hoek van 20 tot 50 graden meestal het gunstigst. Maar ook bij een platter of steiler dak kunnen zonnepanelen vaak nog prima.

een opbrengst van  100% is ideaalmaar alles boven de50% is winstgevend genoeg

meer informatie is te vinden op:

www.milieucentraal.nl
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Hoeveel ruimte op het dak

Schaduw op het dak

Schaduw (bijvoorbeeld door bomen om je huis of een opbouw van de buren) heeft 
invloed op de stroomopbrengst van je panelen. maar gelukkig zijn daar oplossingen 
voor! Een beetje schaduw is niet erg, maar veel schaduw kan de opbrengst van 
zonnepanelen flink verlagen.

Vaak ligt niet het hele dak in de schaduw, of niet de hele dag. De zon draait tenslotte. Kijk eens op welk deel van jouw dak 

schaduw valt en hoe lang. ook een schoorsteen of dakkapel kan schaduw op je dak werpen. 

Schijnt de zon minimaal de helft van de dag op een deel van je dak, dan kun je daar vaak 

prima panelen neerleggen. Je moet wel iets regelen voor de tijd dat ze in de schaduw 

liggen: schaduw op één van de panelen verlaagt bij de meeste systemen namelijk 

de opbrengst van het hele systeem. Gelukkig zijn daar goede oplossingen voor: 

je kunt elk paneel een eigen omvormer geven (‘micro-omvormers’) of 

power-optimizers aan elk paneel koppelen.

Schijnt de zon de helft van de dagop een deel van je dak, 
dan is het rendabel om panelen te leggen.

m2

Check ook hoeveel plek je hebt voor de 
panelen. je hebt zonnepanelen in allerlei 
maten. De standaardmaat is 100 x 165 cm.

Waar je panelen komen te liggen en hoeveel je er kwijt kunt: het is uiteindelijk 

maatwerk. Schakel daarom een installateur in die (ter plekke) jouw situatie in 

kaart kan brengen, advies kan geven over de beste plek voor zonnepanelen en 

die precies doorrekent wat het jou kost en kan opleveren.

Hoe leg je de panelen mooi neer?
Hoera: er kunnen zonnepanelen op je dak! Maar hoe leg je ze het beste neer? 

Zodat er zoveel mogelijk passen, maar ook zo mooi of onopvallend mogelijk 

zijn. voor sommige mensen is ‘lelijk’ een reden om geen zonnepanelen te 

kopen. Gelukkig kun je tegenwoordig kiezen uit verschillende maten en kleuren. 

Daardoor kun je zonnepanelen beter afstemmen op je dak en vallen ze minder 

op. Je kunt zelfs hoeken en gaten opvullen met nep-panelen (dummies). Zo’n 

dummy-paneel ziet eruit als een zonnepaneel, maar levert geen stroom. Je kunt 

ze neerleggen rond een schoorsteen, rookkanaal en dakkapel. Dat zorgt voor een 

rustiger beeld op je dak, zo vallen de panelen minder op.

Op www.mooizon.nl vind je veel voorbeelden over hoe je zonnepanelen op je dak kunt leggen 

en vooral ook hoe je ze niet neer moet leggen. 
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Checklist
• Op een dakraam of schoorsteen kun je uiteraard 

geen panelen neerleggen.

• Op een dakkapel kun je wel één of meer panelen 

neerleggen.

• Zonnepanelen moeten zo’n 20 cm van de nok

of van de dakrand gelegd worden.

• Maak zelf een eerste inschatting van de 

mogelijkheden voor jouw dak. Dat kan met de 

Zonnepanelencheck op de website van mileucentraal.

• Voor de meeste daken heb je geen vergunning 

nodig om zonnepanelen te mogen plaatsen. 

Alleen voor monumenten en beschermde stads- of 

dorpsgezichten heb je wel een vergunning nodig. 

Als de panelen uit het zicht liggen (meer aan de 

achterzijde van het huis) is dat doorgaans geen 

probleem.
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Zonnepa nelen
Zonnepanelen kun je indelen in drie soorten. Die 
hebben allemaal hun eigen plus- en minpunten.

• Polykristallijne panelen zijn blauw. Ze hebben 
een goed rendement en een prima prijskaartje.

• Monokristallijne panelen zijn donkerblauw of 
zwart. Ze hebben een hoger rendement, maar zijn 
ook iets duurder. Daarom kun je monokristallijne 
zonnepanelen kopen als je een beperkter 
dakoppervlak hebt.

• Flexibele zonnepanelen hebben een vrij laag 
rendement. Deze panelen zijn handig voor op je 
camper of boot, maar je kunt ze beter niet op je dak 
installeren.

de ga r a ntIes
Zonnepanelen gaan vaak wel 25 jaar of langer mee. 
Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom 
kun je kiezen voor een type met langere garanties op 
het product, op de maximale stroomopwekking en 
(eventueel) op de installatie. Zo ben je beschermt  tegen 
een strop wanneer er iets mis is met de panelen.

temper atu ur -
bestendIgheId
Zonnepanelen werken iets minder goed als de 
temperatuur boven de 25 graden stijgt. De afname 
van hun vermogen varieert. Kijk dus hoe goed 
de zonnepanelen hun werk blijven doen bij hoge 
zomertemperaturen.

terugv erdIenen
De terugverdientijd van zonnepanelen ligt nu rond 
de 7 jaar. Moderne zonnepanelen gaan 25 tot 40 jaar 
mee waardoor je nog vele jaren van gratis stroom 
geniet.

zonnepanelen kopen
Wat is de beste keuze?
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Doordat er in Zeeland 

meer zonuren zijn, is het 

rendement van de zonnepanelen 

hoger dan elders in het land. Hier 

reken je met de factor 1,0 in plaats 

van de landelijke vuistregel:

Wattpiek x 0,9 = 

energieopbrengst 

per jaar  

Elk zonnepaneel heeft een eigen maximaal vermogen, dit wordt uitgedrukt in Wattpiek. 

Aan de hand van dit getal kan je inschatten hoeveel een paneel ongeveer gaat opleveren in een 

jaar. Hoe langer het paneel in de volle zon ligt, hoe hoger de opbrengst. Vrijwel alle aanbieders 

van zonnepanelen kunnen voor je uitrekenen hoeveel de verwachtte opbrengst per jaar is.



je huis duurzaam verwarmen met minder aardgas: dat kan met een hybride warmtepomp. 
Die werkt samen met je cv-ketel en is een goede tussenstap naar een volledig elektrisch 
verwarmd huis. je co2-uitstoot voor verwarming en warm water daalt met zo’n 20%. 

De hybride warmtepomp werkt op stroom. Je koppelt hem aan je cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot 

deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als de buitentemperatuur 7°C of kouder is en als het heel koud 

is neemt de cv-ketel het helemaal over. De cv-ketel zorgt ook voor het warme water in de badkamer en keuken.

Hoe kun je duurzamer verwarmen?
Warmtepompen
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je kunt 

nu subsidie krijgen 

voor de warmtepomp 

én je energierekening 

gaat omlaag! 

zeker bij de huidige 

gasprijzen! 

zo werkt een hybridewarmtepomp

een hybride 
warmtepomp 
haalt warmte via 
een buitenunit uit 
de buitenlucht.



50%-70% Warmtepompweetjes
• Met de hybride warmtepomp bespaar je ongeveer 50% 

tot 70% op je gasverbruik.

• Je gaat meer eleckticiteit verbruiken. Kies daarom naast 

een warmtepomp ook voor zonnepanelen. 

• Voor een hybride warmtepomp moet je huis matig 

geïsoleerd zijn. Zorg qua isolatie minimaal voor dubbel 

glas, spouwmuur-, vloer- (5 tot 7 cm) en dakisolatie.

Een hybride warmtepomp is niet zinvol in een slecht 

geïsoleerd huis.

• Voor een volledige warmtepomp moet je huis redelijk tot 

goed geïsoleerd zijn.

• Hybride warmtepompen kunnen vaak icm bestaande 

radiatoren, mits deze groot genoeg en geschikt zijn. Je 

kunt zelf checken of je radiatoren geschikt zijn door je 

cv-ketel in het voor- en najaar op 50°C te zetten. Wordt 

je woning comfortabel warm, dan zijn je radiatoren en je 

woning geschikt voor een hybride warmtepomp.

• De ‘gewone’ radiatorknoppen dienen vervangen te 

worden door thermostaatkranen zodat je in elke kamer 

afzonderlijk de temperatuur kunt regelen.

a++ dtot

De verwarmingselementen in huis moeten geschikt zijn voor 

een warmtepomp. De meeste warmtepompen verwarmen 

het cv-water tot ongeveer 45°C-50°C, terwijl een traditionele 

gasgestookte cv-ketel het water kan opwarmen tot ongeveer 

70°C-80°C. om te kijken of jouw verwarmingssysteem op een 

lagere temperatuur de woning warm krijgt, kun je de cv-ketel 

in het voor-en najaar op 50°C zetten. als jouw woning dan 

comfortabel warm wordt, is jouw woning geschikt voor een 

hybride warmtepomp.

als je het huis met alleen een warmtepomp wil verwarmen is 

er meer nodig. Het huis moet dan geïsoleerd zijn tot minimaal 

energielabel B. De meeste woningen die na 1995 zijn gebouwd, 

zijn voldoende geïsoleerd. als je alleen een warmtepomp 

aanschaft, kun je niet buiten vloer- of wandverwarming of 

lagetemperatuurverwarming. Mogelijk zijn ook zwaardere 

aansluitingen of extra groepen nodig in de meterkast. Dat kan 

betekenen dat er flink geklust moet worden in huis. 

Met een volledig elektrische warmtepomp verwarm je het 

hele huis en al het water in de badkamer en keuken. Zo’n 

warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het 

grondwater en heeft een groot buffervat (ongeveer 1 tot 1,5 

meter hoog en 50 tot 70 cm doorsnee) waarvoor je in huis wel 

de ruimte moet hebben. als je ook elektrisch kookt, heb je geen 

gasaansluiting meer nodig. 

Wat moet je doen als je een warmtepomp wil?
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 Belangrijke 
punten op een rij

Check de plannen in je 
gemeente

Check je isolatie

Check het warmte-
afgiftesysteem

Kies tussen een hybride 
en volledig elektrische 
warmtepomp

profiteer van besparing

denk aan de buren

maak gebruik van subsidie

1

2

3

4

5

6

7

7 1. Check de plannen in je gemeente. 

voor zover we nu weten heeft de gemeente noord-

Beveland geen plannen om in de nabije toekomst 

huizen op een groot warmtenet aan te sluiten. Dat is 

belangrijk om te weten voordat je zelf een warmtepomp 

laat installeren.

2. Check je isolatie 

Je hebt voor een hybride pomp ten minste gewoon 

dubbel glas, spouwmuurisolatie en 5 tot 7 cm 

vloervloerisolatie en dakisolatie (dat geeft matige 

isolatie). als ergens isolatie ontbreekt, pak dat dan eerst 

of tegelijkertijd aan. om de woning uitsluitend met een 

warmtepomp te verwarmen is er meer nodig. Het huis 

moet dan geïsoleerd zijn tot minimaal energielabel B. 

De meeste woningen die na 1995 zijn gebouwd, zijn 

voldoende geïsoleerd. 

3. Check het warmteafgiftesysteem

om te kijken of jouw verwarmingssysteem op een 

lagere temperatuur de woning warm krijgt, kun je de 

cv-ketel in het voor-en najaar op 50°C zetten. als jouw 

woning dan comfortabel warm wordt, is jouw woning 

geschikt voor een hybride warmtepomp.

4. Kies tussen een hybride en volledig elektrische 

warmtepomp 

Welke je kiest is afhankelijk van de isolatie, de 

mogelijkheid om een buffervat te plaatsen (ongeveer 

1 tot 1,5 meter hoog en 50 tot 70 cm doorsnee) 

waarvoor je in huis wel de ruimte moet hebben en de 

mogelijkheid om het huis ook op echt koude dagen op 

een lage temperatuur (45-50°C) te verwarmen. 

Bij het kiezen tussen een hybride en alleen een 

warmtepomp maakt niet alleen de staat van je huis 

en je gebruik uit, ook de kosten kunnen nogal schelen. 

een hybride warmtepomp kost tussen de €4.500 en 

€6.000 inclusief installatie, exclusief cv-ketel. voor een 

warmtepomp met energie uit bodemwarmte betaal je 

tussen de €6.000 en €20.000 (bron: Milieu Centraal), 

inclusief installatie. Die kosten kunnen zoveel hoger zijn, 

omdat één of meerdere putten moeten worden geboord, 

om warmte uit de grond te halen. 
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5. profiteer van besparing. 

tegenover de kosten staat dat je met een warmtepomp een paar honderd 

euro per jaar kunt besparen op je energierekening. 

6. denk aan de buren 

Hybride en volledig elektrische warmtepompen die de buitenlucht als bron 

gebruiken, hebben een buitenunit met ventilator die geluid maakt (een 

lage bromtoon) als hij draait. Dat is hoofdzakelijk in de herfst, winter en 

in het vroege voorjaar en wanneer je de warmtepomp gebruikt voor het 

verwarmen van water. op het energielabel van de installatie staat hoeveel 

geluid de ventilator in de buitenunit produceert. Meestal is dat tussen de 

35 en 45 decibel (dB). Grotere, duurdere buitenunits zijn doorgaans stiller 

dan de kleinere. Wil je de overlast voor de buren beperken, dan kun je een 

geluiddempende kast aanschaffen. Het scheelt vaak al veel gedoe als je voor 

de installatie langs gaat bij de buren en ze op de hoogte brengt.  

7. maak gebruik van subsidie 

voor warmtepompen kun je na de installatie subsidie aanvragen. Die 

bedraagt tussen de €1.000,- en €2.500,- en is afhankelijk van het vermogen 

en de energieprestatie van het apparaat. De investeringssubsidie Duurzame 

energie vraag je aan bij de rijksdienst voor ondernemend nederland. 

www.rvo.nl  

let op: ook de gemeente noord-Beveland 
geeft een subsidie: 33% van de kosten tot een 
maximum van €500,- 

* Berekend met een gasprijs van 79 cent per m3 en een stroomprijs van 22 cent per kWh (prijspeil 2021), 

voor een gemiddelde hoekwoning met 3 personen. als de temperatuur onder de 4 graden daalt, schakelt in 

dit voorbeeld de warmtepomp uit en de cv-ketel aan. Bron: Milieucentraal

 
Energie- Energie- Besparing Besparing

 
verbruik kosten kosten CO2 uitstoot

 
per jaar voor per jaar per jaar per jaar

 
verwarming

 
en warm water

Hr-ketel 
1.500 m3 gas €1.160,-* - 

2.800 kilo 

Hybride warmtepomp 750 m3 gas +

5 kW (met hr-ketel) 1.600 kWh €960,-* €200,- 2.200 kilo

 
per jaar

apparaat voor

verwarming

Het subsidiebedragvoor (hybride) warmtepompen wordt per 2022verhoogd van20% naar 30%van de gemiddelde totale investeringskosten.

Check de site voor 

meer informatie

www.milieucentraal.nl
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voor je gezondheid is het belangrijk om je huis goed te ventileren. in de meeste huizen 
is de ventilatie niet goed. in veel huizen hangt binnen meer fijnstof dan buiten. en 
naarmate we meer kieren dichtstoppen om energie te besparen, wordt de lucht steeds 
minder ververst. 

We ademen, koken, drogen de was, kopen nieuwe spullen en in een aantal huizen wordt nog gerookt. Daarom 

is het belangrijk om de lucht in huis goed te verversen. vieze lucht moet het huis uit en schone lucht moet naar 

binnen komen. Dat kan via naden en kieren, of door roosters of open raampjes.

Het belang van goed

ventileren

14

ventileren betekent continu frisse lucht aanvoeren 

én vervuilde lucht afvoeren. in veel huizen is de lucht 

ongezond omdat bewoners niet genoeg ventileren. 

Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open 

zetten. Luchten is nuttig om snel extra vervuilde lucht af 

te voeren, maar het is geen vervanging van ventileren. 

Het effect is namelijk snel weg: zodra het raam dicht gaat 

zal de vervuiling zich weer ophopen. 

Ventileren of luchten



Zelfregelende roosters reageren op de winddruk: als de wind erop staat, gaan ze wat 

meer dicht, bij weinig wind gaan ze meer open. Zo laten ze een constante hoeveelheid 

lucht door en heb je geen last van tocht. Je kunt kiezen tussen mechanische roosters 

met verende klepjes en elektronische roosters met een sensor die de luchtdruk meet. 

Een mechanisch ventilatiesysteem met een centrale ventilatie-unit kun je vraag-

gestuurd laten maken. in de woon- en slaapkamers komen dan co2-sensoren, in de 

keuken en badkamer vochtsensoren. Die regelen dat er meer of minder verse lucht 

wordt aangezogen.

Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische ventilatie. Er is dan een centrale 

ventilatie-unit die de lucht in huis afvoert. Oudere units hebben vaak nog een ventilator 

op wisselstroom. Je weet of je dit systeem hebt, als er op het typeplaatje de letters 

ac staan. Het is slim om de oude ventilator te vervangen door een ventilator op 

gelijkstroom: die gebruikt veel minder stroom. 

• Zelfregelende roosters kun je in elk huis plaatsen.

• Kies ervoor om deze roosters te plaatsen wanneer je ook ramen of kozijnen wilt vervangen.

• Maak bestaande naden en kieren dicht voor minder tocht.

• Zelfregelende roosters kosten ongeveer €100,- per meter.

• Zijn er veel mensen in de kamer, of ben je aan het douchen of koken, dan wordt er meer 

 verse lucht aangevoerd. 

• De aanpassing kost tussen de €3.000 en €4.500, afhankelijk van het systeem en 

 het aantal sensoren. 

• vervangen kost zo’n €400,- (inclusief btw en arbeidsloon). 

• Je bespaart er zo’n 130 kWh per jaar mee, dat is €30,- per jaar. 

• De ventilator gaat zo’n 15 jaar mee, dus de kosten verdien je terug.

Zelfregelend rooster: minder tocht

Ventilatie vraaggestuurd maken

Centrale ventilatiebox vervangen
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Een lokale ventilatie-unit regelt de ventilatie in één ruimte, bijvoorbeeld de woonkamer of 

slaapkamer. de ventilatie-unit komt in de buitenmuur en zorgt in de kamer waar hij hangt voor de 

aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. Het zuinigst én meest comfortabel is een 

unit met een co2-sensor (vraag-gestuurd) die de binnenkomende lucht alvast opwarmt met de 

uitgaande lucht (warmteterugwinning, wtw).

• een ventilatie-unit in de buitenmuur kun je in elk huis plaatsen.

• Houd wel bij een huis met mechanische ventilatie de deur van de woonkamer naar de gang en/of keuken 

 zo veel mogelijk dicht, dan werkt de warmteterugwinning het best.

• een lokale ventilatie-unit met warmte-terugwinning en een Co2-sensor kost gemiddeld € 2.450,-. 

 Met het plaatsen erbij ben je zo’n €3.500,- kwijt.

• Met de lokale ventilatie-unit bespaar je ongeveer €100,- per jaar op je gasverbruik. 

Ventilatie-unit in woonkamer

16

Laat het ventilatiesysteemaltijd aan staanen zorg dat de roosters van je mechanische ventilatiealtijd open staan

maakt de ventilator veel lawaai? laat die dan nakijken 

door een installateur. Goed schoonmaken van roosters en 

filters en achterstallig onderhoud inhalen kan de klachten 

verhelpen, én de capaciteit van het ventilatiesysteem 

verbeteren. 
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Ventilatietips voor jouw huis
• Natuurlijke ventilatie (via roosters en open raampjes) verbeter je flink met een 

ventilatie-unit in de woonkamer en zelfregelende roosters in de slaapkamers.

• Ga je glas of kozijnen vervangen? Laat er meteen zelfregelende roosters in plaatsen, 

dat kost niet zo veel meer dan gewone roosters.

• Mechanische ventilatie verbeter je met zelfregelende roosters of door het 

systeem vraag-gestuurd te maken. Je kunt ook een aparte ventilatie-unit in de woonkamer 

plaatsen.

• Werkt de ventilator van jouw mechanische ventilatiesysteem op 

wisselstroom? Vervang hem door een ventilator op gelijkstroom: dat scheelt flink in het 

stroomverbruik.

• Heb je een mechanisch ventilatiesysteem? Kijk of een ventilatiewarmtepomp 

voor jou interessant is. Die gebruikt de warmte uit de ventilatielucht om je huis mee te 

verwarmen: daarmee bespaar je op je verwarmingskosten.

• Heb je nog een geiser? Zorg dat die een afvoer naar buiten heeft. 

• Laat de schoorsteen van een open haard regelmatig vegen en zorg voor voldoende 

luchtaanvoer tijdens het stoken.

• Heb je mechanische of balansventilatie? Laat die elke 2 jaar onderhouden en 

maak het regelmatig schoon.

• Wil je weten of jij genoeg ventileert? Dit kun je checken met een CO2-meter.

Check de site voor 

meer informatie

www.milieucentraal.nl



we zijn benieuwd naar 

de verhalen van eilandbowoners 

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?

Succes
verhalen
van het eiland
Door Bianca van Duijn

arie jongejan heeft een eigen 

schildersbedrijf en Janine heeft aan 

huis een eigen bakkerij. ze maakt 

verjaardags- en bruidstaarten. Samen 

met hun twee dochters wonen zij hier 

naar eigen zeggen ‘stik naar hun zin’.

Op het dak van hun schuur liggen 42 zonnepanelen.

oude situatie. voor het slopen van de twee 
huizen ontving de fam. jongejan subsidie. 

de ventilatieunit van de 

warmtepomp is buiten 

naast de schuur op zo’n 

manier geplaatst dat deze 

uit het zicht is.
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Zes jaar geleden kochten Arie en Janine het stuk 

grond waar nu hun huidige woning is gebouwd. 

Destijds stonden hier een kleine bloemenwinkel en een 

huisje uit het jaar 1900. te oud om te verbouwen. tijd 

om plannen te maken voor nieuwbouw. Het maken van 

een goed bouwplan duurde maar liefst drie jaar. arie en 

Janine pakten het zeer grondig en met het oog op de 

toekomst aan. Het huis moest niet alleen energieneutraal 

worden, maar ook 

levensloopbestendig. 

mijn vraag; waar begin 

je als je zo’n plan gaat 

maken? Janine: ‘We waren 

aanwezig bij een infoavond 

van het voorlichtingscentrum 

rondom duurzaam bouwen. Dit 

was zeer informatief. We konden direct diverse technieken 

zien en voelen en al onze vragen kwijt.’ arie: ‘Nadat we kennis 

hebben opgedaan gingen we er zelf verder mee aan de gang. 

De gemeente had een informatieve en adviserende rol, maar 

geeft niet aan waar je daarna naar toe moet. We hebben zelf 

uitgezocht welke leveranciers prijs- en kwaliteitstechnisch het 

beste waren. Toen ons plan klaar was, hebben we samen met 

een installatiebedrijf ons huis in eigen beheer gebouwd.’ 

Arie: ‘Tijdens de bouw kwamen we er achter dat we nog extra 

van diverse subsidies konden profiteren. Maar het uitzoeken 

en aanvragen van subsidies kost veel tijd, tijd die we niet 

hadden. Daarnaast konden we ook niet altijd op een akkoord 

wachten, daar de planning van de bouw doorging. Dat was 

jammer. We kwamen er wel achter dat je geen subsidie krijgt 

op isolatie bij nieuwbouw maar wel bij verbouw.’

arie en janine wonen sinds april 2018 samen met 

hun twee dochters in hun nieuwe huis aan de Veerweg. 

Hun nieuwbouwwoning is drie keer zo groot als hun 

vorige huis, en toch betalen ze drie keer zo weinig 

aan energie. Hun energierekening is gezakt van 

€400,- naar €130,- in de maand. En op termijn gaat de 

energierekening helemaal de prullenbak in. Het is in 

hun huis van 680 kubieke meter altijd een aangename 

22 graden warm, er wordt elektrisch 

gekookt en er is geen gasaansluiting.

Energiezuinige 
nieuwbouw

3 keer zo groot wonen, 

3 keer minder aan 

energie betalen. Waar voldoet dit huis aan?• 15 cm schuimisolatie tussen binnen- en buitenmuur
• Dakisolatie

• 42 zonnepanelen op het dak van de schuur• Luchtwarmtepomp
• Vloerverwarming
• Warmwaterboiler

Subsidies?
• Sloop oude woningen
• Warmtepomp
• Zonnepanelen

Toekomst?
• Om helemaal zelfvoorzienend en energieneutraal 
te leven, zullen er nog extra zonnepanelen en een 
zonneboiler geplaatst worden.

Wanneer je door de Veerweg in Kamperland rijdt, valt het huis op nummer 54 

meteen op. Ondanks de knipoog naar het verleden, het huis past qua stijl perfect 

in de stijl van de straat, gaat er achter de muren een moderne en energieneutrale 

woning schuil. Arie en Janine Jongejan vertellen hoe zij dit hebben aangevlogen.

Betaalt per 

maand aan 

energie:

€130,-  

Familie

 jongejan

2 volwassenen 

en 2 dochters

Kamperland  
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6 dorpen, 6 jongeren. Wat is hun toekomstvisie?
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ricardo nagtegaal

19 jaar | Geersdijk

‘Bouwkunde, dat is de opleiding die ik 

wil volgen zodat ik invloed heb op het 

ontwerpen van energiezuinige grote 

gebouwen.‘

onze jeugd spiegelt hun 

Toekomst

Januari 2022
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
• verhuizen: 

denk eerst na wat je wil 

verduurzamen voor je er woont 

• verduurzamen: 

wat kan er mis gaan?

• waar lopen we in de praktijk 

tegen aan? 

Belangrijke adressen
Voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen 

noord-Beveland
noordeindstraat 23

Wissenkerke

info@energieknb.nl
www.energieknb.nl

alle voorgaande magazines 
kun je van onze website 

downloaden.

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 


