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De energiecoach
Initiatief Stichting Duurzaam Steenwijkerland

Infopunt Duurzaam Doen
Kerkstraat 4
Steenwijk

Henny van Rij
E-mail: henny@ecsteenwijkerland.nl
2

1

7-4-2022

Waarom de energiecoach?
• Onafhankelijk gratis advies
• Mogelijke besparingen op energieverbruik
•
•
•
•

Kleine aanpassingen
Aanpassing gedrag
Verkenning isolatiemaatregelen
Verkenning grotere besparingen

• Nauwe samenwerking met energieadviseur

LUXE mag, maar meten is weten!
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND
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Hoe werkt de energiecoach?
• Na aanmelden afspraak op uw locatie
• Duur gesprek voor huurders 1 uur, voor eigenaren 1,5 uur
• Gesprek aan de hand van checklist
• Gericht op uw specifieke situatie
• Na gesprek wordt checklist per mail toegezonden

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY
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Wat wordt er besproken?
• Huidige energieverbruik
• Verwarming huis en warm water voorziening
• Ventilatie huis
• Grotere aanpassingen (alleen koopwoning)
• Isolatiemaatregelen
• Keuken/Witgoed
• Verlichting
• Gratis besparen tips (vooral gedrag)
• Indien gewenst rondgang door het huis
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND
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Hoe aanmelden?
• Stuur een E-mail naar:
aanmelden@ecsteenwijkerland.nl

• Aanmelden op website:
https://duurzaamsteenwijkerland.nl/energiecoaches/

Heeft u ons Infopunt al bezocht?
De gratis energietas kunt u daar ook ophalen.
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Het nieuwe
verwarmen
maar dan duurzaam
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In plaats van het verwarmen
doormiddel van fossiele brandstoffen
moeten we iets anders bedenken.
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Hiervoor hebben we of krijgen we de beschikking over;
De gas gestookte cvketel (duurzaam gas)
De gas gestookte ketel in combinatie met een
elektrische warmtepomp. De hybride verwarming.
De volledig elektrische warmte pomp
Systemen als warmtenet en collectieve grote
warmtepompen.
Lokaal elektrisch verwarmen
En de ontwikkelingen staan niet stil.
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De gas gestookte cvketel met warmwater bereiding
Is uw huidige ketel aan vervangen toe? Wat doen we?
Kijken we de kat uit de boom en nemen een nieuwe
(betere) aardgas gestookte cvketel.?
De actualiteit leert ons dat dat waarschijnlijk niet de
verstandigste keuze is,
• De natuur drukt ons regelmatig met de neus op de feiten.
• Afhankelijkheid is risicovol.
• Kosten zijn niet meer te voorspellen en gaan grote invloed
hebben op onze levenstandaard.
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Of gaan we kijken naar alternatieven
Bijvoorbeeld de hybride verwarmingsbron.
Hierbij is sprake van een gasgestookte cvketel
in combinatie met een (kleine) elektrische
warmtepomp
De warmtepomp verzorgd het grootse deel van
het jaar +/-70% de verwarming van de woning.

Binnensituatie

Indien er een ketel van +/- 5 jaar of jonger
aanwezig is is er een redelijke kans dat de
hybridepomp daarmee kan worden gecombineerd
11

De bestaande installatie kan (meestal)
gehandhaafd blijven of vraag kleine
aanpassingen.
Tip
Het is aan te bevelen een warmtepomp te nemen met
een iets groter vermogen als nodig is, hiermee voorkom
je dat de pomp op zijn max moet draaien. Ook gunstig
voor het energieverbruik.
12
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De volledig elektrische warmte pomp
Hierbij zijn er verschillende systemen,
1 Lucht – Lucht
Buitenlucht – Binnenlucht
BuitenLucht – Installatiewater
2 Lucht – Water
3 Water – Lucht
Bronwater – Binnenlucht
4 Water – Water
Bronwater – Installatiewater
Zonnecollector - Installatiewater
5 Water – Water
De meest toegepaste warmte pompen zijn de
luchtwarmte-pompen met of zonder
warmwatervoorziening
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In principe geldt voor alle volledig electrische warmte pompen dat
ze het beste resultaat leveren bij laag temperatuur verwarmen
LTV 35C°
Om met LT te kunnen verwarmen dient zowel de woning als de
installatie aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
1 Elke situatie is anders, dus is het maatwerk.
2 Het isolatieniveau dient goed tot zeer goed te zijn denk aan
een gemiddelde Rc waarde van rond de 5.
3 Er dient voldoende verwarmend oppervlakte aanwezig of
mogelijk te zijn .
Denk aan vloer en wandverwarming of Hr radiatoren.
14
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Kosten en subsidies
Incl installatie

Subsidie indicatief

HR 107 Cvketel

€ 1500

€0

Hybride

€ 5000

€ 1800

All elctric lucht warmtepomp

€ 8500

€ 2200

€8.500 tot €19.500

€2.650 tot €3.400

All elctric water warmtepomp
incl bron
Incl btw en installatie
Bedragen zijn indicatief
Exclusief aanpassingen aan de installatie
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Overweegt u een warmtepomp dan kan het
verbeteren van de isolatie nodig zijn.
Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Gevelisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Zolder/vlieringvloer
Vloerisolatie
Bodemisolatie
Glas Hr++ U1.2

Subsidiebedrag
per m2

Minimaal
vereiste m2

Maximaal
m2

Minimale
Rd-waarde
[m2 K/W]

€ 38
€ 8
€ 30
€ 8
€ 11
€ 6
€ 53

10
10
20
20
20
20
8

170
170
200
130
130
130
45

3,5
1,1
3,5
3,5
3,5
3,5
U 1.2
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Mogelijk interessante websites

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl
https://vandebron.nl
https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation
https://houhetwarm.nl
https://www.energielabel.nl
https://eerlijkegeldwijzer.nl/home-eerlijke-geldwijzer
https://duurzaamsteenwijkerland.nl
https://www.energiebespaarlening.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en- a
antwoord/subsidie-isolatie-huis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.milieucentraal.nl aanbevolen
https://www.energiewereld.nl/energievergelijker
https://www.ep-online.nl/Energylabel
https://www.iedereendoetwat.nl

17

Wij wensen u veel wijsheid en inspiratie toe bij
het maken van uw keuzes.
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