
Welkom bij informatie avond

8 februari 2023



Programma

1.          Welkom en opening (Rob)
2.          Wat doet een energiecoach (Tom ->Henk)
3.          Isolatie (Theo Hendriks\Henk van Boxtel)
4.          Ventilatie (Ed Ramakers)
5.          Warmtepompen (Piet Luksemburg)
6.          Makkelijke maatregelen (Ellen den Ouden)
7. Zonnepanelen (Alex Robben)
8. Oproep en afsluiting(Rob) 



ISOLEREN
Eerste stap bij energie besparen in een huis

Theo Hendriks - Energiecoach DRG

Henk van Boxtel - Energiecoach DRG



Waarom eerst isoleren / besparen

• Alles wat je 
bespaart hoeft 
niet te worden 
opgewekt

• Comfort

• Duurzaamheid 
/ klimaat

Trias Energetica



Waar zitten de warmteverliezen?

• Tot 35% via een niet geïsoleerd 
dak

• Tot 25% via ramen en deuren 
(enkel glas en kieren)

• Tot 35% via buitenmuren (niet 
geïsoleerd en koudebruggen)

• Tot 15% via de vloer

• Tot 10% via allerlei kieren en 
koudebruggen



Het platte dak 

Warmdak Koud dak
• Onderscheid in verband met de kans dat condensvorming plaats 

gaat vinden.

Condens
• Kan optreden bij koude  bruggen; muren en daken
• Binnenshuis: Wat de bewoners produceren; mensen, dieren, 

douchen, koken, wassen, drogende was
• Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht.
• Als deze warme lucht afkoelt kan er dus ‘vocht / condens’ vrij 

komen. 



Het platte dak: Warm dak

• Bij een plat dak is eigenlijk alleen een 'warm dak'  goed . De isolatie 
hoort boven op het dak te zitten.



Het platte dak – Warm “omgekeerd” dak

1. Origineel dak

2. Isolatie 
drukvast. Bijv
PYR

3. Ballast / Grind



Het platte dak: Koud Dak

• Door isolatie op het plafond aan te brengen ontstaat tegen de 
dakplaten condens waardoor de dakplaten gaan rotten.



Het platte dak: Koud dak

• Toch een koud plat dak dan (voor een condensloze situatie): 
➢ De temperatuur tussen de isolatie en het dakbeschot = de buitentemperatuur.

➢ Dus zeer sterk ventileren



Schuine dak: Warm dak
• Minder kans op 

condens

• Beste 
isolatiewaarde



Schuin dak: Koud dak

• Makkelijker 
aanbrengen bij 
bestaande woningen

• Ventilatie is makkelijker 
te realiseren dan bij 
plat dak.

• Geen kieren of naden

• Dampremmende laag 
of klimaatfolie aan 
binnenkant



Muren isoleren

• Woningen van1920 en 1975 hebben
➢ in principe een spouw

➢ meestal geen spouwmuurisolatie

• Woningen van 1975 tot 1990 hebben
➢ een minimale isolatie.

➢ Bij een spouw van 7 cm zit er 3 cm glaswol in

➢ De overige 4 cm kunnen worden aangevuld met bijvoorbeeld KNAUF SUPAFIL 
spouwmuurisolatie / wol. 

• Altijd een deskundige de spouw te laten inspecteren!!!



Muren Isoleren

• PUR, 
steenwol, vlas 
e.a. kunnen 
ook

• Enkelsteens
muren (vóór 
1920) kan van 
binnenuit 
‘koud’ of 
‘warm’ aan de 
buitenkant.





Ramen/glas
• Glas met name in 

de leefruimten 
vervangen door 
HR++
➢ Isoleert 50% 

beter dan de 
eerste generatie 
dubbel glas

• Eventueel Triple 
glas, incl. kozijnen 
vervangen

• Kieren dichten



Vloeren

• Kruipruimte?
➢ Bij houten vloer: 

• Uitbreken en dikke isolatie 
aanbrengen + beton of gietvloer

• Pur
• Isolatiedekens
• Schelpen

➢ Betonnen vloer met 
kruipruimte: 

• Van onderaf isoleren denk om 
ventilatie

➢ Direct op het zand:
• Uitbreken? Van bovenaf?



Kosten

Bron: 
Milieucentraal



Besparen

• Gemiddelde 
hoekwoning

• Van géén naar 
goede isolatie

Bron: 
Milieucentraal



Door wie? 

Isolatiebedrijven vind je op Verbeterjehuis - Vind een bedrijf. Je kunt  
onder andere filteren op kwaliteitsscore en reviews.

• https://www.verbeterjehuis.nl/vind-een-bedrijf/



Subsidies voor isolatie

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-
besparen/alles-over-isoleren/#subsidies-en-leningen

• Er is een landelijke subsidie voor isolatie. De subsidie is een vast 
bedrag per vierkante meter. Je hebt voordeel als je 2 of meer 
maatregelen laat uitvoeren, dan is het bedrag per vierkante meter 
namelijk 2 keer zo hoog. Je krijgt alleen subsidie als je een 
isolatiebedrijf inschakelt, dus niet voor doe-het-zelf.

• Bekijk de uitgebreide voorwaarden op

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-
leningen/subsidie-voor-isolatie/



Leningen voor isolatie

• Met een energiebespaarlening kun je goedkoop geld lenen. En in je 
hypotheek kun je ook extra ruimte krijgen om energiebesparende 
maatregelen te betalen. 



Heel veel info op internet

Betrouwbare:

• www.milieucentraal.nl

• www.energieambassadeurs.nl



Ventilatie

Van luchten tot lucht verversen

Ed Ramakers – Energiecoach DRG



Woordgebruik

Dikke van Dale           

Ventileren: continu/lange tijd verse lucht toevoeren

Luchten: korte tijd alles tegen elkaar open zetten

de luchtkwaliteit verbeteren



Wat beïnvloed de luchtkwaliteit

.   Ik zelf                Uitademen en zweten 1 liter per dag

Koolzuurgas (CO2)  500 liter per dag

.   Bouwmaterialen, verf, latex

.   Kunststof: weekmakers: kleding, vloerbedekking

.   Koken op gas, kaarsen, fijnstof

.   Ziekteverwekkers
Long-

problemen



Maatstaf voor luchtkwaliteit: CO2

We meten in ppm:      partjes per miljoen

450 – 900 ppm OK gematigd ventileren

900 – 1400 ppm aanraden extra ventileren

boven 1400 ppm fors extra ventileren

Te weinig ventileren: ongezond

vocht + schimmel

ISOLEREN  >>>>> VENTILEREN



Ventilatiesystemen

A. Klepramen en roosters

B. Lucht inblazen (nooit toegepast)

C. Mechanische afzuiging, toevoerroosters in ramen

D. Balansventilatie. (mechanische afzuiging en inblaas)



Systeem C



Systeem D



Geen afzuiging: wat nu ?

Decentrale balansventilatie



Moderne systemen

• Regelen op CO2 in de woonkamer

• Regelen op vochtigheid (RV) in de badkamer

• LET OP:  regelmatig filters schoonmaken

om de 8-10 jaar buizensysteem schoonmaken



•Succes met jouw oplossing



WARMTEPOMPEN

Piet Luksemburg
Energiecoach DRG



WARMTEPOMPEN

Wat is een warmtepomp

Hoe werkt die?

Wat voor types zijn er?

Wat zij de voorwaarden om een pomp te kunnen gebruiken

Wat zijn de kosten en subsidies?

Wat zijn uw vragen



Wat is een warmtepomp?



Wat is een warmtepomp?



Hoe werkt een warmtepomp



Soorten van warmtepompen
Er zijn veel soorten warmtepompen, indeling kan op basis van transportmedium van de warmte en de

bijbehorende bronnen:

Lucht Water
Buitenlucht Bodem

Ventilatielucht Oppervlaktewater

Omgevingswarmte/zon

Collectieve warmtenetten

Warmte/koude opslag/

restwarmte/omgevingswarmte

Er zijn een groot aantal varianten waarbij warmte uit de grond of oppervlaktewater wordt gehaald, maar die worden vooral bij 
grotere projecten toegepast. Ik beperk me tot eenvoudige projecten voor particulieren.



Soorten van warmtepompen

Lucht-water pompen

Monoblock Splitunit

Buitenunit

CV-water 2 Leidingen met Binnenunit
koudemiddel



Twee soorten van lucht-water warmtepompen

Split-unit
Bij een split zijn verdamper en condensor in 
twee units gescheiden, tussen buiten en 
binnen zitten vaak leidingen met het 
koelmiddel.

Voordelen
Kleinere buitenunit
Flexibele plaatsing units
Lagere kosten
Ook geschikt voor vakantiehuizen (geen
bevriezen leidingen)



Twee soorten van warmtepompen

Monoblock

Verdamper en condensor in één unit,
van buiten naar binnen gaan leidingen
met water.

Voordelen
Meer vermogen
Stiller
Efficiënter
Koelmiddel in gesloten kringloop

4
2



Soorten van warmtepompen
Lucht-lucht pompen

Airco Staande binnen

unit

wand-units

Buiten-unit

Plafond-unit



45

Hybride warmtepomp

Buitentemperatuur > 5°C: (bijna) alle warmte komt van WP

Buitentemperatuur < 5°C: Gasgestookte CV springt bij

Warmwater (douche/bad) komt altijd van CV



PVT-WARMTEPOMP

Voordeel: Zeer stil en geen buitenunit met ventilator



Kosten van warmtepompen

Kosten warmtepomp aanschaf + installatie van minst duur 
naar duurst

Kleine lucht/water warmtepomp in hybride opstelling 
met cv ketel

Warmtepomp lucht/lucht (airco)

Warmtepomp lucht/water

PVT warmtepomp

Warmtepomp met gesloten bodem bron

Warmtepomp met open bodem bron (collectief)

Kosten warmtepomp exploitatie en onderhoud van minst
duur naar duurst

Warmtepomp met gesloten bodem bron

Warmtepomp met open bodem bron (collectief)

PVT warmtepomp

Warmtepomp lucht/water

Warmtepomp lucht/lucht

Kleine lucht/water warmtepomp in hybride opstelling met
cv ketel



Wat zijn de voorwaarden om een warmtepomp 
toe te passen?

Is het huis goed geïsoleerd?

Is de ventilatie in orde? (Warmte terugwinning ventilatie)

Is de kierdichting op orde?

Is het mogelijk om lage temperatuur verwarming te gebruiken?  
(Stooktemperatuur → 50 °C)

Is er voldoende ruimte binnen en buiten?

Ja? Dan is een warmtepomp zinvol

Nee? Kies bij vervanging van de CV ketel om nog een nieuwe te kopen of huren en ga aan de 
gang met de ontbrekende maatregelen



Gemiddelde kosten voor het plaatsen van een WP

Grond/water warmtepomp

Water/water warmtepomp

Lucht/lucht warmtepomp

Lucht/water warmtepomp

Hybride warmtepomp

€ 10.000 à 24.000

€ 15.000 à 20.000

vanaf € 2.500

€ 7.500 à 12.500

€ 5.000 à 7.000

€ 500 à 13.200

geen

€ 500 à 12.450

€ 1.950 à 3.000

subsidie (ISDE) > 1-1-2022

€ 4.200 à 13.200



WARMTEPOMP
Ook hier zit een warmtepomp in





Makkelijke Besparingen
Doe wat bij jou past! 

En stap voor stap
Ellen den Ouden  Communicatie DRG



Mijn motivatie

• Kosten besparen

• Maar ook voor het klimaat

• Wij kunnen niet alle grote maatregelen in een keer nemen

2012             2014                2016                2018               2020               2022

1052 m3

607 m3

2012             2014                2016            2018              2020              2022

+3055 kWh
-382 kWh -1500 kWh



Placemat

Na afloop kun je 
deze placemat
bij de uitgang 
meenemen



Uitleg en 
indicatie 
kosten

besparing
per jaar



Douchen

• Waterbesparende douchekop = ± €90 besparen

• Korter douchen = ± €135 besparen per gezin

• Ik was me vaker aan de wastafel

• Of ben je een bikkel en ga je koud douchen? 
(brr ;-)



CV ketel - Zet ‘m op 600

https://zetmop60.nl/
https://zetmop60.nl/


Thermostaat naar beneden

• In stapjes 0,5 graden lager zetten! 

Langzaam wennen = beter volhouden

-10  =  ± €180 besparen

• Verwarming uit op de kamers waar je niet bent. 
= ± €450 besparen

• ‘s Nachts en als je niet thuis bent op 150

Let op: geldt niet voor vloerverwarming!!
= ± €180/€360 besparen



Warme trui, dekentje



Vingerloze handschoenen voor achter de PC

O.a. te bestellen bij 
Bol.com

Snel te vinden onder
reumahandschoenen



Kleding wassen

• Lucht je kledingstuk, zo haal je de geurtjes eruit, kun je hem weer aan!

• Was met volle wasmachine (7 kg) , op lage temperatuur! = ± €40 besparen

• Hang je was aan de lijn = ± €150 besparen



Energieloketgoirle

https://energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/
https://energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/


Milieucentraal
• Kijk op de website

• Of volg ze op 

https://www.milieucentraal.nl/


Onze grootste besparing = autodelen
• Wij reden minder dan 10.000 km per jaar en dan is het goedkoper 

om gebruik te maken van een deelauto

• Ook handig als je maar af en toe een tweede auto nodig hebt

• In Goirle zijn er auto’s 

➢ die particulieren delen via

➢ en er staan 2 deelauto’s van

https://www.snappcar.nl/auto-huren?loc=Goirle,%20Nederland&lat=51.5236773&lng=5.0641948&fuzzy=false&max-distance=3000&sort=distance&offset=0&order=desc
https://mywheels.nl/


Doe vooral wat bij jou past!

• Ga aan de slag met de tips die 
het makkelijkst uit te voeren zijn

• Maak er een gewoonte van

• Krijg er plezier in 

• Succes!



Info-avond
Duurzaamheid

Robben Groene Energie B.V.



Zonnepanelen

AC = Alternating Current (wissel-stroom)

Van de zonnepanelen naar de meterkast

DC = Direct Current (gelijk-stroom)

Van de panelen naar de omvormer



Functie van 
een omvormer

• Het omzetten van gelijkstroom 
naar wisselstroom (voltage en 
frequency)

• Het optimaliseren van de 
opbrengst van de zonnepanelen 
met behulp van een MPP-Tracker

• Het monitoren van de opbrengst

• Het beveiligen van het zonne-
energiesysteem



Soorten omvormers

• String-omvormer, in serie 
met één MPP-tracker

• Power Optimizer, in serie 
met een MPP-tracker per 
zonnepaneel

Centrale 
omvormer:

• Micro-omvormer, parallel 
afzonderlijk achter elk 
paneel

Decentrale 
omvormer:



Schaduwbeheer

SMA ShadeFix (voorheen OptiTrac Global Peak)



Monitoring door SMA Energy app of Solar Edge app



Per 1-1-2023:
BTW 0% voor levering en installatie zonnepanelen 

op of bij een woning

Woonfunctie moet blijken uit het 
BAG (Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen)

Wel belast met 21% is bijv.:

- Zonnepanelen op bedrijfspand 
zonder woonfunctie

- Geïntegreerde zonnepanelen 
op een nieuwbouwwoning

- Zonnepanelen op openbare 
gebouwen

- Vervanging omvormer 



Batterijopslag

- Maximaal verbruik van zonne-energie
- Lagere elektriciteitsrekeningen
- Hogere energie-onafhankelijkheid



Batterij-opslag met slim 
energiebeheer



Slim 
energiebeheer



Robben Groene Energie B.V.
www.robbenenergie.nl

Info@robbenenergie.nl

013 24 000 48

Vragen?



Handige links

• www.duurzaamrielgoirle.nl

• www.duurzaamrielgoirle.nl/zon-op-eigen-dak

• www.duurzaamrielgoirle.nl/zon-op-ander-dak

• www.energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle

• www.energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/energiecoach-aan-huis

• www.milieucentraal.nl



Oproep

en 

sluiting
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