
Dorpsbijeenkomst Nieuw-Dijk

Maandag 17 juni 2019

Welkom!



Programma
• 19.30 – 19.45 Opening

Marije Schulten, klimaatcoördinator gemeente Montferland

• 19.45 – 20.25 Hoe energie te besparen en je woning te verduurzamen
Erwin Reuterink, energie adviseur energieloket

• 20.25 – 21.00 Samen aan de slag? 
Karolien Dekkers, buurtcoördinator energieloket - Buurkracht

• 21.00 Napraten



Eén adres in de Achterhoek voor al je vragen over energiebesparing 
en duurzame energie



Energiezuinig wonen
Hoe zit het eigenlijk?

Erwin Reuterink
Energieadviseur energieloket



De natuur is op zoek naar evenwicht:

Daarom isoleren we onze woning, 
de warmte vliegt van binnen naar buiten

De natuur

KOUDWARM



Maximaal isoleren:
• Rc-waarden tot 6 voor het dak
• Rc-waarden tot 4,5 voor de gevel
• Rc-waarden tot 3,5 voor de vloer

Waarden isolatie

Na-isolatie: wie, hoe of wat kom ik op terug!



Vocht (woonvocht):
• De hoeveelheid vocht in een woning noemen we 

relatieve vochtigheid
• Ideaal is percentage tussen 40% en 60%

• Wie van u meet het vochtpercentage in huis?

Isoleren = ventileren, toch?



Bewonersgedrag



Bewonersgedrag

HUIS 



Bewonersgedrag

Isolatie
HR++ glas



Bewonersgedrag



Bewonersgedrag



Bewonersgedrag

KOUD



Bewonersgedrag Weten we nog?

KOUD

WARM
TOCHT!



Dit vocht past niet meer
in de koudere lucht:
CONDENS
Slaat (onzichtbaar) neer op
• Muren
• Vloeren
• Kleding
• Bed
• Etc.
Gevolg: schimmel

Bewonersgedrag
WAAR BLIJFT DIT VOCHT???



Conclusie:
• In de wintermaanden is het droog in de woning 

(daar waar het warm is).
• Waarom dan ventileren voor vocht in de slaapvertrekken 

gedurende de dag, als we er toch niet zijn?
• Naast comfortabeler wonen bespaart het aanzienlijk op de 

energierekening!

Bewonersgedrag



Programma van Eisen

oftewel:

Wat willen wij nu eigenlijk?

Onze woning



Onze woning

Energiezuinig Energieneutraal / gasloos



Is het haalbaar / mogelijk wat we willen?
• Technisch bouwkundig

• Technisch installatie
• Vergunningen

• Financieel
• Enz., enz.

Onze woning



Verpest uw woning niet door:

1. Onjuiste maatregelen
2. Verkeerde volgorde van maatregelen
3. Ondeskundigheid
4. Haalbaarheid
5. Enz., enz.

Onze woning



Wat zijn de mogelijkheden bouwkundig?

1. Dakisolatie
2. Gevelisolatie
3. HR++ glas / Triple glas
4. Vloerisolatie
5. Oriëntatie (nieuwbouw)

Onze woning



Wat zijn de mogelijkheden bouwkundig?

Dakisolatie

Onze woning



Wat zijn de mogelijkheden bouwkundig?

Gevelisolatie (buitenzijde):

Onze woning



Wat zijn de mogelijkheden bouwkundig?

Gevelisolatie (spouw)

Onze woning



Wat zijn de mogelijkheden bouwkundig?

Gevelisolatie (binnenzijde

Onze woning



Wat zijn de mogelijkheden bouwkundig?

Vloerisolatie

Onze woning



1. Zonnepanelen (elektriciteit) / Zonnecollectoren (warm water)
2. Verwarming: CV-ketel, (hybride-)warmtepomp, infrarood 

panelen, zonneboiler (op cirquit cv), …
3. Warm tapwater: CV-ketel, warmtepomp, close-in boiler, 

zonneboiler, …
4. Ventilatie: centraal of decentraal, met of zonder 

warmteterugwinning, met of zonder CO2-sturing

Wat zijn de mogelijkheden installatietechnisch?



Zonnepanelen (elektriciteit) / Zonnecollectoren (warm water)

Wat zijn de mogelijkheden installatietechnisch?



Nieuw-Dijk op www.zonatlas.nl Groen = zeer geschikt
Geel = geschikt
Rood = minder geschikt 



Gemeten Elektra verbruik 
Gemiddelde: 3400 kWh
Bron: www.pico.geodan.nl



Verwarming: CV-ketel, (hybride-)warmtepomp, infra rood panelen, 
zonneboiler, …

Wat zijn de mogelijkheden installatietechnisch?



Warm tapwater: CV-ketel, warmtepomp, close-in boiler, zonneboiler, 
…

Wat zijn de mogelijkheden installatietechnisch?



Gemeten Gas verbruik 
Gemiddelde: 1470 m3
Bron: www.pico.geodan.nl



Ventilatie: centraal of decentraal, met of zonder 
warmteterugwinning, met of zonder CO2-sturing

Wat zijn de mogelijkheden installatietechnisch?





• Veel kansen om energie te besparen. 
• Je kunt zelf aan de slag maar ook samen als buurt/dorp!  

Wat nu? 



Buurkracht  

Samen energie besparen!  



BuurtpreventieGroen Mantelzorg Deelauto GezelligheidEnergiebesparing! 

Wat is 
buurkracht? 

buurkracht (buur-kracht)

Zelfstandig naamwoord, (de; m/v)

Vermogen dat ontstaat wanneer 
buren zich gezamenlijk inspannen om 
dingen in de buurt voor elkaar te 
krijgen. 



Slimmer 

Waarom besparen met je buurt? 

Makkelijker

Voordeliger 

Leuker 



Hoe? 

In 10 weken 
naar een goed 
aanbod voor 

isolatie of 
zonnepanelen 



Begeleiding en middelen  



Wim
‘70 woningen in de buurt zijn nu 
geïsoleerd. Nu organiseren we 
ook zonnepanelen samen en 
houden we het straatbeeld 

homogeen.’

Nicole
‘De buurt is echt samen 
aan de slag, komt naar 
de bijeenkomsten en 

wisselen ervaringen uit.’

Teams door heel NL

Nieuwe teams in 2018 

2.684

364

4.049.827

100

Deelnemers in 2018 

Kilo CO2-besparing in 2018 

Resultaten 



Slim besparen doe je samen! 

Doe je mee?  



Vul de inventarisatiekaart 
in:

In welke maatregelen heb je 
evt. interesse? 

Wil je meehelpen en denken 
in een buurtteam? 

Doe hem in de brievenbus 
bij de uitgang!


