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Energiebewust wonen

Tips voor thuis energie besparen en 
duurzaam opwekken



Waar gaan we het over 
hebben?

1. Opening door Lies van Campen, voorzitter 
Dorpsvereniging

2. Peer Trepels vertelt over zijn huis aan de 
Nijmeegsebaan

3. Waarom thuis energie besparen en zelf opwekken? 
– Mark van ‘t Hof

4. Welke kun je aan je huis doen? Wat kost dat? 
Welke subsidies zijn er? Wie geeft advies? 
- Jos van der Lint, Loket Duurzaam Wonen Plus, 
gemeente Berg en Dal

5. Peer Trepels komt met conclusies en vraagt aan 
jullie wat je zelf nog zoekt.

PAUZE: 21.00 uur

6. Tafelgesprekken met sprekers van de avond, Jos 
van der Lint, Peer Trepels en Mark van ’t Hof + 
Philip Wolbert vertelt over en demonstreert LED-
verlichting (dimmen, warme kleuren)

Afronding: 21.30 uur



Waarom thuis energie 
besparen en zelf opwekken?

1. Kosten

2. Comfort

3. Klimaat



Kosten

≈netto maandsalaris aan energielasten

≈ 75% energieverbruik voor warmte, door aardgas ≈ 60% kosten

Op dit moment betalen huishoudens voor aardgas 29,31 cent per m3. Op 1 

januari 2020 stijgt het tarief van de eerste schijf voor aardgas met 3,99 

(+13,6%!) cent per m3. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 cent per m3

per jaar bij. (meerkosten 2020 bij 2.200 m3 = € 87,78)

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/


Comfort

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/


Klimaat – verandert  ingrijpend

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/

Broeikasgassen als afval van: 
- verbranden Olie- en Gasproducten, 
- Industrie, Verkeer, Landbouw en Veeteelt

Natuur kan dat niet meer snel genoeg 
verwerken > gemiddelde temperatuur op 
aarde stijgt, constant en overal

Gevolg:
> Hitte (NL-record in 2019: 40⁰ C.)
> Droogte
> Neerslag vaker intens - overlast
> Biodiversiteit neemt af
> Zeespiegel stijgt – hogere stand Waal

Bedreiging, nu al, voor onze manier van 
leven en onze economie (€), wereldwijd

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR3JuX5K7iAhUJ6aQKHckWD-UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bmdzuid.nl/verbetering-luchtkwaliteit/shutterstock_61424575_luchtemissie/&psig=AOvVaw3QMrpqlOF1nEA8fPrQokhE&ust=1558602273785344
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR3JuX5K7iAhUJ6aQKHckWD-UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bmdzuid.nl/verbetering-luchtkwaliteit/shutterstock_61424575_luchtemissie/&psig=AOvVaw3QMrpqlOF1nEA8fPrQokhE&ust=1558602273785344


Ons klimaat verandert snel en vraagt ook ónze 
actie voor een leefbare toekomst voor iedereen



En wat nu? Kijk wat je kunt doen…
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En wat nu, thuis?

Aan de slag met je huis voor portemonnee, comfort en klimaat!

warmte besparen elektra/warmte opwekkenelektra besparen



Bouwjaar: eerste 
idee van  

energiezuinigheid

Energielabel: hoe 
dichter bij A+, 

hoe 
energiezuiniger
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http://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.energielabel.nl/


Aan de horizon: 
Heilig Landstichting aardgasvrij

1. Gemeenten in Nederland hebben in 2021 een plan waarin 
staat hoe elke wijk in Nederland aardgasvrij zal worden

2. In dat plan staat welke wijken tot 2030 worden aangepakt 
en welke tussen 2030 en 2050

3. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor warmte in 
gebouwen, zowel woningen als bedrijven

4. Beste aanpak nú: isoleren > naar energielabel B of beter



Overdenk. Vraag advies. Maak een 

meerjarenplan. Uitvoeren stap voor stap. 

Succes!


