
Informatiebijeenkomst 

17 oktober 2018

Hoe kunnen we besparen op energiekosten in de toekomst?

Werkgroep 

“Besparen met Energie” 

Wapserveen



Agenda

1. Doel en plannen werkgroep – Natasja van Zomeren –
Berkhout 

2. Wat kan ik allemaal met mijn eigen huis?– Corina 
Onderstijn – Energiewerkplaats 

3. Zonnepaneelactie – Bespaarpartner 

4. Vragen? (ongeveer 21.05 uur)

Invullen behoefteplaat – inleveren bij uitgang



1. Doel en plannen werkgroep
(Natasja van Zomeren – Berkhout)

Streefdoel: Wapserveen Energieneutraal  in 

2029?

Dit willen we bereiken door:

 informatie verstrekken om 

bewustwording te creëren hoe je 

energie kunt besparen

 Acties en activiteiten te organiseren



Acties en activiteiten gepland korte 

termijn

 Warmtescan (winter 2018/2019)

 Inkoopactie Zonnepanelen (2018/2019)

 Energiemarkt (kerstmarkt 2018)

 Duurzame huizenroute Wapserveen (2019)

 Collectieve inkoopactie isolatie woning (vanaf 2019)



Acties en activiteiten lange termijn

 Gezamenlijke inkoopactie 

warmtepomp?

 Eventueel opzetten of deelnemen 

in energiecollectief?
Energieneutraal  in 2029?

Op basis van behoefte 

inventarisatie (A4 inleveren 

einde avond)



2. Wat kan ik allemaal met mijn eigen huis?

Corina Onderstijn

Energiewerkplaats





Samenwerking tussen



Wat we doen:

Adviseren en ondersteunen bewoners initiatieven

Gezamenlijke afstemming en intake van nieuwe initiatieven

Voorbeelden verzamelen en kennis delen

Vijf ondersteunende partijen, elk met een eigen rol

Overzicht bewaken, verbinden, schakelen



Bewijs van klimaatverandering? 



Hoe hoog is uw 

energierekening?





Het energieverbruik van huishoudens in 

Wapserveen ligt gemiddeld op € 1710,-

per jaar ≈ € 142,50 per maand!

3220 kWh/jaar x € 0,21
1543 m3 gas/jaar x €0,67

Bron: Nibud



Energiebesparing is dus ook goed 

voor de portemonnee! Maar waar 

begin je?

 Kleine aanpassingen in uw alledaagse routine 

die niets kosten => energiezuinig gedrag!

 Inzetten van energiebesparende hulpmiddelen

 Grotere maatregelen in huis realiseren



10-puntenplan! 

1. Lampen uit als je de ruimte verlaat 

2. Apparaten niet op stand-by laten staan en voorkom sluipgebruik

3. Stap over op groene energie 

4. De thermostaat één graad lager en uit in ruimtes waar niemand 

verblijft

5. De thermostaat een uur voor het slapen gaan uitzetten 

6. Houd de gordijnen dicht als het koud is 

7. Draai alleen volle trommels was op een lage temperatuur

8. Hang de was te drogen

9. Ontdooi regelmatig je koelkast

10. Heb maar één koelkast

http://www.tegenstroom.nl/files/images/GSJGVLAGcopy.jpg
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www.buurkracht.nl

http://www.buurkracht.nl/


Energie- besparende hulpmiddelen 

 Schaf bij vervanging van apparaten een energiezuinige variant aan 

 Gebruik spaarlampen of LED lampen in plaats van gloeilampen 

 Plaats tochtstrips en radiatorfolie waar mogelijk

 Gebruik een waterbesparende kraan, douchekop en/of een douchecoach

 Spoor uw grootverbruikers op met behulp van een energiemeter 



Isoleren

 Spouw

 Muur

 Vloer 

 Isolatieglas en kozijnen

 Kierdichting

Bij isoleren blijft ventileren een aandachtspunt







Voordelen van isoleren 

- Minder tocht

- Minder geluidsoverlast van buiten

- Meer comfort binnen – temperatuur gelijkmatiger

- Warmer in de winter, kouder in de zomer

- Energielasten omlaag

- Een beter energielabel is goed voor de waarde van je woning

- Milieuwinst 

- Veel soorten isolatie zijn onderhoudsarm of -vrij



Duurzaam verwarmen en warm water

- (Hybride) warmtepompen

- Zonnecollectoren



Zon op eigen dak
kosten/baten collectief inkopen



Zon op eigen dak

www.drenthe.zonnekaart.nl 





Zon op ander dak – de Postcoderoos
Wanneer meedoen? 

- Schaduw

- Dak is niet geschikt

- Monumentaal pand

- Lelijk

- … Investering

Gemiddeld tussen €4000,- en €6000,- Of ca. €1,20 per Wp

Terugverdientijd: gemiddeld tussen 10 en 12 jaar

Levensduur zonnepanelen: gemiddeld 15-25 jaar



Tom Verloop 

Richard Ton

Marjan Hendriks

Alex de Ruiter

Corina Onderstijn

Christiaan Teule

Pieter Brink 

Jurr van Dalen

Lynette Germes

info@energiewerkplaatsdrenthe.nl

Bellen kan ook: 0592 31 11 50 

Vragen? 

mailto:c.teule@nmfdrenthe.nl


3. Zonnepaneelactie 

Bespaarpartner – Jan van der Kamp



Buurkracht 
Wapserveen

Door 
BespaarPartner 

B.V. te Tuk



Wie zijn wij?

• Ruim 8 jaar de specialist in Zonne-energie

• Van A tot Z in eigen beheer

• Grootste showroom van Nederland

• Enkel A-kwaliteit producten

• Advies op maat



Hoe werkt het?

• Zonnepanelen

• Omvormers

• Montage

• Aansluiting meterkast



Zonnepanelen en 
schaduwinval

• Serie-geschakelde omvormer

• Parallel-geschakelde omvormer

• Micro-omvormers

• Duo zonnepanelen



Btw-teruggave

Wij helpen kosteloos bij het terugvragen van de btw.



10+1 gratis!
Buurkracht

Wapserveen
Actie!



4. Vragen?

 Graag behoefte inventarisatie formulier invullen en achterlaten op 

de  tafel bij de uitgang


