
Duurzaamheid en Bewustwording 
gebruik van Energie
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Presentatie HuurdersBelangen Zeewolde.

Presentator: G.J. de Brieder 
Algemeen bestuurslid HBZ



1 juli 2019 nieuwe wettelijke maatregelen, 
Uitgangspunt CO2 neutraal.

Geen gas meer in de 
woningen ! 

Zonnepanelen plaatsen 

Zonneboilers plaatsen 

Warmte pompen plaatsen
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Zonnepanelen.
Bij de test zijn 23 zonnepanelen gebruikt (Er was veel 
capaciteit over). 

Een zonnepaneel is NU (2021) goed voor 0,4kWp 16 x 
0,4= 6,4 kWp  

Panelen worden in serie geschakeld en de opgewekte 
gelijkstroom wordt naar de “omvormer” geleid, om daar 
220 V wisselspanning van te maken. 

 De stroom wordt direct naar het stroomnet van het 
woonhuis geschakeld. 

 Er zijn hier nog geen opslag accu’s gebruikt, dus 
de stroom die niet gebruikt wordt komt jammer genoeg 
terug bij de leverancier. Deze heeft nu al moeite de 
capaciteit te verwerken van alle opgewekte stroom. In 
deze infrastructuur is nog niet geïnvesteerd !
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Opslag energie in accu.
Het is natuurlijk nog mooier als we in 
staat zijn om de energie, die opgewekt 
wordt, op te slaan in een accu. Dit kan 
zijn een elektrische auto, die voor de 
deur staat of daadwerkelijk een 
Powerwall van Tesla 14kWh (6500€) 

Hiermee ben je in Nederland voor 75% 
onafhankelijk van Energie. De maanden 
november t/m februari wordt moeilijk.
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Echter voor hoeveel mensen is dit bereikbaar?  
Deze vraag moet je steeds blijven stellen  

en wat levert het op?



Split-Warmtepomp
Er zijn verschillende 
warmtepompen, dit is een 
warmtepomp die de warme 
lucht met ⅓ toegevoegde 
energie van de zonnepanelen 
verdrievoudigd en in huis 
afgeeft en vice versa ofwel 
koude lucht omzet naar 
warme lucht en afvoert naar 
buiten. Vergelijkbaar met een 
koelkast. De warmte energie 
wordt vervoerd d.m.v. water.
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Warmwaterpomp - Boiler.

Om nu efficiënt met deze opgewekte 
warmte om te gaan, slaan we het 
warme water op in een boiler, zodat 
het op een ander tijdstip kan worden 
gebruikt.
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Bij onvoldoende opwarming, wordt er 
elektrisch bij verwarmd. Deze elektriciteit 
komt van de zonnepanelen en/of het net.



Maart 2020, Bewustwording Energie gebruik 
met behulp van RREW subsidie.

HBZ was gestart met: 

Opzetten energie coaches. 

Bewustwording energie 
gebruik bij huurders. 

Eigen “plan van aanpak” 
maken met huurders!
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RREW = Regeling Reductie Energiegebruik Woningen



8

Daar er steeds meer huurders komen met een beperkt 
budget, willen we als bestuur van “Huurdersbelangen 
Zeewolde” een steentje bijdragen, om duurzamer om te 
gaan met het milieu, zonder dat dit te veel gaat kosten 
( kosten neutraal ). Ook willen we aangeven hoe we (als 
huurders) besparend kunnen optreden en daar het milieu 
en de portemonnee mee kunnen besparen. 

Bewustwording huurder, Hoe…?.

Ons “Pilot Energie project” is helaas, door het steeds 
uitstellen van de “RREW” subsidie van de gemeente 
Zeewolde, door ons beëindigd. Het project was niet meer 
haalbaar met de einddatum 2 juli 2022 en de eisen van de 
Gemeente werden steeds groter. 

Toch zijn wij nog steeds bereid, om hier aandacht aan te 
blijven besteden ( Vandaar deze presentatie ! ). 



Op het dashboard kun je verschillende zaken 
uitlezen, Zoals verbruik Elektra en Gas. 

Als je een huishoudelijk apparaat gebruikt zie je 
direct het verbruik in beeld komen.

Bewustwording energie gebruik!
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Er zijn meters te koop om te kijken wat u verbruik 
is en te detecteren wat een bepaald toestel 
gebruikt (investeer 100 euro)! 

We zien hier rechts de Geo Trio II afgebeeld.

Het is dan wel aan te bevelen, om dit display in het 
zicht te hangen voor de bewustwording.

Bij deze meter is het belangrijk dat je een intelligente 
stroommeter van na 2014 hebt!



Ga over naar LED verlichting als er een lamp defect is 💡
💰.  

Sluit meerdere apparaten, met adapters, aan op een 
stopcontactenblok met een schakelaar, is de schakelaar 
uit, dan verbruik je ook geen sluipstroom van de adapters  
💰! 

Zet de verwarming eens op 19 °C. Koop een regelaar 
zodat hij automatisch uit en aan gaat op bepaalde tijden  
💰. 

Douche eens 4 minuten i.p.v.15 minuten  💰! 

Laat de ijskast deur of vriezer niet te lang open staan! 

Wist u dat een gevulde ijskast zuiniger is dan een half lege 
💰? (Lege flessen vullen met water ? Houdt de kou vast) 

Kleine eenvoudige besparingen !
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Kleine eenvoudige besparingen !
Laat een warmte foto van het huis maken en los de 
grootste lekken op!  

Radiator bevestigd op buitenmuur? Zorg dan dat u  
Radiatorfolie op de buitenmuur achter de CV bevestigt 💰. 

Als u thuis bent, behoeven niet alle verdiepingen 
verwarmd te worden! (U wilt toch niet stoken voor de 
vogels?) 

Zorg dat de gordijnen niet voor de radiator hangen als ze 
dicht getrokken worden 💰! 

Droge lucht verwarmt beter dan vochtige lucht, dus 
ventileer voldoende overdag. 

Zorg dat u de stroom van de zonnepanelen overdag goed 
gebruikt 💰(afwasmachine, strijken, etc.)



Is het even wat koud?
Ga dan niet het hele huis 
verwarmen 💰! 

Doe iets warms om je heen💰.  

Pak eens een trui of iets 
warmere sokken 💰. 

Sluit de ramen en gebruik 
ventilatie roosters! 

Zoek wat werkzaamheden op 
die wat meer inspanning 
vergen 🚵!
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Ik hoop dat het licht niet helemaal is 
uitgegaan, met al deze besparende 
zaken op een rij 🤪 😁!


Wij zijn ons bewust, dat een hoop 
zaken bij u allang bekend zijn, echter 
we hopen wel weer een bewust-
wording te hebben gekweekt met deze 
besparende maatregelen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan 
willen wij daar met u nog graag even 
naar kijken. Maak gerust een afspraak !

Bewustwording.



• – Bewoner    “ Test lokatie Zeewolde “ 
• – Woonpalet “Henri Hoogeveen” 
• – Scheer & Foppen “Bouwdewijn Veenhuizen” projectleider. 
• - Energie Team HBZ 

• – Gerard-Jan de Brieder   HBZ   Presentatie.

Met medewerking van:
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Bedankt voor uw aandacht.


