
   
Een lagere energierekening als beloning

Vaak is energie besparen simpelweg een kwestie 
van een beetje opletten. Apparaten uitzetten in 

plaats van op stand-by, en de verwarming omlaag als 
er niemand thuis is of wanneer iedereen slaapt. Wie 
dit gemakkelijk vergeet, kan zich door talloze hulp-
middelen laten ondersteunen. Een slimme thermo-
staat bijvoorbeeld, die niet alleen zorgt dat het huis 
op temperatuur is wanneer u thuiskomt, maar ook 
dat de temperatuur daalt als u weer vertrekt of gaat 
slapen. Op deze manier is energie besparen voor 
iedereen mogelijk.

Energie besparen helpt écht
Als iedereen thuis energie bespaart, helpt dat het 
klimaat. Huishoudens zorgen namelijk voor 25 pro-
cent van het Nederlandse energieverbruik. 
Wilt u weten of u meer of juist minder verbruikt 
dan anderen in een vergelijkbare woonsituatie? 
Kijk dan op milieucentraal.nl onder ‘Advies op 
maat’ en doe de test ‘Vergelijk mijn energiever-
bruik’. En zie wat u nog meer kunt doen om energie 
te besparen!

                            Editie september 2013

Prijzen voor gas en elektra 2013   

Verwarming grootste kostenpost energie

Hoeveel euro aan gas kost het 
om 20 minuten te douchen?

Uitgaande van: een HR-combiketel die water opwarmt van 10°C naar 40°C; een besparende 
douchekop die 6,3 liter water per minuut geeft; een gasprijs van € 0, 63 per m3.
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Hoe minder energie we gebruiken, hoe beter. Voor het milieu en onze portemonnee kan dit vaak al met 
simpele maatregelen. 

Milieu Centraal gaat voor 2013 uit van de volgende 
energieprijzen:
• gas: € 0,65 per m3

• elektra: € 0,23 per kWh

Deze consumentenprijzen zijn inclusief energiebelasting en btw, 
maar exclusief vastrechtkosten. Er zijn wel prijsverschillen tussen 
de diverse leveranciers. Ga bij belangrijke berekeningen en 
besluiten vooral uit van de prijzen die gelden voor uw eigen 
leverancier, regio en gebruik. Wilt u weten of u goedkoper gas 
of elektra kunt inkopen? Kijk dan eens op www.energieprijzen.nl. 

Van alle energie die een gemiddeld huishouden verbruikt, gaat ruim de 
helft op aan verwarming van de woning. Lees op pagina 3 van deze krant 
hoe u zuinig kunt stoken.

‘We hebben met de 
straat weer veel mooie 

dingen beleefd!’

Gert Veldhuis en 
Gretha Boels 

Initiatiefnemers Klimaatstraatfeest 

Kijk voor het interview op pagina 3

De vijf belangrijkste kostenposten voor energie per jaar zijn ge-
middeld in een huishouden:
1 Verwarming:  €  850,-
2 Warm water: €  190,-
3 Reinigen (wassen, afwassen, was drogen): €  165,-
4 Koelen en vriezen: €  135,-
5 Verlichting: €  120,-

Met de volgende tips kunt u gemakkelijk energie besparen. Samen kunnen ze 
u veel geld schelen!
1  Haal opladers uit het stopcontact als u ze niet gebruikt en zet tv en 

computer écht uit.
2  Gebruik spaarlampen of ledlampen in plaats van gloeilampen. Per lamp 

scheelt dit gemiddeld € 5,- aan stroomkosten per jaar.
3  Koop een waterbesparende douchekop. Dit bespaart aan gas en water 

gemiddeld € 50,- per jaar.
4  Zet de verwarming voor de nacht op 15 graden. Doe dit bij voorkeur een 

uur voordat u gaat slapen, want zo lang blijft het huis nog wel warm.
5  Zet de verwarming overdag een graadje lager. Dat scheelt per graad 

gemiddeld € 60,- per jaar!

5 tips om energie en geld te besparen 

Bron: Milieu Centraal 

51%

14%
8%

6%
6%

6%
6% 3%

Woningverwarming

Koken

Schoonmaken

Audio, tv en computer

Warm water

Verlichten

Koelen

Overig

    Bespaar een 
    paar honderd 
    euro per jaar

          Een gemiddeld huishouden geeft per 
jaar ongeveer € 2.000,- uit aan gas, elektriciteit 

en water, exclusief vastrecht. Dit bedrag kan 
met weinig moeite 10 tot 25 procent omlaag. Dit 
scheelt al gauw een paar honderd euro per jaar!

De EnergieKrant
 met veel praktische handvatten om energie en geld te besparen

Jan Bessembinders
Wethouder gemeente 
Stadskanaal

  Kom naar de Energiemarkt!

Prijsvraag Energiemarkt Stadskanaal

Mooie prijzen
De hoofdprijs is een i-CARE-pakket met een 
abonnement van 2 jaar, beschikbaar gesteld door 
gemeente Stadskanaal en enerGQ. Meer infor-
matie over i-CARE is te vinden op pagina 4. De 
hoofdprijs en vier andere mooie prijzen worden 
verloot onder de goede inzenders.

Inzenden
Uw antwoord kunt u 5 oktober op de Energie-
markt inleveren bij de stand van enerGQ.

De Energiemarkt wordt gehouden 

bij MFA Noordstee

Berkenstraat 2b, Stadskanaal

• duurzame mobiliteit
• elektrisch rijden
• duurzaam bouwen
• duurzaamheidslening
• isolatie en energiebesparing

zaterdag 5 oktober

van 10.00 tot 15.00 uur

‘ 

’

Wethouder Jan Bessembinders aan het woord
De gemakkelijkste manier om energie en geld te besparen zit in kleine dingen. 
Zoals je gedrag aanpassen of oude elektrische apparaten vervangen door 
zuiniger exemplaren.
Als je grotere stappen wilt zetten, is het duurzaam verwarmen en isoleren van 
je woning het overwegen waard. Het zelf opwekken van energie - door bij-
voorbeeld zonnepanelen te plaatsen - wordt steeds aantrekkelijker. Voor zulke 
investeringen verruimt onze duurzaamheidslening wellicht de mogelijkheden. 
Deze energiekrant biedt u handvatten om te besparen op uw energierekening. 
Als u meer wilt weten, nodig ik u graag uit om 5 oktober onze Energiemarkt 
te bezoeken. Daar zijn diverse regionale bedrijven aanwezig die u met raad en 
daad een stap verder kunnen helpen.



Arnoel Jansen, Ratering Isolaties:

‘Bestaande woningen na-isoleren kan het 
beste met PUR-schuim’, betoogt Arnoel Jansen. 
‘Het enige nadeel is de hogere prijs, maar door 
de betere isolatiewaarde verdien je het extra 
geld weer snel terug door een lagere energie-
rekening.’

Jansen, die bij Ratering Isolaties verantwoorde-
lijk is voor de woningmarkt, kan de verschillen-
de soorten isolatiemateriaal goed vergelijken. 
Naast isoleren met PUR, ofwel polyurethaan, 
heeft het Buinerveense bedrijf ook geïnvesteerd 
in mobiele units om woningen te isoleren met 
glaswolvezels en PU-parels (piepschuim).

Vergelijking
Spouwmuren na-isoleren met PUR is ruwweg 
1,5 keer zo duur als isoleren met glaswolve-
zels en PU-parels, becijfert Arnoel Jansen. Het 
prijsverschil zit volgens hem vooral in het 
voorwerk. ‘PUR brengen we als vloeistof in, 
waarna het binnen de spouw uitzet en zo in 
alle hoeken komt. Als er ergens een naad, gat 
of kier zit, komt het PUR-schuim er daar uit. 
Daarom inspecteren we eerst de te behandelen 
muren en maken alle openingen goed dicht. 
Na het uitharden blijft er één aaneengesloten, 

luchtdichte plaat over, zonder koudebruggen, 
condensvorming, vocht- of schimmelplekken. 
En met een gelijkmatiger verdeling en aanzien-
lijk hogere isolatiewaarde dan bij de andere 
materialen.’

Geen vervelende bijwerkingen
Eerder dit jaar was er in de media veel aan-
dacht voor mogelijke gezondheidsklachten 
door PUR-toepassing in kelders. Deze klachten 
zijn inmiddels onderzocht door TNO. Het blijkt 
dat PUR mogelijk bij een paar van de gemelde 
klachten een rol speelt. In deze gevallen was er 
sprake van een verkeerde mengverhouding van 
de twee componenten. Bij goed aanbrengen 
levert PUR volgens Arnoel Jansen absoluut 
geen gezondheidsrisico’s op. Hij garandeert de 
kwaliteit die hij levert: ‘Niet alleen ons bedrijf is 
gecertificeerd, ook onze mensen zijn hiervoor 
persoonlijk gecertificeerd.’ 

Nooit overisolatie
‘Overisolatie bestaat niet!’, benadrukt Jansen. 
‘Wél moet je met een heel nieuwe situatie 
leren omgaan als je een nauwelijks geïsoleerde 
woning sterk verbetert. Vóór de isolatie had 
je automatisch al voldoende of meer dan vol-
doende toevoer van lucht. Na isolatie met PUR 
moet je bewust luchten en ventileren om vocht 
en geurtjes af te voeren.’

De kwaliteit van PUR-isolatie kunnen we volledig garanderen

Top 3 sluipverbruikers

Energielabel voor 
lampen
Sinds 2012 bestaat er een speciaal energielabel 
voor lampen. Het label is handig om te zien hoe 
energiezuinig de lamp is. Koop het liefst een lamp 
met energielabel A of B. Spaar-, led- en tl-lampen 
kunnen dit label hebben. Ook sommige halogeen-
lampen hebben energielabel B. 

Besparen met apparaten
Elektrische apparaten zorgen voor ongeveer 30 
procent van het energieverbruik in een huishouden. 
Enkele tips om hiermee te besparen op de energie-
rekening.

1. Kies bij aankoop voor apparaten met een laag 
energieverbruik. Ze zijn te herkennen aan ener-
gielabel A+++ of – bij apparaten met een ‘oud’ 
energielabel – A. Zuinige apparaten zijn vaak wat 
duurder in aanschaf, maar doordat ze minder 
elektriciteit gebruiken verdient u dit verschil 
meestal snel terug.

2. Vervang oude huishoudelijke apparaten die veel 
energie verbruiken, door nieuwe energiezuinige. 
U bespaart hiermee op uw jaarlijkse energiereke-
ning. 

3. De was aan de drooglijn is de milieuvriendelijk-
ste en goedkoopste manier om was te drogen. 
Gemiddeld gebruikt een wasdroger  € 55,- aan 
stroom per jaar. 

Wist u dat apparaten die op stand-by staan behoor-
lijk veel stroom verbruiken? Helemaal uit zetten 
levert een gemiddelde besparing op van ongeveer 
€ 70,- per huishouden per jaar.

Besparing per jaar wanneer u deze apparaten hele-
maal van het stroom haalt:
1. Randapparatuur bij televisie (opnameapparaat 
 en decoder voor digitale tv) € 10,- tot € 50,-.
2. Computer met randapparatuur ca. € 30,-.
3. Warmhoudstand koffiemachine € 6,- tot € 17,-.

 

milieucentraal.nl/verlichting.
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Uit = uit
Alle beeld-, geluids- en computerappara-

tuur tezamen gebruiken ongeveer 15 procent 
van de elektriciteit van een huishouden. Dit 
komt mede doordat veel apparaten vaak op 

stand-by blijven staan. Voor alle apparaten bij 
elkaar kost dit al snel enkele tientallen euro’s 

per jaar extra. Haal apparaten die u niet 
gebruikt daarom écht van de stroom. 

Door de stijgende energieprijzen besteden huishoudens 
een steeds groter deel van het inkomen aan energie. 
Deze energielasten kunnen fors worden teruggebracht 
door aan de woning energiebesparende maatregelen te treffen. 
Om de investering in energiebesparende maatregelen voor particu-
liere woningbezitters gemakkelijker te maken, heeft de gemeente 
Stadskanaal een Duurzaamheidslening ingesteld. 

De Duurzaamheidslening kan gebruikt worden voor investeringen 
in onder andere:
•zonnepanelen 
• een zonneboiler 
• vloer-, gevel- of dakisolatie 
• isolatieglas (minimaal HR+)
• een cv-ketel (minimaal HR)
• een houtgestookte cv-ketel
Inzet van de lening voor andere energiebesparende maatregelen is 
bespreekbaar.

Lagere rente
Met een Duurzaamheidslening kan een eigenaar/bewoner van een 
bestaande woning een lening afsluiten tegen een lagere rente dan 
de marktrente. Zo wil de gemeente Stadskanaal bewoners onder-
steunen om deze investeringen ook daadwerkelijk te doen. Het gaat 
bij de Duurzaamheidslening om een bedrag tussen € 2.500,- en 
€ 15.000,- met een looptijd van maximaal 15 jaar. De eerste 3 jaar 
zijn bovendien aflossingsvrij. Bij de aanvraag voor een duurzaam-
heidslening moet een maatwerkadvies worden meegeleverd. 
Ecocert maakt speciaal voor Stadskanaal een voor de aanvraag 
geschikte quick scan voor € 100,-.

Aantrekkelijk
Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen 
dragen niet alleen bij aan de beoogde klimaatdoelstellingen van 
de gemeente. De effecten ervan zijn in de eerste plaats bijzonder 
aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Naast een aanzienlijk lagere 
energierekening, leveren de maatregelen vaak een positieve bijdrage 
aan het wooncomfort en het binnenklimaat. 

Laat u adviseren over energiebesparende maatregelen en informeer 
naar de Duurzaamheidslening op de Energiemarkt, zaterdag 5 oktober 
in Stadskanaal.

Duurzaamheidslening 
Stadskanaal 

Stoken met hout 
Houtkachels hebben het imago van milieuvriende-
lijk en goedkoop. Beide zijn niet of slechts ten dele 
waar. Nadeel van stoken met hout is de uitstoot van 
het schadelijke fijnstof. Bij een houtkachel met een 
hoog rendement is dit nadeel het kleinst. Goedkoop 
stoken is alleen het geval als je gratis of voordelig  
               aan schoon, gedroogd hout kunt komen. Of 
               dat je zelf plaats (en twee jaar de tijd) hebt 
             om het hout te laten drogen. Houtpellet-
kachels geven een hoog rendement en branden 
schoner dan de meeste houtkachels. De stookkosten 
zijn vergelijkbaar met het stoken van kant en klaar 
gedroogd haardhout.

De verbrandingswaarde van de verschillende hout-
producten in kWh per m3 zijn:
- Houtblokken: 1.700
- Gedroogd hout: 2.500
- Houtsnippers:    850
- Houtpallets: 3.100



Johan en Janneke Eefsting verbeterden hun huis van Energielabel E naar A+

Graag wilden Johan en Janneke Eefsting nog zonnepanelen op 
het dak plaatsen. Daarmee zouden ze hun huis in Onstwedde 
klaar hebben voor de toekomst, met heel lage energiekosten. 
De duurzaamheidslening van gemeente Stadskanaal gaf het 
laatste zetje.

‘Het verlagen van onze woonlasten zien we als een soort 
verzekering voor de toekomst’, zo motiveert Johan Eefsting het 
energievriendelijk maken van hun woning. ‘Afgelopen jaren 
konden we hieraan geld besteden; wat we in de toekomst heb-
ben, weten we niet.’
Janneke heeft de map met alle berekeningen, facturen en of-
fertes bij de hand. Met voorzichtige trots haalt ze het certificaat 
eruit dat aangeeft dat hun woning Energielabel A+ heeft, een 
uitstekende score. ‘Het gaat ons hierbij geeneens om de meer-
waarde van de woning, want we zijn van plan hier in dit huis 
in Onstwedde te blijven wonen.  Maar ons huis is nu wel heel 
comfortabel en de maandlasten zijn blijvend sterk verlaagd.’

Planmatig
Johan en Janneke hebben het verbetertraject heel planmatig 
aangepakt. Ze gebruikten telkens het geld dat ze terugkregen 
van de hypotheekrenteaftrek om hun tussenwoning uit 1972 
voor hen en hun drie kinderen leefbaarder te maken. En tegelijk 
energievriendelijker. Ze begonnen met wat bouwtechnische 
aanpassingen, het vervangen van enkele kozijnen door kunst-
stof exemplaren met HR++-glas en het plaatsen van enkele 
rolluiken.
Aan de basis van de stappen van de laatste twee jaar stond 
een EPA-advies, een Energie Prestatie Advies. Ze lieten dit in 
2011 door Ecocert opstellen voor € 375,-. Het adviesrapport was 
ook nodig om in aanmerking te komen voor een landelijke en 
provinciale subsidie van in totaal € 1.750,-. Hiervoor moesten ze 
hun woonlabel in beeld brengen en dit twee niveaus verbete-
ren. Om dit te bereiken hebben ze hun woning volledig geïso-
leerd. De zolder deed Johan zelf, de muren en vloer besteedden 
ze uit.

Zonnepanelen: het laatste zetje
‘Zonnepanelen stonden nog op ons wensenlijstje, voor als 
we weer voldoende geld beschikbaar zouden hebben’, vertelt 
Johan. ‘Toen we hoorden van de duurzaamheidslening van 
gemeente Stadskanaal, hebben we dat gelijk nagezocht. Met 
het EPA-rapport erbij was het vervolgens heel snel te regelen. 
Over het geleende bedrag van € 8.000,- betalen we 2,5 pro-
cent rente, 3 procent lager dan de gangbare bankrente van dat 
moment. Terwijl het berekende rendement van zonnepanelen 
toch zeker enkele procenten hoger ligt. Bovendien kwamen we 
in aanmerking voor de landelijke subsidie van € 650,-.’
Sinds september 2012 zitten er 12 panelen op hun dak. Afgelo-
pen mooie maanden juni en juli zorgden deze zelfs voor een 
teruglevering van 384 kWh aan stroom. ‘Daarmee houd je gelijk 
zo’n € 90,- over’, zegt Janneke, ‘maar zo gaat het natuurlijk niet 

het hele jaar door! Maar met de besparing op de energiekosten 
kunnen we eenvoudig de duurzaamheidslening aflossen.’

Heel tevreden
Johan: ‘Weet je, als je niks te investeren hebt, houdt het snel op. 
Maar als je wel geld hebt, vinden wij het slim om te investeren 
in de toekomst.’ Janneke legt een uitdraai van Essent op tafel: 
‘Vergeleken met het normverbruik zaten we afgelopen 2 maan-
den met elektra € 39,- en met gas € 61,- lager, een verschil dus 
van samen € 100,-, ofwel van € 600,- per jaar.’
Nog wensen? Johan: ‘Aanvankelijk viel het stroomverbruik ons 
nog tegen. Dat bleek te komen door onze diepvrieskast van 17 
jaar oud en koelkast van 12 jaar. De diepvries hebben we inmid-
dels vervangen en dat scheelt aanmerkelijk. Een zuinige koelkast 
staat nu nog op ons wensenlijstje.’

Verstandig verwarmen: veel comfort en weinig verspilling
Verstandig verwarmen is zorgen dat de warmte binnen en de kou buiten blijft, zonder onnodig energieverbruik. Als je dan ook nog 
voldoende ventileert, is het wooncomfort verzekerd.

‘De duurzaamheidslening zorgde voor het extra stapje’

Initiatiefnemers Gert Veldhuis 
en Gretha Boels:  

‘We hebben met de 
straat weer veel mooie 
dingen beleefd!’

Huisinghelaan in Onstwedde 7e Klimaatstraat van 
Nederland

‘We hebben er met 30 huishoudens hard voor 
gewerkt, maar we hebben er veel eer van. Vorig jaar 
bereikten we landelijk plaats 24, dit jaar stonden 
we in de eindlijst zelfs zevende’, vertelt Gert Veld-
huis tijdens de door dit resultaat met hun straat 
verdiende barbecue, eind augustus. ’En beide jaren 
waren we wél de beste Klimaatstraat van Noord-
Nederland!’

Aan de landelijke Klimaatstraatfeestcompetitie 
namen dit jaar bijna 1700 straten deel. De kunst 
is hierbij om zo veel mogelijk punten te verdienen 
met activiteiten op het gebied van energie en 
duurzaamheid. Dit jaar besloten Gert en mede-
initiatiefnemer Gretha Boels er nog meer energie 
in te steken dan vorig jaar, met behulp van een drie 
vrouw sterk Klimaatstraatfeestteam. ‘Dat maakte 
het mogelijk onze medebewoners er nog intensie-
ver bij te betrekken’, zegt Gretha. 
Tientallen acties zetten ze in gang. Gert somt 
op: ‘Net als vorig jaar een warmetruiendag op 8 
februari, tijdens Earth Hour 23 maart een uur lang 
het licht uit, een autovrije zondag, energieborrels 
met gesprekken over energiebesparing en ook 
gezamenlijke dinertjes met alleen ingrediënten uit 
Nederland.’ 

‘De leukste …?’, bedenkt Gretha … ‘Oei, moeilijk 
kiezen … we hebben tussentijds voor het project 
een quiz gewonnen en mochten toen met de hele 
straat in twee bussen naar World Cup-wedstrijden 
schaatsen in Thialf; een prachtige dag. En de kinde-
ren waren helemaal enthousiast toen presentatrice 
Harma Boer hier kwam voor een uitzending voor 
TV Noord! En toen we een kindermiddag hadden 
met allerlei bij het thema passende spelletjes, was 
de betrokkenheid van de ouderen uit de straat heel 
stimulerend.’

‘Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt de 
excursie naar het Essent-windmolenpark in de 
Eemshaven,’ zegt Gretha, ‘heel interessant! Oh ja, 
en grappig die keer dat iedereen de diepvriezers 
ontdooide omdat ze daarna minder energie ver-
bruiken’, herinnert ze zich. ‘Omdat het toen buiten 
flink vroor, hadden veel mensen de inhoud van 
de vriezer in de voortuin gezet … dat gaf een heel 
mooie sfeer …’

Aandachtspunten voor huis en 
apparatuur

• Zorg dat de verwarmingsapparatuur 
goed is afgesteld. Onderhoud (eenmaal 
per jaar of per twee jaar) is essentieel. 
Bij een cv gaat het om het schoonmaken 
van de ketel, water bijvullen, het ontluch-
ten van de radiatoren en het goed instel-
len van thermostaat en radiatorkranen.

• Isolatie van ramen, muren, dak en vloer 
vermindert het warmteverlies en ver-
betert het comfort. En voorkomt zo een 
onnodig hoge energierekening.

• Ga eens op kierenjacht: met tochtstrips 
valt vaak veel gas te besparen.

Tips voor zuinig en comfortabel 
stoken

• Stel met de klokthermostaat de tempera-
turen in op uw eigen leefritme; dit geeft 
de meeste besparing en comfort.

• Probeer eens of de verwarming een 
graadje lager kan; per graad scheelt dit al 
gauw 7 procent in gasverbruik, ofwel zo’n 
€ 60,- per jaar.

• Laat de verwarming niet aanstaan als u 
voor langere tijd de kamer verlaat. Zet de 
kamerthermostaat een uur voor vertrek 
of slapen gaan enkele graden lager: bij 
woningen van voor 1993 5 tot 7 graden, 
woningen van daarna 2 tot 4 graden 
lager.

• Laat warmte niet ontsnappen. Hou de 
deuren van uw huis en van verwarmde 
kamers zo veel mogelijk dicht. En gebruik 
gordijnen: ’s nachts dicht om de kou bui-
ten te houden, overdag open om de zon 
binnen te laten.

Vergeet de ventilatie niet!
Ventileren en luchten is – zeker in goed 
geïsoleerde huizen – écht nodig om 
frisse, zuurstofrijke lucht aan te voeren en 
vervuilde lucht af te voeren. Bewoners en 
huisdieren, en ook een brandend fornuis, 
cv en haard, verbruiken immers zuurstof. 
Tegelijk geven ze kooldioxide, waterdamp 
en allerlei luchtjes in huis af, die moeten 
worden afgevoerd. 
Bovendien kan de dagelijkse vochtpro-
ductie binnenshuis wel 10 liter zijn, vooral 
door uitademen, douchen, afwassen en 
het drogen van de was. Zonder afvoer kan 
vocht in huis schimmel tot gevolg heb-
ben. Bovendien zorgt muffe lucht in huis 
voor extra stookkosten en een verminderd 
gevoel van comfort.Isoleren en ventileren 

gaan hand in hand
Hou vooral eens een tijdje bij hoeveel gas en 

elektriciteit u verbruikt. Dan kunt u zien hoe-

veel het verbruik omlaag gaat bij toepassing 

van energiebesparende maatregelen.

Johan en Janneke Eefsting met hun kinderen Sebastiaan, Pepijn 
en Stach. In de hand het Energielabel-A+-certificaat. En op de 
achtergrond hun huis met enkele van de zonnepanelen. 



Norbert Hooft, enerGQ   Robert Meijer, SolarNoord:  

‘Besparen hoeft geen geld te kosten’ ‘De zon gaat voor niks op … 
maak er vooral goed gebruik van!’

snel allerlei vragen, zoals: hoe kan ik het 
beste energie besparen? Welk apparaat, 
schoonmaakmiddel of vervoermiddel be-
last het milieu het minst? Milieu Centraal 
biedt hiervoor alle benodigde informatie 
op www.milieucentraal.nl. 

Milieu Centraal is een onafhankelijke 
organisatie met praktische, betrouwbare 
informatie voor consumenten over milieu 
en energie in het dagelijkse leven. ‘Bespa-
ren kunnen we allemaal’ is het uitgangs-

punt. De website geeft concrete adviezen 
en  praktische informatie over onderwer-
pen als energie, zonnepanelen, apparaten, 
voeding, afval, tuinieren en vervoer. Alle 
informatie is wetenschappelijk getoetst. 
De besparingscijfers in deze KlimaatKrant 
zijn gevalideerd door Milieu Centraal.

Advies op Maat
Milieu Centraal biedt ook ‘Advies op maat’ 
op de website. ‘Advies op maat’ geeft ant-
woord op vragen over energiebesparing, 

duurzame energie en andere onderwerpen 
toegespitst op de eigen woonsituatie. 
Ga hiervoor naar milieucentraal.nl/
tests-en-advies-op-maat.

Verder heeft Milieu Centraal een aantal 
apps ontwikkeld over afval scheiden, 
keurmerken, een groente- en fruitkalender 
en een weggooitest. Deze zijn gratis te 
downloaden.

Milieu Centraal: onafhankelijke informatie  over klimaat en milieu  

’Besparen kunnen we allemaal!’

Douchen 
met minder 

water
Als iedereen in Nederland één minuut korter 
zou douchen, besparen we jaarlijks 34 miljard 

liter water. Dit is evenveel als 13.000 zwembaden 
van olympisch formaat! 
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Het Klimaatverbond – een vereni-
ging van gemeenten, provincies 
en waterschappen die door beleid 
ongewenste klimaatveranderin-
gen willen beperken – beveelt het 
inzetten van deze KlimaatKrant 
van harte aan. 

© Woonwijzer Media, augustus 2013. De inhoud van 
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Hooft maakt vervolgens duidelijk dat het gratis 
abonnement de instapversie is, en dat de optionele 

modules veel meer waardevolle informatie bieden. Voor 
het meest gangbare abonnement wordt een bedrag 
van € 35,- per jaar in rekening gebracht. ‘De informatie 
die mensen dan krijgen, is het geld heel dik waard’, be-
nadrukt hij. ‘Door simpele aanpassingen van je gedrag, 

kun je al snel 10 procent besparen op gas en elektra; dat 
is veelal zo’n € 200,- per jaar. Ook hogere besparingen 
tot 30 procent zijn mogelijk. Je moet alleen eerst wel 
weten waar je verbruik zit en waar eenvoudig de winst 
te behalen valt!’

Heel simpel
Bij het betaalde abonnement gaat i-CARE uit van de 
permanente informatiestroom van het gas- en elektra-
verbruik. En verder van de opgegeven informatie van 
woning en gezinssamenstelling. Norbert Hooft: ‘De 
eerste twee maanden bouwen we verbruikshistorie 
op. Daarna kan i-CARE signaleren wanneer je bespaart 
of verspilt, en het verbruik ook – anoniem – vergelijken 
met andere huishoudens. Desgewenst kunnen abon-
nees bij plotselinge forse afwijkingen een attentiemail 
ontvangen met het alarmerende of verheugende 
nieuws.’

Hooft benadrukt verder dat alle verbruikscijfers en 
vergelijkingen heel overzichtelijk zijn opgebouwd, met 
duidelijke kleuren voor normaal, gemiddeld, heel goed 
en slechte prestaties. En alles staat ook in euro’s ver-
meld, zodat direct de financiële plussen en minnen in 
het oog springen.

Opstartkosten
Het enige wat voor de toepassing nodig is, zijn een 
slimme gas- en elektriciteitsmeter en een internet-
verbinding. De i-CARE-gateway die nodig is voor de 
betaalde variant kost eenmalig € 79,95 en is eenvoudig 
aan te sluiten. Vanaf dat moment zijn alle belangrijke 
gegevens over het energieverbruik zichtbaar op het 
persoonlijke i-CARE-dashboard. Deze is voor de klant 
toegankelijk vanaf elke computer, tablet of smartphone. 
i-CARE biedt ook de mogelijkheid om de opbrengst van 
zonnepanelen los in te lezen, maar hiervoor moet wel 
een extra module geïnstalleerd worden.

Competitie
Ook de grote energiebedrijven bieden ‘slimme bespaar-
programma’s’ aan. Wat is het verschil? Norbert Hooft: 
‘i-CARE is onafhankelijk en niet aan een energieleve-
ringsabonnement gebonden. Bovendien bieden we 
direct inzicht in besparingen en verspilling of bijvoor-
beeld de mogelijkheid om apparaten te herkennen en 
zo hun verbruik los te meten. Ook koppelingen met 
andere huishoudens zijn mogelijk, om zo bijvoorbeeld in 
competitieverband samen te werken aan besparingen.’

Aanbieding Energiemarkt Stadskanaal
i-CARE heeft 5 oktober een stand op de Energiemarkt 
in Stadskanaal. Hier kunt u terecht voor meer informa-
tie. Bovendien geeft enerGQ hier eenmalig 20 procent 
korting op alle i-CARE-abonnementen.

‘We bieden al een goed inzicht in je verbruikscijfers van stroom en gas voor nul euro!’, stelt Norbert 
Hooft, directeur van enerGQ. ‘Dat is toch de belangrijkste basis om te gaan besparen: dat je weet hoe-
veel energie je verbruikt en wat dat kost.’

Direct na het inloggen komt het persoonlijke i-CARE-
dashboard in beeld met hierop de meest relevante 
verbruiksinformatie. Van hieruit is in te zoomen naar 
detailinformatie. 

De markt van zonnepanelen is sinds enkele jaren ‘booming’. 
Huisman Warmtetechniek was vier jaar geleden een van de 
eerste bedrijven in Noord-Nederland die er volop in investeerde. 
Voor de nieuwe activiteiten werd ‘dochter’ SolarNoord opgezet. 
Bedrijfsleider Robert Meijer: ‘We hebben veel onderzoek gedaan, 
en bieden nu het beste materiaal tegen concurrerende prijzen, en 
met een gegarandeerd goede kwaliteit en rendement.’

‘Toen er meer vraag naar zonnepanelen kwam, hadden we al veel 
ervaring met zonneboilers’, vertelt Meijer. ‘De stap naar pv-pane-
len was niet zo groot. Heel bewust hebben we toen gekozen voor 
de beste kwaliteit panelen, 
omvormers en andere ma-
terialen. Deze hoge kwaliteit 
blijkt ook uit onafhankelijke 
testen: het maakt dat het 
rendement beter ís en blíjft 
en dat er zelden defecten 
zijn. We kunnen mensen om 
deze reden heel veel zeker-
heid bieden.’
Inmiddels zijn er in Neder-
land zo’n 130.000 huishou-
dens met zonnepanelen; 
gemiddeld genomen gaat 
het om 10 à 12 panelen per 
dak. SolarNoord plaatste in 
2012 ongeveer 5.000 pane-
len; dit jaar gaat het aantal 
richting 8.000.

Prijzen stabiel
Hoewel de publiciteit over invoerheffingen op Chinese panelen 
anders doet vermoeden, zijn de prijzen van zonnepanelen volgens 
Robert Meijer vrij stabiel. Panelen kosten momenteel evenveel 
als begin dit jaar, en hij verwacht niet dat dit snel verandert. Wel 
is de landelijke subsidiepot voor 2013 leeg; onbekend is nog of 
hij voor 2014 weer gevuld gaat worden. Ook zonder subsidie zijn 
panelen volgens Meijer nog steeds heel rendabel, met een goed 
rendement op het geïnvesteerde geld.
Als kostenindicatie noemt hij:
• Aan materiaal, all-in:
 - 6 panelen:  € 2.700,-
 - 9 panelen: € 3.850,-
 - 12 panelen: € 4.800,-
 - 16 panelen: € 6.400,-
• Installatiekosten:  € 50,- à € 60,- per paneel, afhankelijk van de 

situatie.

Energiemarkt-korting
SolarNoord is met een stand op de Energiemarkt in Stadskanaal 
aanwezig. Met hierin een aantal innovaties op het gebied van 
zonne-energie, zoals panelen met accusystemen voor caravans 
en voor gebieden met een instabiele stroomvoorziening, en 
IsoSol-isolatieplaten met geïntegreerde zonnepaneelrails. Verder 
biedt SolarNoord bezoekers van hun stand op de Energiemarkt 
een korting van 5 procent op de aanschaf en installatie van zon-
nepanelen.


