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Mijn cv ketel is oud. Wat nu?
Deze middag ben ik te gast bij de
heer en mevrouw Geense aan de
Colignystraat. Ze wonen hier sinds
maart 2017.
Wij woonden in De Maten, in een
vergelijkbaar huis als deze. Maar het
geluid van de A1 werd steeds meer en
we kregen daar last van. Daarom zijn we
op zoek gegaan naar een ander huis. Dit
huis op het Loo is erg rustig. Als je hier
’s avonds buiten in de tuin zit, hoor je
helemaal niets.
En uw vraag: de cv-ketel, wat moeten we ermee?
Ja, dat klopt. We lezen zo veel over dat we van het gas af
moeten. De krant staat vol van informatie over warmtepompen,
nul-op-de-meter, energieneutraal, stadswarmte etc etc. Er is
een overdaad aan informatie. Maar praktisch advies is er weinig:
waar doe je goed aan? Wat betekent dit voor ons? Onze cv-ketel
is nu 15 jaar oud, moeten we deze nog wel vervangen? Moeten
we iets anders aanschaffen? Of hebben we over een jaar of twee
misschien wel stadsverwarming?

Uw huis geheel energieneutraal maken is momenteel te duur.
Bovendien zal pas over een paar jaar duidelijk zijn, hoe de
huizen verwarmd moeten gaan worden: geheel met elektrische
warmtepompen, met stadswarmte, of nog iets anders?
Vloerverwarming kan, maar u kunt ook overwegen om radiatoren
te vervangen door radiatoren die met lage temperatuur kunnen
werken. Ook daarmee bent u goed voorbereid op de toekomst.
Dus we kunnen gewoon een nieuwe cv-ketel nemen?
Jazeker, ik zou u aanraden om een goede HR ketel te nemen, liefst
eentje die geschikt om in de toekomst een hybride warmtepomp
op aan te sluiten.
Maar, die warmtepomp maakt wel geluid, toch? Het is hier juist
zo prettig stil.. we genieten daar juist zo van.
Het is waar dat hij geluid maakt, zeker als hij op volle toeren draait.
Daarom is belangrijk goed te kijken naar het merk én naar de
plaats van de warmtepomp. Ze worden steeds stiller overigens.
Wist u trouwens dat er nog subsidie op zit? U kunt tot 1500 euro
terugkrijgen op de aanschaf.
En zonnepanelen, daar denken we ook nog over.

Glas vervangen, ook ‘oud’ dubbel glas, dat kan ik u zeker aanraden.
Zeker een huis als dit, met veel ramen op de benedenverdieping,
verliest veel warmte via de ruiten. Dat zult u ook kunnen zien op
de warmtefoto’s die u gaat maken. Als u dat vervangt door HR++
glas, of wellicht door triple glas, heeft u ook veel meer comfort.
En moeten we ook vloerverwarming nemen? Dat is ook een
vraag die ons bezighoudt. Of het hele huis energieneutraal gaan
verbouwen? Dat kost nogal wat.
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Zonnepanelen zijn steeds goedkoper én beter geworden. Ook
dat is zeker goed om te doen. Ook op uw dak (ligging oost en
west) kan dat tegenwoordig prima. Neem wel een goede en
betrouwbare firma, en let op garanties.
Als u nog gerichte technische vragen heeft, kunt u ook contact
opnemen met het energieloket van de gemeente. Dat kost u
niets, en zij helpen u graag verder.

MEER INFORMATIE?
SNEL BESPAREN ZONDER KOSTEN:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/Isolatie
ISOLEREN, HOE DOE JE DAT EN WAT LEVERT HET OP?
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/
HYBRIDE WARMTEPOMP
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/
energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/hybride-warmtepomp/
DE GEMEENTE
www.energiekapeldoorn.nl
SUBSIDIE
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzameenergie-isde/isde-aanvragen/isde-particulieren

Opmaak & druk: Designheld

Ik kan u geruststellen: de aardgasleidingen blijven voorlopig nog
gewoon intact. De komende jaren behouden we onze cv-ketels
nog. Het aardgas zal wél duurder worden, dus is wel verstandig
om op het gas te gaan besparen. Dat kan door op te letten hoe
u zich in huis gedraagt (niet stoken met de ramen open, kachel
laag als je weg bent, etc). Ook kunt u isolatie overwegen. Is uw
huis goed geïsoleerd?
Het dak is redelijk geïsoleerd, maar niet echt met een hele dikke
laag isolatie. Van de vloer weten we het eigenlijk niet. De spouw
is bij de bouw geïsoleerd, maar we denken dat die isolatie in de
hoek niet meer goed zit. We hebben warmtefoto’s gezien van
dit huis, en op de hoek straalt veel warmte weg. We willen deze
winter nog eens warmtefoto’s maken, zodat we gericht kunnen
kijken hoe het is. Op de bovenverdieping hebben we net HR++
glas laten zetten, de prijs viel ons erg mee. Beneden weten we
niet wat voor een soort glas er in zit.
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Plannen van Robur et Velocitas:
nu zonnepanelen, op termijn van het aardgas af!
Voetbalvereniging Robur et Velocitas aan de Vlijtseweg wil zijn clubgebouw verregaand gaan verduurzamen. Het bestuur
voelt de verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan de beperking van de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming
van de aarde tegen te gaan. Er is een meerjarenplan opgesteld waarbij de club in een jaar of vijf à zes aardgasvrij zal zijn
en geen CO2 meer zal uitstoten.
Robur gaat beginnen met het plaatsen van 225 panelen ten behoeve van hun leden. Dit gebeurt in samenwerking met onze coöperatie
Zon op K&N. In september start de verkoop van deze panelen. Als er zonnepanelen over blijven, kunnen ook buurtbewoners
intekenen!
Daarnaast zal Robur in eerste instantie een aantal kleinere maatregelen nemen
om efficiënter met energie om te gaan. Je kunt hierbij denken aan het kritisch
bekijken van het energiecontract, de instelling van de temperaturen en de
timers, de verlichting etc. Vervolgens zal de zuidgevel van de kantine voorzien
worden van isolatieglas, worden de borstweringen extra geïsoleerd en worden
waar nodig radiatoren vervangen. De verwarmingsvraag zal hierdoor afnemen.
Op termijn (denk aan een jaar of zes) zal de cv-installatie vervangen gaan
worden door een elektrische warmtepomp, aangevuld met extra zonnepanelen
voor warm water voor de douches.
Uiteindelijk zal de club met al deze maatregelen jaarlijks € 10.000,- kunnen
besparen op de energiekosten. Het aardgasverbruik wordt gereduceerd tot 0;
het verbruik van elektriciteit zal daarentegen toenemen. Door deze (deels) zelf
op te wekken en het restant groen in te kopen, wordt de CO2-uitstoot tot 0
gereduceerd: een besparing van 67,4 ton CO2 per jaar.

Koken zonder aardgas?
In vervolg op onze avond “van gas los?” organiseert KEN samen met
Paul Roescher een workshop inductie koken. Als we in de toekomst geen
gasaansluiting meer zouden hebben, moeten we op een andere manier gaan
koken. Is dat duur? Moet ik nieuwe pannen kopen? Kan ik dan nog wokken?
Wordt de plaat wel snel heet?
Tijdens deze workshop maken we op een heel praktische en concrete manier
kennis met koken op inductie.
De avond begint met een korte toelichting over de werking van inductie. We
gaan in op onderwerpen als veiligheid, energieverbruik, onderhoud en kosten.
Na deze korte uitleg gaan we zelf koken op inductie, onder professionele
begeleiding van de huiskok van Paul Roescher. Hij zal ook een demonstratie
‘Wokken op inductie’ verzorgen. Tevens krijgt u gelegenheid om vragen te
stellen en te testen of uw huidige pannen geschikt zijn voor inductie. Neem
deze dus gerust mee!
Mede namens Paul Roescher wordt u van harte uitgenodigd om deze avond
bij te wonen. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij KEN-regisseur Marjolein Tillema
(tel. 06-52828625 / regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl).

MEER INFORMATIE:
regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl
www.kerschotenenergieneutraal.nl
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WORKSHOP INDUCTIE KOKEN
Wanneer:
Tijdstip:
Waar:
Kosten:
			

Donderdag 18 oktober
19.30 uur tot 21.30 uur
Paul Roesscher, Vlijtseweg 196
gratis, aanmelding verplicht
regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl
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