
Energiecoaches aan de slag
Deze pagina komt tot stand in 
samenwerking met Scherpenzeel 
woont Duurzaam en Stichting 
Duurzaam Woudenberg. Mail-
adressen: energieloket@scherpen-
zeel.nl en www.energie-in- 
woudenberg.nl
 

AGENDA
Iedere 3e vrijdag van de maand: 
Repair Café Woudenberg, 
Cultuurhuis Woudenberg, 14.00 - 
16.00 
uur 
Iedere 1 e vrijdag van de maand: 
Repair Café Scherpenzeel, 
Kulturhus De Breehoek, Scherpen-
zeel, 
14.00 - 16.00 uur 
Bibliotheek Scherpenzeel, vaste 
boeken- en informatie stand over 
duurzaamheid.
 

Windmolens en 
vogels

SCHERPENZEEL Ze hebben wat 
met elkaar gemeen: windmolens 
hebben de lucht (wind) nodig om 
nuttig te zijn en vogels hebben de 
lucht nodig om naar prooi te 
zoeken en als territorium om zich 
te verplaatsen, denk maar eens 
aan trekvogels. ,,Nu zijn windmo-
lens juist levensgevaarlijk voor 
vogels’’, stelt Scherpenzeel woont 
Duurzaam. ,,Jaarlijks komen per 
windmolen enkele tientallen 
vogels om en dat is jammer. Nu, 
daar hebben technici iets op 
gevonden. Via radar worden 
vogeltrek en individuele grotere 
(roof)vogels gespot. Dan gaat er 
op tijd een signaal naar de 
windmolen die even stopt met de 
draaiende beweging om na het 
passeren van de dieren weer 
gewoon door te gaan met wat we 
van een windmolen verwachten. 
Goed idee.’’
 

Onderhoud 
zonnepanelen

SCHERPENZEEL Zonnepanelen 
vangen niet alleen licht op. 
Ongemerkt worden ze bevuild 
door vogelpoep, stuifmeel en 
allerlei andere ongerechtigheden 
uit fabrieksschoorstenen en 
dergelijke. Vuil vermindert de 
opwekcapaciteit van de panelen. 
Af en toe eens met water en 
eventueel een zachte borstel 
afspoelen kan geen kwaad. U kunt 
het ook laten doen. De nieuwere 
panelen hebben een betere 
vuilafstotende laag en waardoor 
er nauwelijks iets blijft plakken. 
Vraag uw leverancier hiernaar 
zodat u niet onnodig kilowatts 
misloopt. 

 
Elektrische 
vrachtauto’s?
SCHERPENZEEL Er zijn al pogingen 
gedaan om elektrische vrachtau-
to’s te gaan bouwen maar de 
accu’s vragen zoveel ruimte en 
gewicht dat in het zware voertuig 
te weinig voor de lading overblijft. 
In Zweden wordt nu een proef 
gedaan met steun van de regering 
waarbij een soort rail in de weg 
wordt gelegd waar stroom door 
heen gaat die de vrachtauto 
herkent en stroom geeft. De 
techniek om stroom contactloos 
door te geven is al bekend. Als het 
netwerk aan stroomvoorziening 
zodanig compleet is hoeft de 
vrachtauto niet meer naar een 
laadpaal. Voor lokaal verkeer kan 
worden terug gevallen op een 
normale hoeveelheid accu’s. Best 
slim en ook toepasbaar in 
Nederland maar pas helemaal 
effectief als heel Europa mee doet.

‘Woudenbergers 
helpen bij 
duurzamer 
maken woningen’
WOUDENBERG Afgelopen weken 
werden drie Woudenbergers opge-
leid tot energiecoach. Rob Kröber en 
Andre van Zuijlen zijn actief bij 
Duurzaam Woudenberg en vonden 
het nuttig om zich in de cursus 
Energiecoach te verdiepen. Daar-
naast meldde zich ook Fred Bangma 
die belangstelling had voor de cur-
sus. Bangma probeert met eenvou-
dige maatregelen zijn huis duur-
zaam te krijgen. De cursus wordt in 
samenwerking met Energie Cen-
traal gegeven.

Duurzaam energiegebruik wordt 
steeds belangrijker omdat we alle-
maal van het gas af moeten. Daar-
voor in de plaats moeten duurzame 
vormen van verwarming komen. 
Dat kan uiteraard door zonnepane-
len, maar er zijn meerdere duurza-
me manieren om energie op te wek-
ken. Zo kan een woning verwarmd 
worden door aardwarmte door mid-
del van een warmtepomp. Men ver-
wacht dat deze installaties in kosten 
zullen dalen als deze meer worden 
toegepast.

Wat is een energiecoach?
,,Een energiecoach probeert lokaal 
inwoners van Woudenberg te be-
wegen hun woning energiezuinig te 
maken. De coach kent de buurt en 
weet wat er speelt. Tevens is hij/zij 
het gezicht van de duurzaamheids-
campagne van de gemeente Wou-
denberg. De coach geeft advies over 
besparing in het energieverbruik 
van de eigen woning. Zij gaan bin-
nenkort het energieloket beman-

nen. Ook zullen zij rondleidingen 
geven in voorbeeldwoningen.́
 
Waarom heeft men een energie-
coach nodig?
,,Een energiecoach weet alles over 
besparingen van de eigen woning. 
Hij/zij weet wat de kosten zijn van 
zonnecellen en de coach maakt 
een kosten batenanalyse. Een an-
der item is isoleren. Isoleren is de 
basis van duurzaam wonen. Daar-
na komen maatregelen als zonne-
cellen of een warmtepomp pas in 
beeld. Isoleren levert snel een goed 
rendement op, omdat het weinig 
kost. Vaak betekent besparen dat 

men anders moet gaan denken. 
Dan komt het doen vanzelf. Want 
ook kleine besparingen zoals de 
thermostaat een graad lager zet-
ten, levert veel op. De energiecoach 
streeft naar: Lagere energiekosten, 
Realiseren van energiebesparing, 
Betere afstemming mogelijk tussen 
voorschot en werkelijke afrekening, 
Eenvoudige energieanalyse. Zo kan 
men gericht isoleren.́ ´
 
Wat hebben de Woudenbergers 
hieraan ?
,,Als je je woonhuis wilt verduurza-
men en voorbereid wil zijn op een 
aardgasloze woning, is het nuttig 

een energiecoach te laten komen.́ ´
 
Zijn ook elders al energiecoac ac-
tief?
,,In de buurgemeente Leusden 
maakt men de eerste stappen om 
van het gas af te raken door duur-
zame energie toe te passen. Nu 
gebeurt dat voornamelijk bij be-
drijven. Ook geeft de Energiecoach 
informatie over de mogelijkheden 
van warmte- en koudeopslag, wind- 
en zonne-energie en groen gas. Als 
het met bedrijven kan, kan het ook 
voor woningeigenaren.́ ´
Meer informatie is te verkrijgen bij 
André van Zuijlen: 033-2862558.

 p De energiecoaches van Woudenberg. André van Zuijlen, Rob Kröber en Fred Bangma.
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‘Maak je cv een stuk zuiniger’
Tip van Teun

SCHERPENZEEL Teun van Roekel is 
de man achter het energieloket van 
de gemeentes in de FoodValley 
(Veenendaal, Ede, Rhenen, Nijkerk, 
Veenendaal, Scherpenzeel en Wage-
ningen). Hij beantwoordt praktische 
vragen van inwoners over energie-
maatregelen in huis. In dit blog deelt 
hij zijn kennis en ervaring. Contact 
met het energieloket: 06 10 73 12 61 
(ma-vrij 9.00-21.00 uur, za 9.00-15.00 
uur) of via e-mail: teun@energielo-
ket-scherpenzeel.nl.

,,In de kranten lezen we tegenwoor-
dig vooral over ‘gasvrije’ wijken en 
huizen maar voorlopig stoken de 
meeste mensen nog gewoon op gas. 
En wat weinig mensen zich realise-
ren is dat in de meeste huishoudens 
de centrale verwartmingsinstallatie 
helemaal niet optimaal staat afge-
steld! Dat is jammer want met een 
goede afstelling kun je zo’n 10 pro-
cent op je gasrekening en CO²-uit-
stoot besparen.

Bedenk eerst dat ook jóuw centrale 
verwarming mogelijk niet goed is 
afgesteld. Je verwacht misschien dat 
de installateur of de servicemonteur 
daar al voor heeft gezorgd, maar in 
de praktijk is dat vaak niet zo. Het 
water in cv-installaties is doorgaans 

te warm en het stroomt te snel door 
de radiatoren. Daar zit het verlies 
aan gas van gemiddeld 10%.

RADIATOREN Vervolgens draai je 
alle radiatoren open en zet de ther-
mostaat vijftien minuten lang een 
stuk omhoog of, bij koud weer, zet 
je deuren en ramen open. Voel je 
dan aan de onderkant van een ra-
diator temperatuurverschillen, dan 
is je ketel niet goed afgesteld. Ook 
onbehaaglijke kamers en een hoog 
gasverbruik wijzen op een niet-op-

timale afstelling.

De derde stap is het zogenaamde 
‘waterzijdig inregelen’. Dat komt 
ongeveer hierop neer: de voetven-
tielen van alle radiatoren worden 
zo ver open- of dichtgedraaid dat 
precies de juiste hoeveelheid warm 
water per minuut door het systeem 
stroomt. Daarna worden de cv-ketel 
en de thermostaat goed ingesteld. 
Het resultaat: meer comfort, minder 
gasverbruik en CO²-uitstoot en een 
blijvend lagere energierekening.

Zelf doen? Voor de doe-het-zelver 
zijn er op internet cv-inregelkits 
verkrijgbaar. Bijvoorbeeld bij cv-in-
regelen.nl. Om de klus uit te voe-
ren moet je wel beschikken over 
voldoende handigheid entechnisch 
inzicht. Bedenk ook vooraf dat je 
radiatoren voorzien moeten zijn van
thermostaatkranen. Dat laatste is 
trouwens altijd aan te raden.

VAKMAN Wil je het liever laten doen 
door een vakman met verstand van 
waterzijdig inregelen? Bijvoorbeeld 
CV-Tuning, een specialist op dit 
gebied. Of kijk op OK CV voor een 
installateur met het kwaliteitslabel 
voor veilig en energiezuinig ver-
warmen. De kosten worden gemid-
deld in drie jaar terugverdiend. Het 
inregelen is een eenmalige maatre-
gel, als je op een gegeven moment je 
cv-ketel vervangt, hoeven de radia-
toren niet opnieuw te worden afge-
steld.
De goedkoopste bespaartips staan 
op www.milieucentraal.nl. Dat is 
vooral de verbetering van het eigen 
stookgedrag. Die hebben we tenslot-
te zelf in de hand door verstandig 
met de knop van de thermostaat om 
te gaan. Dat doen we zelf dus de in-
vesteringskosten zijn nul en de op-
brengst kan oplopen tot honderden 
euro’s.́ ´

 p Hoe maak je de cv energiezuiniger?
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