
Duurzaamheid, maar dan concreet

Bewonersvereniging Bilthoven Noord
18 April 2018

JOOST WENTINK
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INHOUD

• Iets over mijzelf

• Het energieplaatje in breder perspectief

• Energie en wonen

• Weetjes

• In gesprek
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Het huidige gebruik in Nederland in 
kWh/persoon/per dag

Producten         31

Energieafnemers 94

Lucht + zee transport 38

Conversieverliezen             30

Bebouwde omgeving    39 (41%)
waarvan woning
Gas                15
Electra             4.2

Nationaal vervoer 23 (25%)

Industrie                           25 (27%)

Land en tuinbouw             7 (  7%)

Totaal                               193 KWh/p/d/
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Beschikbaar dakoppervlak

conservatief     : 151 km² 

optimistisch     : 357 km²

Duurzame energie: oppervlakte beslag

Totaal energie via:

Zon            11.200 km²

Wind         41.500 km²

Bio           362.000 km²4
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We zijn mega verspillers!!

• Hoe kook ik een ei

• De deurbel gelijk aan 2x600 Mw

• Een kachel op wielen

• 15 miljard m3 aardgas per jaar de pijp uit

• Een Hummer als huisdier?  

Kortom: of het nu 98% (Ad van Wijk) is of 

een factor 5 (Weizsacker) verspillers zijn we! 
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Principe van Trias Energetica
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ENERGIE EN WONEN
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• Landelijk 41% verbonden aan gebouwen

• Gemeente De Bilt 50% verbonden aan huishoudens

• 2050 nog 70-80% van wat er nu al staat.

Aandeel energiegebruik “Gebouwde omgeving”
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Hoe energiezuinig is er gebouwd?

• Vanaf 1976 wel wat aandacht maar tot 1983 
rommelden we maar een beetje aan

• En dan stapje voor stapje een beetje meer

• Maar pas vanaf 1994 vanuit een lange termijn stappen 
plan

9
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Het energielabel als indicator

• Tot 1976 puur natuur, label F/G een Hummer als 
huisdier!!

• ‘76-’82 label E/F spouwmuurisolatie, 5 cm dakisolatie, 
dubbel glas woonkamer

• ’83-’94 label C/D isolatie, dubbel glas

• Vanaf ’94 worden de eisen stap voor stap verzwaard 
’94(epc 1,4 label C), ’98(1.2/B), 
’00(1.0/A),’11(0,6/A+),’15(0,4/A++),’20(0/A+++)
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De Bilt scoort ver onder het Landelijke gemiddelde 
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En wat is dan zoal haalbaar?
• Met isoleren lukt het wel tot B als je tenminste ook 

een beetje zuinige ketel hebt

• Wil je meer dan moeten de zon en de warmtepomp je 
verder helpen. Toepassing hiervan zal echter in 
Bilthoven Noord in de regel zeker nu nog op 
practische problemen stuiten

COP ~ 3-4++
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Weltevreden

globaal gasverbruik per labelwaarde

(A+) 200-300 m³  

600-1400 m³

900-1700 m³

1200-1900 m³

1400-2400 m³

1900-3500 m³

2600-4500 m³
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maatregelen € investering terugverdientijd

F ketel HR107 1700  3.5 jaar

E F + vloer en spouw 3600-4500 4.5  jaar

D F + vloer, spouw en dak 5300-6300 4.5 jaar

C D + dubbel glas beneden

D + dubbel glas beneden + 

8500-10.000 7 jaar

B alles geïsoleerd 10.000-12.000 7 jaar

A B+ 8 x zon 13.300-15.300 8 jaar

A+ Voor de liefhebber 17.500-19.500 10 jaar
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Het woonhuis ergens na 2020
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Bovendien is je huis meer waard !!
label A-B t.o.v. label  C-G

Verkoopwaarde +3,8 %, 1e kwartaal 2013 zelfs +6,2%

Gemiddeld 100 dagen eerder verkocht

Bron TriasNibas (UT/Te)

18-4-2018 16



Weetjes
Milieu Centraal

Voorbeelden op warmevoeten.nl

Buren en kennissen!

Etc.?
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IN GESPREK

1. Het instrumentarium
isolatie, warmtepomp, zonnecellen, …….

2. Hoe financieren we dat?

3. Wie is aan zet? 
vooral de woningeigenaar!! Maar er is niets afdwingbaar

4. Wat mogen we van de overheid verwachten?

5. Wat kunnen we gezamenlijk doen? 
collectiviteit, kennis(sen)kring?
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➢ BENG! is een lokale duurzame energie coöperatie (sinds 2013)

➢ Doelstelling: Verduurzamen energievoorziening de Bilt vòòr 2030. 

➢ Ondersteunt de gemeente bij haar - door het Rijk gedelegeerde - taak de Bilt energie-
neutraal te maken.

➢ Het bestuur wordt ondersteund door de werkgroep energieambassadeurs waarin 
bouwkundigen en installatie-deskundigen (vrijwilligers)

➢ Verzorgen infraroodscans op aanvraag

➢ Wijk- en themabijeenkomsten bijv. Warmtepompen (morgenavond*), woningisolatie en -
ventilatie

➢ Warmtenota deze maand in te vormen College en Raad.

➢ Doel: van het gas af

*) aanmelden via de website beng2030.nl. Tweede avond gepland 31 mei in Maartensdijk.
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