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Eerst de actualiteit: stijgende prijzen van 
energie!
• Geopolitieke ontwikkelingen: oorlog 

Rusland en Oekraïne

• Nederland van het aardgas af 
(aardbevingen in Groningen)

• Naar duurzame energieopwekking Co2 
neutraal in 2050



Hoe komt de overheid tegemoet? 

•Energietoeslag lagere inkomens
• Om mensen met een lager inkomen extra te compenseren, is er een 

jaarlijkse tegemoetkoming geregeld van 1.300 euro. Deze 
tegemoetkoming is alleen beschikbaar voor alleenstaanden met een 
maximaal inkomen van €1310,05 of samenwonenden die gezamenlijk 
maximaal €1871,50 verdienen. Als je een bijstandsuitkering, IOAZ-
uitkering of IOAW-uitkering ontvangt krijg je deze tegemoetkoming 
automatisch. Deze korting geldt niet voor studenten. Studenten die in 
financiële problemen dreigen te komen, kunnen in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 



Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle 
huishoudens en andere kleinverbruikers. Pm vraag is of dit gehaald wordt.

GAS

• Voor gas wordt het maximale tarief 
€ 1,45 per kuub tot een verbruik 
van 1.200 kuub.

• Let op: vorig jaar € 0,79. 

Elektra

• Voor elektriciteit wordt het 
maximale tarief verlaagd tot € 0,40 
per KWh en het maximale verbruik 
verhoogd tot 2.900 kWh.

• Let op: vorig jaar € 0,23

Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere 
kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. 
Gas € 4,63 Elektra € 1,00 (tarieven eneco, okt 2022).

Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste 
korting op de energierekening van € 190 per maand. Nb. Met kans op verlenging in 2023



Andere maatregelen van de overheid

• De overheid heeft in 2022 besloten een korting te geven op de energiebelasting. Zo willen ze ervoor 
zorgen dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft. Het tarief voor energiebelasting is in 2022 
€0,057 (excl) per kWh lager dan het tarief in 2021. Hoeveel korting je krijgt hangt af van de hoeveelheid 
energie die je verbruikt. 

• Verder krijg je in 2022 een verhoogde teruggave energiebelasting. Voorheen kreeg je €560 aan 
energiebelasting terug. Dit is door de overheid verhoogd naar €785. Dit betekent dat je €225 extra korting 
krijgt, inclusief btw. Dit is een vaste korting, die niet afhankelijk is van je verbruik. Je kunt dit terugvinden op 
de jaarrekening als ‘vermindering energiebelasting’. 

• Per 1 juli 2022 is ook de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd 
van 21% naar 9%. Hoeveel dat op jouw rekening scheelt ligt volledig aan je verbruik. Als je op het 
gemiddelde verbruik van 2.384 kWh per jaar zit, zal dit je ongeveer €170 schelen. Wanneer je 
energieverbruik meer is, bespaar je ook meer geld. Deze verlaging is echter tijdelijk en zal per 1 
januari 2023 weer stijgen naar 21%. Dit lagere tarief geldt voor alle onderdelen op je energierekening 
die met energie te maken hebben, dus ook de netbeheer- en administratiekosten. 



Aanbod 
Diverz voor 
Zwijndrecht



Waarom energie besparen?

A. Om geld te besparen. Hoe dan?

B. Voor een gezond binnenklimaat, 
meer conform en ventilatie.

C. Voor een beter klimaat!

D. Over klimaatwetten, 
energietransitie en beleid.

E. Je klimaatvoetafdruk, wat je nog 
meer kunt doen!

F. Het verduurzamen van je woning. 



A. Geld 
besparen

•Wat je niet gebruikt, hoef je 
ook niet te betalen!



Filmpje



Verhouding energieverbruik / kosten en 
gemiddeld verbruik.
• A. Gas 62%  (gem. 1240 m3 per. j.)

• B. Elektriciteit 18 % (gem. 2500 Kwh p.j.) 

• C. Water 20 % (gem. 48 kub liter p.j.)

• Meeste gebruik is dus gas.

• Grootste besparing daar te behalen.
gas

elektra

water

GRAFIEKTITEL



Waar komt 
aardgas 

vandaan?



Waar komt gas (niet) vandaan? (2)

Hoofdpijpleidingen gas
Sabotage gasleiding Nordstream Oostzee



OVER GAS & 
GASVERBRUIK
• Gas komt binnen via de 

gasmeter.

• Zorgt voor verwarming en warm 
water via CV ketel.



Verwarmen van de woning

Door verbranding van gas → warmte 

Cv ketel Radiator Thermostaat



Graadje lager en 
‘s nachts op 15 graden



Folie achter de radiatoren



Geen 
gordijnen en 
bank voor de 

radiator



Zet de CV op 
60 graden 

(standaard 90)

• Kijk daarvoor in de handleiding van je CV ketel!



Radiator 
ventilatoren

• De radiator ventilator helpt 
je woning sneller en zuiniger 
op te warmen. Ook laat hij je 
woning warmer aanvoelen. 
De besparing is ongeveer 
10% tot 15% per jaar op het 
gasverbruik (bron: zelfenergiebesparen.nl)



Deurdrangers



Elektra of 
stroom 
verbruik

• Een Nederlands huishouden verbruikt jaarlijks 
gemiddeld:

• 2.500 kilowattuur (kWh) elektriciteit. 



Van 
opwekking
naar
stopcontact



Meterkast

Oude meter Slimme meter



Elektriciteit

Stopcontact Spanning 
of Stroom!

Waterkoker

Lampje





Stand-by uit en tijdschakeling



Vaatwasser 
vol en op 
ecostand



Besparen met douchen



Douchetimer



Douche WTW



Energielabel



Wasmachine: vol en op lage temperatuur



Welke kleine maatregelen kun je nemen?

• Het voorkomen van tocht –
tochtstrippen / brievenbusborstel

• Verwarming 1 graad lager

• 1 uur voor het slapen, 
verwarming naar 15 graden

• Folie achter de radiatoren

• Cv ketel op 60 graden instellen

• Energiezuinige lampen

• Standby’s uit

• Geen bank voor de kachel

• Goed ventileren/ zorgen voor 
schone, droge lucht.

• Korter douchen / douchetimer

• Waterbesparende douchekop

• Wassen op lagere temperaturen

• Zo min mogelijk in de droger



Verwarmende ideeën! 



Kleding: Trui en/of thermo-ondergoed



Infraroodpaneel

• Stralingswarmte op de plek waar 
je zit.

• Verwarmt je lichaam, niet de 
lucht.

• Als bijverwarming in combinatie 
met ‘gewone’ verwarming

• Of in een goed geïsoleerd huis

• Probeer er eerst eentje uit. 



Welke grote 
maatregelen 
kun je nemen

• Een nieuwe koelkast, 
wasmachine  of vaatwasser – een 
beter label

• Isoleren van je woning
• Gevel, dak en vloerisolatie
• Dubbelglas, het liefst Hr++ glas

• Zonnepanelen (zelf stroom 
opwekken, op eigen of op 
andermans dak)

• Aanschaf van een (hybride) 
warmtepomp.

• (Douche) Warmte Terug Winning



Subsidieregelingen

• https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

• https://www.verbeterjehuis.nl/hoe-betaal-ik-het/subsidies/

• https://zwijndrechtgaatduurzaam.nl/energie/subsidies/

• http://www.zwijndrecht.nl/duurzaam (TransitieVisieWarmte)

• https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Duurzaamheid/Goed_Wonen_
Lening

• Zonnepanelen

- btw terug te vragen

- https://zonnedakje.nl/dordrecht

https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
https://www.verbeterjehuis.nl/hoe-betaal-ik-het/subsidies/
https://zwijndrechtgaatduurzaam.nl/energie/subsidies/
http://www.zwijndrecht.nl/duurzaam
https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Duurzaamheid/Goed_Wonen_Lening
https://zonnedakje.nl/dordrecht


B. Meer comfort.

• In je huis wil je je op je 
gemak en behaaglijk 
voelen door:

• Gelijkmatige temperatuur

• Geen tocht

• Frisse, gezonde lucht



Verwarmen 
van de woning

Warmte verplaatst van 
plekken met een hoge 
naar een lage 
temperatuur. Het wil in 
evenwicht komen. 



Condensatie van vocht→kans op schimmels

• Vochtkomt in de lucht door koken, 
verwarmen, van je lichaam

• Warme lucht kan meer vocht 
bevatten dan koude lucht

• Als warme lucht tegen een koud 
vlak komt (raam) dan condenseert 
het overtollige vocht (raam aan de 
binnenkant nat).

• Hoe minder verschil in koude 
(dubbelglas) of door goede 
ventilatie, minder kans op vocht en 
schimmel.



Wat zit er in de lucht 
van je woning?

• Fijnstof: door kachel, roken, 
koken

• Koolstofdioxide (zuurstof in, 
koolzuurgas uit) 

• Schimmels, gisten en 
bacteriën: door teveel vocht , 
te warm, slecht geventileerd. 



Iets over 
ventileren.

•Ventileren via kieren is 
geen ventileren

• Frisse lucht naar binnen en 
vervuilde lucht naar buiten

•Warmte van warme 
uitgaande lucht 
terugwinnen (WTW)



Verwarmen of 
ventileren?
• Ventilatie kost energie. 

• Warme, vervuilde lucht 
gaat het huis uit en 
koelere, frisse 
buitenlucht komt terug. 

• Heel belangrijk voor je 
gezondheid. 

• Geen energieverspilling.



Hoe ventileren

• Droge lucht warmt 
makkelijker op dat vochtige 
lucht.

• Regelmatig ramen open, 
zeker na koken, douchen, 
werkzaamheden.

• Luchten/spuien.

• Ventilatiesysteem 
(roosters, ventilatiebox, 
WTW).



Het meten van de lucht

• Fijnstof

• Co2

• Temperatuur

• Luchtvochtigheid



Warmteterugwinning ventilatielucht (centraal)



Ventilatie (decentraal)

• Decentraal ventilatietoestel met 
warmteterugwinning (WTW). Inbouw 
in een buitenmuur. De toe- en afvoer 
van de ventilatielucht gaat 
rechtstreeks door de gevel, geen 
kanalensysteem nodig. 

• Stil en energiezuinig. Met ingebouwde 
ronde warmtewisselaar → verse lucht 
naar binnen, wordt opgewarmd door 
de gebruikte en warme lucht die uit 
de ruimte wordt gezogen. Weinig 
warmteverlies én voldoende 
ventilatie. 



C. De toekomst van de aarde



Klimaat

• Teveel Co2 uitstoot. 
Broeikasgaseffect

• Oplopende temperatuur / 
uitdroging / bosbranden

• Meer extreme buien

• De zeespiegel stijgt



We staan voor  2 
belangrijke uitdagingen

• In een betere relatie met de 
aarde komen.

• Hoe lossen we onze 
problemen en conflicten 
op? Hoe gaan we beter met 
elkaar om.









Het wordt steeds warmer! (1)



Het wordt steeds warmer! (2)

Aandacht voor opwarming van de aarde met 
klimaatstreepjescode | NOS

https://nos.nl/artikel/2433565-aandacht-voor-opwarming-van-de-aarde-met-klimaatstreepjescode




Klimaatspiraal

• https://youtu.be/jWoCXLuTIkI

https://youtu.be/jWoCXLuTIkI


Broeikaseffect
https://www.youtube.com/watch?v=kYcm3GRXKfA







Hittestress









Vergroenen / 
tegelwippen / 
Klimaatadaptatie







Hoosbuien en wateroverlast in Zwijndrecht 2020



D. Klimaatwet Parijs en 
klimaatplan Nederland

• Opwarming beperken tot 1,5 
graad,  stoppen met gebruik van 
fossiele brandstoffen. 

• Reductie broeikasgassen met 
49% in 2030 en 95% in 2050

• 100% CO2 neutrale 
elektriciteitsopwekking in 2050



Energietransitie & gemeentelijke beleid.

• Van het aardgas af • Vertaald in TransitieVisieWarmte
& beleid gemeente Zwijndrecht



Geen gas meer uit
Groningen



Beleid Zwijndrecht

Vóór 2050 de stap naar duurzame warmtevoorzieningen om de huizen te verwarmen, kraanwater 
op temperatuur te brengen en te koken. 

# Regionale Energie Strategie Drechtsteden (RES)

Zoveel mogelijk gebruik maken van zonnepanelen op grote daken en kijken ook naar 
plekken in de regio voor zonneparken en windturbines. 

# Transitievisie Warmte (TVW)

In de Transitievisie Warmte 2021 staat per wijk welk alternatief voor aardgas de voorkeur 
heeft en wat het tijdspad per buurt is (in de uitwerking per wijk toegevoegd, zie ook 
volgende sheet).

# Wijkuitvoeringsplan  

Traject richting aardgasvrij, is op grote schaal nog niet haalbaar en betaalbaar. 
Gemeenteraad maakt daarover op termijn definitieve keuzes in.





Combinatie van warmtenet met Aquathermie, zonne- en windenergie



E. Klimaatvoetafdruk













Auto delen

• Snappcar (carsharing)

• Greenwheels

• Mywheels

• Gezamenlijke auto 



Wat kunnen we 
vandaag doen?

• Ter overweging. Dat wat 30 jaar 
geleden teveel in de atmosfeer is 
gekomen, zorgt vandaag voor 
opwarming. Dat wat we vandaag 
verminderen, heeft dus over 30 jaar 
effect. 

• Verminderen of stoppen met het 
gebruik van fossiele brandstoffen

• Stoppen met ontbossing en juist 
bossen aanplanten





Zelfs een tandenborstel
kun je bewust kopen!



Kleding

• Kleding van 
biologische 
grondstoffen (wol, 
zijde, katoen) zijn niet 
goed voor het milieu.

• Ook kunststofkleding 
is niet oké, is gemaakt 
van aardolie 



Ons eten



Niet alleen je 
gedrag thuis.







F. Verduurzamen van je eigen woning



Belangrijk doel: van het gas af!!



Verduurzamen woningen: Stappen in volgorde



Warmteverliezen



Warmteverlies in 
beeld door 

thermografische
foto



Energielabels + maatregelen om te verbeteren





https://dego.vng.nl/

DEGO 
datavoorziening 
energietransitie 

gebouwde 
omgeving. 

https://dego.vng.nl/




Voorbeeldwoning





Mogelijkheden op een rijtje

Betaalbaar of snel terugverdiend.

• Hr++ glas

• Spouwmuurisolatie

• Vloerisolatie

• Dakisolatie binnenzijde

• Zonnepanelen

• Zonneboiler (vraagt ruimte)

• Airco: koelen en verwarmen

Dure maatregelen.

• Isolatie muur vanuit binnenkant

• Nieuwe kozijnen + triple glas

• Vloerverwarming

• Dakisolatie buitenzijde

• Warmtepomp (moet de woning 
eerst heel goed geïsoleerd zijn)





Van enkelglas naar 
triple glas







Na-isolatie spouwmuur met glaswol, EPS of 
pur. 



Isoleren van de begane grondvloer



Isoleren dak



Huisje, boompje, beestje……..paneeltje

• Zelf aanschaffen

• Huurkoop

• Zon op andermans dak 
• (lokale energie coöperatie)

• Subsidieregeling Coöperatieve energieopwekking. (SCE)

• https://www.zonatlas.nl/start/

https://www.zonatlas.nl/start/




Einde


