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Introductie 
Duurzaamheidswijzer
Deze Duurzaamheidswijzer biedt nuttige informatie op het 
gebied van duurzaamheid. Of het nu gaat om energie, wonen, 
werken, gezondheid of sport, in alle gevallen is er een link naar 
duurzaamheid te leggen. 

De Duurzaamheidswijzer is 
tevens een handig bewaar
exemplaar om te kunnen raad
plegen. Een aantal voorbeelden 
hiervan zijn:

•  Berekening van het aantal 
zonnepanelen op basis van 
verbruik.

•  Een omrekeningstabel van de 
gloeilamp naar ledverlichting.

•  De Schijf van Vijf voor een 
gezonde voeding.

•  De Beweegrichtlijnen van 
Kenniscentrum Sport.

•  De 5 pijlers van de Levende 
Tuin.

Daarnaast is de Gemeentelijke 
Duurzaamheidsindex over de 
gemeente Arnhem opgenomen 
waarin de gemeente wordt 
afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde.

Deze index is tot stand 
gekomen vanuit de verzamelde 
basisgegevens die door het  
Onderzoekcentrum Drecht
steden zijn verwerkt en 
uitvoerig terug te vinden zijn op  
www.gdindex.nl. In een 
volgende editie wordt u met 
een nieuwe Duurzaamheids
index over uw gemeente 
geïnformeerd.

Wij hopen dat deze wijzer 
prikkelt en inspireert om (nog 
meer) bij te dragen aan een 
duurzame toekomst! 

Definitie duurzaamheid
Wat houdt nu de term 
duurzaamheid precies in? 
Duurzaamheid is een breed 
begrip, maar in het kort 
komt het er op neer dat in 
een duurzame wereld mens 
(people), milieu (planet) en 
economie (profit) met elkaar 

in evenwicht zijn, zodat we de 
aarde niet uitputten.

De World Commission on 
Environment van de Verenigde 
Naties heeft een definitie 
geformuleerd die als standaard 
gehanteerd kan worden:

Kortom, de aarde zo gebruiken 
dat de toekomstige genera
ties ook nog plezier en profijt 
kunnen hebben. Bij duurzaam
heid kan de aarde dan ook op 
langere termijn het totaal van 
onze consumptie dragen.

“ Duurzame ontwikkeling is de 
ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van de 
toekomstige generaties om 
in hun eigen behoeften te 
voorzien, in gevaar te brengen”

 De World Commission on Environment 

“Meld je aan op  
www.duurzaamheidswijzer.nu  
en ontvang nuttige informatie  
en speciale aanbiedingen van de  
diverse deelnemende partijen”

GROENDAKEN

Een groendak kent vele 
voordelen op economisch, 

ecologisch en maatschappelijk 
vlak. Zo zorgt een groendak 

voor waterretentie, luchtzuivering, 
een lagere omgevingstemperatuur, 
warmteregulatie, energiebesparing 

en biodiversiteit. Groene daken 
maken onderdeel uit van 

klimaatbestendig bouwen. 
Bovendien voelen mensen 

zich veel prettiger in een 
groene omgeving.

WITTE 
DAKBEDEKKING

Door witte dakbedekking 
hebben zonnepanelen 
een betere opbrengst door 
de verkoeling. Natuurlijke 
koeling op daken creëer je met 
witte dakbedekking. Daarnaast 
kan een wit dak voor de 
binnentemperatuur wel  
3˚C tot 5˚C schelen.

Meer informatie of een offerte?
Neem contact op via 085-0067333 of info@nhdaken.nl

NHDaken • T.085-0067333 • info@nhdaken.nl • www.nhdaken.nl

Een dak krijgt veel te verduren. Denk bijvoorbeeld eens aan alle weersomstandigheden die Nederland kent. Juist 
in het klimaat waarin wij verkeren is het belangrijk extra aandacht te geven aan het dak. Het is van belang dat het 
dak de aandacht krijgt die het verdient. De professionele dakdekkers van NH Daken B.V. weten precies wat jouw 

dak nodig heeft. Wij vinden het leuk om onze kennis te delen met anderen. Wij vertellen graag over de talloze 
mogelijkheden die er zijn. Onze ervaren dakdekkers zijn in staat om alle mogelijke problemen met jouw

dak kundig op te lossen en je een langdurig, veilig en droog thuis te bieden.
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Gemeentelijke 
Duurzaamheidsindex
Sinds 2006 is er de Sustainable Society Index (SSI) voor alle 
landen, dat wil zeggen voor ruim 150 landen, waar meer dan 
99% van de wereldbevolking woont. De SSI wordt elke twee jaar 
vernieuwd. En sinds 2014 ook op lokaal niveau in Nederland met 
de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), voor iedereen met 
praktische informatie over alle gemeenten. Elk jaar verschijnt er 
een nieuwe, actuele versie van de GDI.

Indicatorscores gemeente 
Arnhem 
Het spinnenweb laat zien  
hoe duurzaam de gemeente  
Arnhem is aan de hand van de 
24 indicatoren van de GDI. 

Het midden van het web geeft 
aan: niet duurzaam (score 0); 

de buitenste cirkel geeft aan: 
duurzaam (score 10). Hoe voller 
het web, hoe duurzamer de 
gemeente is. De scores van de 
gemeente Arnhem zijn groen; 
de gemiddelde scores van alle 
gemeenten worden weer
gegeven door de oranje lijn.

Methodiek
Vanuit de verzamelde basis
gegevens zijn de waarden  
voor elk van de indicatoren 
berekend, op een schaal van  
0 tot 10. 

De beschikbare data zijn nuttig 
als hulpmiddel om met elkaar 
in gesprek te gaan, de juiste 
maatregelen te treffen en om 
de vooruitgang te monitoren. 

Echter, cijfertjes kunnen ook 
een eigen leven leiden en dat 
is nu juist niet de bedoeling. 
Data, de cijfertjes, zijn er voor 
mensen, niet omgekeerd.

Scores indicatoren Duurzaamheid

Vergelijking met Nederland

De GDI laat in één oogopslag zien hoe 
duurzaam jouw gemeente is en waar 
mogelijkheden liggen om (met elkaar) te 
werken aan een echt duurzame gemeente.
Bekijk de resultaten van je gemeente: wat 
gaat goed en wat kan beter? 
Wat verbaast je? Laat je inspireren door 
met anderen te overleggen. Bekijk ook 
de suggesties voor mogelijke acties/
projecten en maatregelen tot verbetering.
Kijk ook eens naar de verschillen van een 
gemeente in de buurt.

Ga naar www.gdindex.nl 

Score GDI 2021

Arnhem
0 10

5,6

Nederland
0 10

5,9

Gemeente Arnhem Nederland

0

2

4

6

8

10

Minima
Onderwijs

Sociale zekerheid

Gender gelijkheid

Gezondheid

Sport

Burgerparticipatie

Veiligheid

Water

Lucht

Natuur

Huishoudelijk afval
Afvalscheiding

Energiegebruik woningen

Energiebesparing woningen

CO2 uitstoot woningen

Hernieuwbare energie

Vervoerswijze

CO2 uitstoot wegverkeer

Werkloosheid

Jeugdwerkloosheid

Werkgelegenheid

Solvabiliteit

Woonlasten

Voor uw ENERGIELABEL OF ENERGIEMAATWERKADVIES

Wilt u uw eigen steentje bijdragen aan het milieu en daarmee uw eigen 
Groene Voetafdruk kunnen bepalen?

Bij De Groene Voet kunnen we de huidige situati e in beeld brengen 
door middel van een energielabel. Met een energielabel kunt u in één 
oogopslag zien of uw woning energiezuinig of energie-onzuinig is.
Is deze onzuinig?, dan kunnen we daar samen verandering in brengen 
door het opstellen van een Energie Maatwerk Advies. Dit is een advies op 
maat, waarbij naast de maatregelen ook een indicati e van de kosten en de 
terugverdienti jd in beeld worden gebracht. 

Heeft  u verder vragen en wilt u weten wat nu echt goed aansluit bij uw 
wensen om uw woning te verduurzamen, neem dan geheel vrijblijvend 
contact met ons op.

Wilt u uw eigen steentje bijdragen aan het milieu en daarmee uw eigen 

 Voet kunnen we de huidige situati e in beeld brengen 
door middel van een energielabel. Met een energielabel kunt u in één 

Is deze onzuinig?, dan kunnen we daar samen verandering in brengen 
door het opstellen van een Energie Maatwerk Advies. Dit is een advies op 
maat, waarbij naast de maatregelen ook een indicati e van de kosten en de 

Heeft  u verder vragen en wilt u weten wat nu echt goed aansluit bij uw 
wensen om uw woning te verduurzamen, neem dan geheel vrijblijvend 

E: info@groenevoet.nl 
T: 026-20600022 www.groenevoet.nl
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Waterkoker slim 
gebruiken

De juiste vlam 
kiezen en de deksel 
op de pan laten

Verwarm alleen het water wat 
nodig is en maak het niet heter 
dan nodig. Een waterkoker met 
thermostaat kan hierbij helpen.

Het eten kookt eerder en wordt 
sneller gaar.

De gegevens zijn afkomstig van Milieucentraal (www.milieucentraal.nl).

Neem voor vragen contact  

op met het Energieloket 

Arnhem.

Telefoon: 026-377 3777

Mail: info@arnhemaan.nl

Website: www.arnhemaan.nl

Deurdrangers 
 plaatsen

Een deurdranger helpt je bij het 
dichthouden van de deur. Zo blijft 
de warmte in de ruimte.

Radiatoren 
regelmatig 
ontluchten

Als er teveel lucht in de leidingen 
zit werkt de verwarming niet 
optimaal. Dit kost extra energie.

16

2018 19

14

Op 30 graden 
wassen

Voor hygiëne is het niet altijd 
nodig om heter te wassen dan 
op 30 graden.

30°C

15

Vervang gloeilampen 
door ledlampen

Wacht niet tot ze kapot zijn. Hoe 
eerder je vervangt hoe sneller je 
bespaart. 

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Apparaten op eco-
stand gebruiken

Deze stand duurt vaak langer, 
maar het verbruik gaat hiermee 
wel omlaag. 

17€€

13

Radiatorfolie 
plaatsen

Er ontsnapt dan minder warmte 
naar buiten via de muur. Houd 
radiatoren vrij van meubels 
zodat de warmte zich goed kan 
verspreiden door de ruimte.

€€

20 Tips
Om te besparen op jouw energieverbruik
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Om te besparen op jouw energieverbruik

Minder kamers 
verwarmen in je huis

1 2 3 4

Sluit alle deuren in huis en verwarm 
alleen de ruimtes waar je zit of 
werkt. 

Korter douchen Apparaten uitzetten 
en niet op stand-by

De verwarming een 
graadje lager zetten

Douche korter en plaats een 
waterbesparende douchekop. Je 
bespaart daarmee water én gas.  

Een stekkerdoos met schakelaar 
kan je hierbij helpen.

Kleed je wat dikker aan en zet de 
verwarming lager.

www.arnhemaan.nl
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A-apparaten 
nemen

Vervang oude apparaten door 
zuinige A-apparaten. Deze 
apparaten verbruiken minder 
energie.

8

Een ventilator 
 gebruiken in plaats 
van een airco

Een ventilator is veel energie-
zuiniger en milieuvriendelijker 
dan een airco.

9

De was ophangen 

Kies vaker voor het ophangen van 
de was in plaats van de wasdroger. 
Heb je daar weinig ruimte voor, 
probeer dan de helft van je was op 
te hangen. 

10

Tochtstrips plaatsen

Begin met de deuren en ramen. 
Denk ook aan een brievenbus borstel 
en het luik van je kruipruimte.

11

Tweede koelkast/
vriezer wegdoen

Denk na of je de tweede koelkast dagelijks 
nodig hebt of alleen bij gelegenheden. Zet 
je vriezer maximaal op – 18graden. Ontdooi 
deze apparaten regelmatig en zet ze 10 cm 
van de muur af.

Niet thuis of ga je 
slapen? De verwarming 
lager zetten.

Zet de verwarming voor het slapen 
gaan en als je weggaat op 15 graden, 
dat scheelt veel op jouw energie-
verbruik.
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Zorg voor een goede
luchtcirculatie

Schone lucht in huis is noodzakelijk 
voor  jouw gezondheid. Open 
s’ochtends even de ramen/deuren 
om verse lucht binnen te laten.

5€€

De cv-ketel  instellen

De meeste ketels staan op 90 graden,
maar op 60 graden is het ook goed.
Wordt het niet meer lekker warm? Zet
het dan op 70 graden. Controleer ook 
of de cv-ketel bijgevuld moet worden.

60°C
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Waterkoker slim 
gebruiken

De juiste vlam 
kiezen en de deksel 
op de pan laten

Verwarm alleen het water wat 
nodig is en maak het niet heter 
dan nodig. Een waterkoker met 
thermostaat kan hierbij helpen.

Het eten kookt eerder en wordt 
sneller gaar.

De gegevens zijn afkomstig van Milieucentraal (www.milieucentraal.nl).

Neem voor vragen contact  

op met het Energieloket 

Arnhem.

Telefoon: 026-377 3777

Mail: info@arnhemaan.nl

Website: www.arnhemaan.nl

Deurdrangers 
 plaatsen

Een deurdranger helpt je bij het 
dichthouden van de deur. Zo blijft 
de warmte in de ruimte.

Radiatoren 
regelmatig 
ontluchten

Als er teveel lucht in de leidingen 
zit werkt de verwarming niet 
optimaal. Dit kost extra energie.
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ontluchten

Als er teveel lucht in de leidingen 
zit werkt de verwarming niet 
optimaal. Dit kost extra energie.
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Op 30 graden 
wassen

Voor hygiëne is het niet altijd 
nodig om heter te wassen dan 
op 30 graden.

30°C

15

Vervang gloeilampen 
door ledlampen

Wacht niet tot ze kapot zijn. Hoe 
eerder je vervangt hoe sneller je 
bespaart. 
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Apparaten op eco-
stand gebruiken

Deze stand duurt vaak langer, 
maar het verbruik gaat hiermee 
wel omlaag. 

17€€

13

Radiatorfolie 
plaatsen

Er ontsnapt dan minder warmte 
naar buiten via de muur. Houd 
radiatoren vrij van meubels 
zodat de warmte zich goed kan 
verspreiden door de ruimte.
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20 Tips
Om te besparen op jouw energieverbruik

Waterkoker slim 
gebruiken

De juiste vlam 
kiezen en de deksel 
op de pan laten

Verwarm alleen het water wat 
nodig is en maak het niet heter 
dan nodig. Een waterkoker met 
thermostaat kan hierbij helpen.

Het eten kookt eerder en wordt 
sneller gaar.

De gegevens zijn afkomstig van Milieucentraal (www.milieucentraal.nl).
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20 Tips
Om te besparen op jouw energieverbruik

Meld je aan via www.ArnhemAan.nl/energiecoach of scan de
QR-code. Ook als je zelf als energiecoach aan de slag wil.

bij het verlagen van
het energieverbruik

Vraag de
energiecoach

Ikwil een gratis energiecoach

Ik wil energiecoach worden

De energieprijzen stijgen heel hard. Maak jij je zorgen over de energierekening?

Roep nu de hulp in van een energiecoach, want dat scheelt.

✓ De energiecoach geeft jou tips en advies voor het verlagen van je energieverbruik.

✓ De energiecoach plaatst bespaarproducten in jouw woning t.w.v. 100 euro.

✓ Je kunt gemiddeld honderden euro's per jaar besparen met de energiecoach.

✓Het advies en de bespaarproducten zijn geheel gratis.

We helpen alle Arnhemmers met een laag inkomen. Geheel gratis. Meld je direct aan.

Wil jij bijdragen aan het verlagen van het energieverbruik van huishoudens met een laag

inkomen? Je kunt je aanmelden als vrijwilliger of ZZP’er.

Voor vragen over energiecoach worden, neem contact op via 06-42875830

of info@energiebankregioarnhem.nl. De energiecoach werkt voor de

Energiebank regio Arnhem (www.energiebankregioarnhem.nl).



NU IN DE 
SHOWROOM

Mazda MX-30 2022 vanaf € 34.990. Gemiddeld stroomverbruik Mazda MX-30 2022 17,9 kWh per 100 km/CO2-uitstoot 
van 0 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde stroomverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de 
WLTP-testmethodiek. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke registratie 31 december 2022. Niet geldig bij 
zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. 
Mazda CX-60 2022 vanaf € 51.690. Gemiddeld verbruik Mazda CX-60 2022 van 1,5 tot 1,6 liter per 100 km / van 66,7 tot 62,5 
km per liter / CO2-uitstoot van 33 tot 37 g/km. Alle technische gegevens zijn onder voorbehoud van de o�  ciële homologatie 
en kunnen mogelijk nog aangepast worden. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot zijn onder voorbehoud voor o�  ciele homologatie.
Genoemde prijzen zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl

Duurzaam rijden is een persoonlijke keuze en iedereen vult dat op zijn eigen manier in. De een past 

zijn rijstijl aan, de ander stapt over op een hybride of gaat volledig elektrisch rijden. Met Mazda kies je 

voor de prettige combinatie van duurzaam rijden én ultiem rijplezier. Maak bijvoorbeeld kennis met de 

volledig elektrische Mazda MX-30. Ook biedt Mazda de volledig nieuwe Mazda CX-60 Plug-in Hybrid, 

waarmee je dankzij een elektrisch bereik tot 63 kilometer het overgrote deel van je dagelijkse ritten 

zonder uitstoot kunt rijden. Met Mazda rijd je dus duurzaam én geniet van ultiem rijplezier.

DE VOLLEDIG ELEKTRISCHE MAZDA MX-30

EN DE  MAZDA CX-60 PLUG-IN HYBRID 

ZO WERKT  DUURZAAM RI JDEN 
ECHT VOOR IEDEREEN

AUTOMOBIELBEDRIJF MAZDA JANSEN ARNHEM
Vlamoven 28 | 6826 TN Arnhem | 026 - 3648888
www.jansenarnhem.nl |  jansenarnhem mazda_jansen

DRIVE  TOGETHER

Hoeveel brandstof een auto verbruikt 
hangt af van het soort auto waarin u rijdt 
én van uw rijstijl. Door zuinig te rijden 
verbruikt u minder brandstof. Daarmee 
voorkomt u veel uitstoot van CO2 en andere 
milieubelastende stoffen. Ook uw rijstijl 
maakt veel uit voor het milieu. Lees hier 
wat u kunt doen.

1  Maak gebruik van een navigatiesys
teem om zo recht mogelijk op uw doel af 
te gaan en dus geen onnodige kilometers 
te maken. Bij sommige navigatiesystemen 
kunt u kiezen voor meest efficiënte route. 
Bij andere systemen is de optie “kortste 
route” vaak het beste. 

2  Maak gebruik van het Start/Stop  
systeem indien aanwezig. 

3  Wees bewust van het feit dat een 
koude motor tweemaal zoveel brandstof 
verbruikt dan een motor die goed is opge
warmd. Daarnaast is hoge toeren maken 
met een koude motor slecht voor uw voer
tuig. Om zuinig te rijden dient u dus laag in 
de toeren te rijden tot de motor voldoende 
is opgewarmd. 

4  Probeer zo in te parkeren dat u direct 
kunt wegrijden zonder dat u moet keren. 
De auto keren met koude motor direct na 
vertrek is meer vervuilend voor het milieu 
dan wanneer u dit met een warme motor 
doet. 

5  Kies voor Cruise control om gelijkmatig 
gas te geven en een vaste snelheid aan te 
houden. Door minder gas te geven en min
der te remmen loopt uw motor efficiënter 
en dus zuiniger. 

6  Kies de juiste versnelling. Probeer te 
voorkomen dat de motor van het voertuig 
overtoeren of ondertoeren maakt. Door op 
het juiste moment door te schakelen ver
bruikt u het vermogen optimaal, levert het 
minder kans op beschadiging van de motor 
en daarmee waarborgt u zuinig rijden. 

7  Anticipeer op het verkeer. Om zuinig 
te rijden en tegelijkertijd uw rijcomfort te 
verhogen dient u vooruit te kijken in het 
verkeer zodat u tijdig kunt anticiperen op 
diverse verkeerssituaties. Hiermee voor
komt u dat u abrupt moet reageren door 
te remmen of gas te geven en haalt u de 
excessen uit uw rijstijl. 

8  Probeer onnodig elektriciteitsgebruik 
te voorkomen. Hiermee wordt bijvoorbeeld 
bedoeld, overdag rijden met de Daytime 
Running Lights in plaats van de dimlich
ten. 

9  Trek langzaam op. Door rustig op te 
trekken bespaart u brandstof en tegelijker
tijd bespaart u op onderhoud en slijtage. 

10  Onderhoud uw voertuig voldoende. 
Door uw voertuig tijdig van onderhoud te 
voorzien bevordert u de levensduur van uw 
voertuig maar zorgt u er direct voor dat uw 
voertuig zuinig blijft rijden. 

11  Controleer regelmatig uw banden
spanning. Door een te lage bandenspan
ning verhoogt u de weerstand en draagt 
daarmee bij aan een tot 5% hoger brand
stofgebruik. 

12  Probeer kalm te rijden. Bij korte ritten 
(tot een uur) is de tijdswinst door hard 
rijden zeer minimaal. Blijf binnen de 
maximale snelheid rijden om de lucht
weerstand te verlagen. Daarnaast zorgt 
een kalme rijstijl ervoor dat u minder hoeft 
te remmen en te accelereren waardoor u 
direct zuiniger rijdt en het levert minder 
stress op. 

13  Airco slim gebruiken. Een ingescha
kelde airconditioning kan het brandstof
verbruik en dus de CO2 emissie fors  
verhogen. De uitstoot van schadelijke 
emissies kan eveneens worden verhoogd. 
Wilt u brandstof besparen en het milieu 
minder belasten, schakel de airco dan 
alleen in als het echt nodig is. 

14  Korte ritten. Meer dan de helft van 
de autoritten is korter dan 10 kilome
ter, een prima afstand om gewoon op de 
fiets te doen. Bij korte autoritten wordt 
in de regel relatief veel met koude motor 
gereden waardoor het brandstofverbruik 
en dus de CO2 uitstoot relatief hoog is 
en het milieu zwaarder wordt belast. Er 
zijn nog veel meer voordelen om de fiets 
te pakken: u kunt uw fiets vrijwel overal 
gratis parkeren, en u voorkomt onnodige 
slijtage van uw auto door het rijden met 
een koude motor. Een koude motor zorgt 
ook voor relatief meer vervuiling. En al die 
korte ritten vinden vaak in de stad plaats 
en hebben dan een nadelige invloed op de 
lokale luchtkwaliteit. Pak daarom ook eens 
lekker de fiets! 

15  Haal overbodige bagage uit uw auto; 
en rijdt niet onnodig met bijvoorbeeld een 
imperiaal. Extra bagage betekent extra 
gewicht, meer brandstofverbruik en dus 
een hogere CO2 uitstoot. 

Voor meer informatie:
www.hetnieuwerijden.nl.

15 tips voor een 
zuinige rijstijl
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Zonnepanelen kopen
Met zonnepanelen bespaar je flink op je energierekening en help 
je het milieu. Waar moet je op letten? Is jouw dak geschikt? Wij 
beantwoorden je vragen.

Waaruit bestaat een zonne-
energiesysteem?
Naast de zonnepanelen op het 
dak bestaat de installatie uit:
• een omvormer;
• bekabeling;
• extra groep in de meterkast;
•  en liefst ook een monito

ringsysteem.
De omvormer zet de gelijk
spanning van de zonnepanelen 
om naar de wisselspanning 
van ons elektriciteitsnet. Van 
de omvormer loopt een kabel 
naar de elektriciteitsmeter via 
een aparte groep in de me
terkast. Vaak zal dus bij de 
installatie een nieuwe groep 
toegevoegd moeten worden. De 
elektriciteits meter moet terug
levering aan het net kunnen 
registeren. Heb je nog een oude 
meter met een draaiende schijf, 
dan zie je die ook daadwerkelijk 
terugdraaien.

De meeste omvormers worden 
geleverd met een monitoring
systeem. Dat is heel zinvol 
en een eventuele meerprijs 
waard. Je ziet hoeveel stroom 
jouw panelen daadwerkelijk 
leveren. Omdat je die stroom 
soms direct zelf verbruikt, staat 
dit niet gelijk aan wat je via je 
elektriciteitsmeter aan het net 
teruglevert. Zonder monitoring 
kun je de precieze opbrengst 
van zonnepanelen dus niet 
achterhalen.
Moderne omvormers hebben 
vaak een wifiverbinding, maar 
een bekabelde internetver
binding kan ook. Zo kun je de 
informatie op bijvoorbeeld een 
pc, tablet of smartphone zien, 
compleet met dag, maand en 
jaaroverzichten. Niet alleen 
leuk, maar ook de beste manier 
om in de gaten te houden of je 

panelen nog goed presteren.
Als je voor microomvormers of 
power optimizers kiest, kun je 
zelfs de opbrengst per indivi
dueel zonnepaneel bijhouden. 
Bij microomvormers heeft elk 
zonnepaneel aan de achter
kant zijn eigen omvormertje en 
hangt er geen omvormer meer 
in huis. Bij power optimizers 
zit aan het paneel alleen een 
‘optimizer’ en is nog wel een 
omvormer in huis nodig.

Hoeveel zonnepanelen heb ik 
nodig?
Je wilt zonnepanelen. Maar 
hoeveel is optimaal? Dat hangt 
af van je stroomverbruik en 

de opbrengst van de zonne
panelen. We leggen uit hoe je 
het optimale aantal zonnepa
nelen berekent en waar je op 
moet letten.

Wat heb je nodig?
Wanneer haal je financieel 
gezien de meeste opbrengst uit 
zonnepanelen? Het meest op
timaal is als je precies genoeg 
zonnepanelen hebt om je totale 
jaarlijkse stroomverbruik mee 
op te wekken. 
Om te bepalen hoeveel zonne
panelen voor jou optimaal zijn, 
heb je dus nodig:
•  een inschatting van de op

brengst (het vermogen) van 
de aan te schaffen zonne
panelen;

•  je eigen energierekening om 
te zien hoeveel stroom je per 
jaar verbruikt;

•  afmetingen, hellingshoek en 
oriëntatie van je dak.

Bereken de jaaropbrengst van zonnepanelen
In Nederland geldt de volgende vuistregel:
de jaaropbrengst van zonnepanelen in kilowattuur (kWh) bedraagt 90% van 
de capaciteit van het systeem in wattpiek.
Voorbeeld: 10 panelen van 270 Wp leveren dus zo’n 0,9 x 10 x 270 = 2430 
kWh op. In kustgebieden  waar de jaarlijkse instraling hoger is  zal dit 
iets meer zijn. Koele temperaturen zijn ook gunstig, want zonnepanelen 
presteren bij dezelfde hoeveelheid zonlicht beter als ze kouder zijn.
Als de panelen niet op het zuiden, maar ongeveer op zuidoost of zuidwest 
liggen, kun je voor de zekerheid 10% van de verwachte opbrengst afhalen.

–> vervolg op pagina 13

Collectieve actie 
zonnepanelen 
Arnhem

• Lokaal: drie gerenommeerde bedrijven  
uit de regio Arnhem 

• Betrouwbaar en bereikbaar

• Garantie en waarborgen van  
branchevereniging Techniek Nederland

• Eigen installateurs

• Hoge kwaliteit:
 Premium zwarte zonnepanelen
 SolarEdge omvormers
 SolarEdge optimizers
 Hoogwaardig montage systeem
 Zoveel mogelijk milieuvriendelijk geproduceerd

• Scherpe prijzen door collectief inkoopvoordeel

lokaalduurzaamcollectief.nl

Lokaal Duurzaam Collectief
Als je hebt besloten welke maatregelen
je wilt nemen, ben je er nog niet. 
Want welk bedrijf is betrouwbaar, levert
goede kwaliteit en is niet te duur? 
Daarom hebben wij - in opdracht van de 
gemeente Arnhem- een collectief van
bedrijven bij elkaar gebracht waarvan
wij uit ervaring weten dat ze goed werk
verrichten. Door de krachten te 
bundelen kan dit tegen een erg scherpe 
prijs.

Door voor lokale bedrijven te kiezen,
verzeker je jezelf van bedrijven
die makkelijk benaderbaar en
aanspreekbaar zijn. Er wordt gewerkt
met eigen personeel en de service is
persoonlijk. Natuurlijk wordt er gewerkt
volgens gecertificeerde normen en
garanties. 

Ga voor de collectieve 
inkoopactie ZON naar 
lokaalduurzaamcollectief.nl. 

Rijn en IJssel Energiecoöperatie
Wij zijn een burgercoöperatie zonder 
winstoogmerk die zich bezighoudt met 
energiebesparing en de opwek van 
duurzame energie. Een van de meest 
verstandige maatregelen die je kunt 
nemen is ervoor te zorgen dat jouw huis 
minder energie nodig heeft. Wij hebben 
lokale coaches die je kunnen helpen bij 
het maken de beste keuzes voor jouw 
huis. Zij komen gratis bij je thuis, en 
denken met je mee. Ga hiervoor naar 
www.elmg.nl

Wij staan voor lokale duurzame 
energie en een gezonde lokale 
economie.

Verduurzamen, 
hoe doe je dat?

Lokaal Duurzaam Collectief
Als je hebt besloten welke maatregelen
je wilt nemen, ben je er nog niet. 
Want welk bedrijf is betrouwbaar, levert
goede kwaliteit en is niet te duur? 
Daarom hebben wij - in opdracht van de 
gemeente Arnhem- een collectief van
bedrijven bij elkaar gebracht waarvan
wij uit ervaring weten dat ze goed werk
verrichten. Door de krachten te 
bundelen kan dit tegen een erg scherpe 
prijs.
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energiebesparing en de opwek van 
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verstandige maatregelen die je kunt 
nemen is ervoor te zorgen dat jouw huis 
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Wij staan voor lokale duurzame 
energie en een gezonde lokale 
economie.

Verduurzamen, 
hoe doe je dat?

Rijn en IJssel Energiecoöperatie 
(REIJE) heeft, in opdracht van de 
gemeente Arnhem, het Lokaal 
Duurzaam Collectief opgericht.

Het doel van het Lokaal 
Duurzaam Collectief is om de 
keuze uit de vele aanbieders 
van zonnepanelen makkelijk 
te maken. REIJE is een 
onafhankelijke burgercoöperatie 
zonder winstoogmerk en helpt 
de bewoners van Arnhem 
en omgeving huizen te 
verduurzamen. Wij kennen de 
lokale bedrijven waar goede 
ervaringen mee zijn opgedaan. 
REIJE houdt de klanttevredenheid 
daarbij goed in de gaten. 
Door met lokale bedrijven 
te werken bent u verzekerd 
van goede service en een 
aanspreekpunt bij u om de hoek.

De bedrijven die 
zonnestroominstallaties leveren 
in de regio Arnhem worden 
beoordeeld op een aantal 
criteria. Een goede prijs-kwaliteit 
verhouding en vakkundige 
installatie staan daarbij voorop. 
De bedrijven moeten lid zijn van 
de branchevereniging Techniek 
Nederland en voldoen aan 
strenge landelijke (veiligheids-)
eisen. De bedrijven die als beste 
uit de bus zijn gekomen zijn Frisse 
Energie uit Arnhem, Atama uit 
Elst en Copernico zonne-energie 
uit Oosterbeek. Deze bedrijven 
maken nu onderdeel uit van ons 
Lokaal Duurzaam Collectief.

Vraag nu o� erte 
aan op onze website 
lokaalduurzaamcollectief.nl!
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Het vermogen van de 
zonnepanelen in wattpiek
Het vermogen van 
zonnepanelen wordt uitgedrukt 
in wattpiek (Wp). Dat is het 
(maximale) piekvermogen 
dat het zonnepaneel 
opwekt onder standaard 
laboratoriumcondities 
(zogenaamde STCcondities: 
optimale instraling, 
temperatuur van 25 graden).
Het piekvermogen is nodig 
om de jaarlijkse opbrengst te 
berekenen, maar ook om te 

bepalen wat de capaciteit van 
de omvormer moet zijn voor 
een bepaald aantal panelen.
Er zijn inmiddels zonnepanelen 
van standaardformaat met 
piekvermogens tot zo’n 
360 Wp, maar 260290 Wp is 
gangbaar. Panelen met extra 
hoge vermogens zijn duurder 
en vaak alleen lonend als de 
dakruimte beperkt is; ze bieden 
immers wel meer opbrengst 
per vierkante meter, maar niet 
altijd per euroinvestering.

Check je jaarlijkse 
stroomverbruik
Zoals hierboven blijkt leveren 
gemiddelde nieuwe zonnepa
nelen per stuk dus rond de 240 
kWh elektriciteit per jaar. Een 
gemiddeld huishouden gebruikt 
zo’n 3300 kWh aan stroom per 
jaar. Voor dit stroomverbruik 
heb je 14 gemiddelde zonnepa
nelen nodig (14 x 240 = 3360). 
Maar dit is een gemiddelde van 
grote en kleine huishoudens. 
Ook de hoeveelheid apparaten, 
hoe zuinig deze zijn en of je 

elektrisch rijdt spelen een rol.
Het is dus slim om eerst je 
energierekening erbij te pakken 
om te zien hoeveel panelen 
voor jou optimaal zijn. Houd 
daarbij, voor zover mogelijk, 
rekening met toekomstige 
veranderingen in je huishouden 
of leefstijl.

Maandbedrag verlagen
In het eerste jaar dat je 
zonnepanelen hebt, zal je 
maandbedrag dat je aan de 
leverancier betaalt te hoog 
zijn. Daarna ontvang je bij 
je jaarnota een teruggave. 
Het kan daarom handig zijn 
om direct na plaatsing van 
de zonnepanelen aan je 
energieleverancier te vragen 
of het maandbedrag meteen 
omlaag kan.

Voor meer informatie ga je 
naar:

Consumentenbond 
Consumentenbond.nl

Bereken zelf het aantal zonnepanelen
Een goede installateur kan een behoorlijk precieze 
opbrengstverwachting voor jouw dak bepalen, maar 
voor een eerste inschatting van het aantal panelen 
dat je nodig hebt, gebruik je de formule:
(jaarlijks stroomverbruik x 1,1) : (het vermogen van 
1 paneel in wattpiek).
Voorbeeld:
•  Je jaarlijks stroomverbruik is 3000 kWh.
•  Je leverancier heeft zonnepanelen van 270 Wp in de 

aanbieding.
•  Daarvan heb je er dan 3000 x 1,1 = 3300 gedeeld 

door 270 = 12,2 nodig.
Omdat de opbrengst van zonnepanelen jaar op jaar 
verschilt, en in de loop der jaren langzaam iets achter
uitgaat, zou je bijvoorbeeld voor 13 panelen kunnen 
kiezen als die op je dak passen.

Industrieweg 20 | 6871 KA  Renkum

0317 785 926 | info@kroonkozijnarnhem.nl

www.kroonkozijn.nl

Isoleren en verduurzamen van de eigen woning wordt steeds belangrijker. 

We moeten stap voor stap van het gas af en de energieprijzen stijgen 

steeds verder. Dit betekent dat we onze huizen anders moeten gaan 

verwarmen en dat kan alleen op een effi ciënte manier als uw huis goed 

geïsoleerd is. Met onze sterk isolerende kunststof kozijnen, gecombineerd 

met hoogwaardig inbraakwerend glas dat voldoet aan alle normen en 

gewenste isolatiewaardes, realiseert u een aanzienlijke energiebesparing 

en zet u een grote stap in het verduurzamen van uw woning!

Bijdragen aan een betere 
wereld en gezonder 

leefklimaat door kunststof 
kozijnen en deuren!

Maak nu vrijbijvend 
een afspraak voor 
een gratis offerte!

Dé Glasspecialist in Arnhem!
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Warmtepomp:  
elektrisch 
verwarmen
Een warm huis zónder 
aardgas: dat kan duurzaam 
met een warmtepomp. Met 
deze elektrische verwarming 
wordt jouw klimaatimpact 
meteen een flink stuk kleiner. 
En als je nú een warmtepomp 
koopt, kun je subsidie krijgen. 
Check welke warmtepomp voor 
jouw huis geschikt is.

Er zijn drie soorten 
warmtepompen:
•   Een volledig elektrische 

warmtepomp zorgt voor 
verwarming van je huis en al 
je warme water in de bad
kamer en keuken. Als je ook 
elektrisch gaat koken, woon 
je zonder aardgas. Deze 
warmtepomp wordt ook wel 
combi, volledig of allelectric 
genoemd.

•   Een hybride warmtepomp 
werkt samen met je cvketel. 
Hij zorgt op de meeste dagen 
voor de warmte in huis, de 
cvketel springt alleen bij als 
het erg koud is en zorgt voor 

je warme water in de bad
kamer en keuken. Het is een 
makkelijke tussenstap naar 
wonen zonder aardgas. 

•  Een ventilatiewarmtepomp is 
een kleine warmtepomp die 
warmte uit de ventilatielucht 
haalt.

Ongeveer 180.000 huizen in 
Nederland (2016) hebben al een 
warmtepomp, en steeds meer 
mensen nemen er één.

Welke warmtepomp voor welk 
huis?
1   Heeft jouw huis overal iets 

van isolatie (in je dak, vloer 
en gevel én dubbel glas)? 
Dan kun je nu al een hybride 
warmtepomp nemen. Die 
werkt samen met je cvketel, 
maar je gasverbruik daalt 
flink. Zo bespaar je heel 
eenvoudig 25 procent op je 
CO2uitstoot! 

2   Ontbreekt er ergens in huis 
nog isolatie, bijvoorbeeld on
der de vloer of in de spouw

muur? Pak dat dan eerst aan. 
Daarmee bespaar je meer op 
je energierekening en op je 
CO2uitstoot. Daarna ben je 
klaar voor een hybride  
warmtepomp!

3   Is jouw cvketel 12 jaar of 
ouder? Zoek dan alvast uit of 
je huis geschikt is voor een 
volledig elektrische warmte
pomp. Mis je ergens nog 
goede isolatie? Pak dat dan 
nu aan: zo ben je straks klaar 
om allelectric te gaan.

4   Voor een volledige 
warmtepomp moet jouw 
huis goed tot zeer goed zijn 
geïsoleerd. Is jouw huis in of 
na 2000 gebouwd? Dan is de 
isolatie zeker in orde en kun 
je het zonder grote ingrepen 
geschikt maken voor een 
volledige warmtepomp. 

5   Is jouw huis na 1974 ge
bouwd? Dan is de kans 
groot dat je een mechanisch 
ventilatiesysteem hebt en is 
jouw huis geschikt voor een 
ventilatiewarmtepomp. 

Waarom is een warmtepomp 
duurzaam?
Een warmtepomp haalt warm
te uit de lucht, bodem of het 
grondwater en maakt daar een 
bruikbare temperatuur van. 
Een warmtepomp doet dat heel 
efficiënt: van 1 kWh stroom 
maakt een warmtepomp 2 tot  
5 kWh warmte.
De warmtepomp gebruikt 
stroom: je zult dus merken dat  
je stroomverbruik toeneemt. 
Daar staat tegenover dat 
je geen (of bij een hybride 
warmtepomp: de helft minder) 
gas gebruikt. Alles bij elkaar 
gaat jouw CO2uitstoot door 
verwarming en warm water 
omlaag, ook al is in Nederland 
de stroom nog lang niet 100% 
duurzaam. Vergeleken met 
een hrketel op gas is jouw 
CO2uitstoot door verwarming 
en warm water veel lager:
•   Met een hybride warmte

pomp zo’n 25% lager.
•   Met een volledige warmte

pomp met de buitenlucht als 
bron zo’n 40% lager. 

•   Met een volledige warmte
pomp met bodembron zo’n 
50% lager.

Bron: Milieu Centraal,  
www.milieucentraal.nl 

Als in de toekomst alle stroom duurzaam 
is, gaat de CO2-uitstoot van volledige 
warmtepompen zelfs naar nul.
Ga voor meer informatie naar: www.milieucentraal.nl

Milieu Centraal geeft praktische en betrouwbare 
informatie over groene onderwerpen, van zonnepanelen en 
warmtepompen tot afval scheiden en ledlampen. Neem eens 
een kijkje op www.milieucentraal.nl en laat je inspireren!

De inflatie viert hoogtij, met 13,6 % zit Nederland maar liefst op plek 4 in de Eurozone. Belangrijkste reden: de hoge energieprijzen. De 
kosten voor het verwarmen van een woning maken een belangrijk deel uit van het maandelijks beschikbare budget, veel huishoudens 
hebben het hierdoor financieel zwaar. Het loont dus de moeite om juist (aanzienlijk) op energiekosten te besparen. En dat kan ook op een 
heel simpele wijze, waarbij besparingen tot wel 40 % mogelijk zijn!    

Het betreft een technologie waarbij (electrische) 
vloerverwarmingsmatten, voorzien van uiterst dunne metaalstrips 
(slechts 25/1000 mm dik) met een amorfe molecuulstructuur, lage 
temperatuur stralingswarmte genereren. Dergelijke matten kunnen 
op elk type vloer worden aangebracht (beton, hout), ongeacht of deze 
is geïsoleerd. Ook kan het onder elk type vloerafwerking (laminaat, 
parket, tapijt, pvc, keramiek, etc.) worden aangebracht. Installatie is 
overigens uiterst simpel, er is geen enkele bouwkundige handeling 
voor nodig, waardoor dit ook snel te realiseren is (vaak binnen een 
dag).

Onderhoudsvrij en comfortabel
Eenmaal geïnstalleerd is sprake van een hoger warmtecomfort dan 
bij luchtverwarming (CV, warmtepomp), daarnaast is sprake van een 
groot bedieningsgemak als gevolg van intelligente thermostaten. 
Het systeem, dat een ruimte zeer snel op temperatuur brengt, 
hoeft niet te worden ingeregeld, vraagt geen onderhoud en gaat 
vanwege de superieure molecuulstructuur decennia lang mee. 
De verwarmingsmatten kunnen bij een verhuizing zelfs worden 
meegenomen. 

Tot wel 40% besparing
En het allerbelangrijkste: er zijn enorme besparingen in 
energiekosten te bereiken, tot wel 40 % ten opzichte van traditionele 
luchtverwarmingssystemen. Mocht u beschikken over zonnepanelen 
bent u vanzelfsprekend nog beter af, temeer de salderingsregeling 
steeds verder wordt versoberd. De technologie is overigens 
toepasbaar in elke type woning, kantoor, geloofsgebouw of ander 
type gebouw. Laat u derhalve vrijblijvend adviseren over welke 
mogelijkheden deze technologie voor u kunt betekenen. 
www.aht-netherlands.com 

TOT 40 % ENERGIE BESPAREN BIJ 
HET VERWARMEN VAN UW WONING

Scan onderstaande QR code om 
direct naar onze website te gaan.
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De uitdaging die voor ons ligt: hoe gaan we al deze 
voertuigen simultaan en slim laden, zonder dat het 
consequenties heeft op de elektriciteitsbalans van 
het distributienetwerk? Een uitdaging die Allego van 
meet af aan heeft opgepakt als een kans. Het bedrijf 
staat midden in de energietransitie en is een trans-
port-, energie- en digital bedrijf tegelijk. 

In the driver’s seat
Bedrijven en particulieren die slim willen inzetten 
op e-mobiliteit, komen uit bij Allego. Dit van origine 
Arnhemse bedrijf zet zich al 10 jaar in voor duurzame 
laadtechnologie en -infrastructuur. Het is inmiddels 
Europa’s grootste onafhankelijke netwerk met 35.000 
laadpunten waarvan een groot deel in Nederland en 
15 andere Europese landen, met ruim 750 opties voor 
snel-laden door heel Europa. De eigen Allego EV-Cl-
oud verbindt deze laadpunten met elkaar en betalen 
kan contactloos via de Smoov-app. Men kan kiezen 
voor langzaam of regulier tot snel en ultrasnel laden: 
bij dat laatste kan een autobatterij met gemak al 200 
tot 300 km bijladen in een kwartiertje. 

Eye on the prize
Vanaf 2025 gaat een nieuwe standaard (ISO15118) in 
werking voor (nieuwe) elektrische voertuigen, waar-
bij ‘twee-richtingscommunicatie en laden’ mogelijk 
is. Energie kan op die manier worden teruggegeven. 
Op dit moment kunnen we al via de ‘dynamic load 
balancing’- functionaliteit ervoor zorgen dat het 
energiemanagement-systeem van die locatie nooit 
overbelast wordt. Dat kan doordat de stroomvraag 
van elektrische auto’s op een slimme manier op 
afstand in evenwicht wordt gebracht met de 
beschikbare stroomcapaciteit van de netaansluiting 
op de locatie. Dat betekent dat bestuurders kunnen 
beslissen hóe ze hun elektriciteit gebruiken. 

Concreet 
Je kan je elektrische voertuig zo instellen dat niet-
gebruikte energie weer voor iets anders kan worden 
gebruikt. Stel, je laadt ’s nachts je auto op, want je wil 
de volgende dag naar kantoor. Op de dag zelf besluit 
je toch thuis te werken en kan je ervoor kiezen om 
de energie van je opgeladen auto te gebruiken om 
de was thuis te drogen. Hoe slim is dát? 

Meer weten?
www.allego.eu

Nederlandse bodem 
goudmijn voor 
elektrificatie van 
Europa
Elektrificatie, verduurzaming, energietransitie. 
Termen die ons vocabulaire nog zeer recent 
inslopen, zijn inmiddels niet meer weg te denken. 
Feit dat Nederland in kennis en daadkracht pionie-
rend vooroploopt in de aandrijvers en ontwikkelin-
gen van dit verhaal wordt eigenlijk te weinig bena-
drukt. “Typisch Nederlands”, maar we mogen toch 
écht trots zijn op ons polderende kikkerlandje.

Waterwerken, fietsen en dijken, daar worden we 
wereldwijd om geroemd. Maar ook qua elektrisch 
rijden lopen we in Europa voorop, en dan vooral het 
(bedenken en uitrollen) van de laadinfrastructuur. 
Nederland is namelijk perfect voor ‘stekkerauto’s’: 
een klein maar dichtbevolkt land, waarin relatief 
kleine afstanden worden afgelegd. Daarbij zijn we 
ook nog eens blij verwend wat betreft de goede 
laad- en energie-infrastructuur vergeleken bij de 
rest van Europa. 

 Ondanks de stijging van 
 energieprijzen, blijft elektrisch 
 vervoer aantrekkelijk

Nederland kent een zeer geliberaliseerd energiesys-
teem. In de loop der tijd hebben we ons weten te 
ontvlechten, waardoor er veel ruimte was voor inno-
vaties. Pionierende bedrijven en onze netbeheerders 
in ons land hebben zich daarnaast hard gemaakt voor 
werkbare protocollen, waardoor Nederland binnen 
de EU wordt gezien als ‘gidsland’ als het aankomt op 
energie-infrastructuur.

De afgelopen tien jaar is het aantal elektrische en 
hybride auto’s gestegen met 38%. Vanwaar het suc-
ces? Het is duurzamer, milieuvriendelijker, maar zeker 
ook beter voor de portemonnee, want ondanks de 
huidige stijging van de energieprijzen, blijft elektrisch 
vervoer aantrekkelijk en biedt het enorme kansen.
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Kijk op www.formupgrade.nl voor

meer informatie over X-Fittt GLI
Of bel ons:
026 38 23 334

WORDT EEN GEZONDE LEEFSTIJL

JOUW ANTWOORD OP OVERGEWICHT?HEY

Kijk op www.formupgrade.nl voor

START
NU MET

Arnhem Noord
Onder de Linden 21a
6822 KG Arnhem
TEL: 026 37 93 253

Arnhem Zuid
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
TEL: 026 38 23 334

TWEE JAAR
vergoeding vanuit

de basisverzekering

TWEE JAAR

KAV Autoverhuur is onderdeel van de Riva Holding (Wittebrug, DAVO). Met een netwerk van 12 vestigingen 
zijn wij een landelijke speler met meer dan 50 jaar kennis van zaken. Onder onze slogan ‘Kan Alles Vervoeren’ 
bieden wij zorgeloze mobiliteit in elk segment. Van een kleine bestelwagen tot vrachtwagen. Koelwagens, Trekkers 
& Trailers. Personenauto’s en personenbussen. En recent heeft KAV 100% elektrische én hybride voertuigen 
toegevoegd in haar vloot.
 
Huren biedt u maximale flexibiliteit. Dit kan voor een dag, week, maand of langer! Ook bieden wij Shortlease 
aan. Afleveren? Geen probleem, wij bespreken graag met u de mogelijkheden. 
 
Wilt u persoonlijk kennis maken? U bent van harte welkom op onze locatie in Arnhem.
Cruquiusweg 14, 6827 BL, Arnhem
E: arnhem@kavautoverhuur.nl
T: 026 – 351 5819

Per 1 december verhuizen wij naar:
Bruningweg 25, 6827 BM, Arnhem

KAV daar Kunt u Altijd op Vertrouwen. Wij helpen u graag op weg!
www.kavautoverhuur.nl

Breng jij voldoende  
beweging in jouw dag?
Eén ding is zeker: bewegen is gezond. Maar hoeveel moet je nu 
precies bewegen? En hoe breng je meer beweging in je dag?  
Dat dat niet moeilijk hoeft te zijn, lees je in dit artikel.

Beweegrichtlijnen voor 
volwassenen, ouderen en 
kinderen
Bewegen is goed, meer  
bewegen is beter! De beweeg
richtlijnen geven op basis van 
onderzoek aan hoeveel bewe
ging je minimaal nodig hebt. 
Vaker, langer of intensiever 
bewegen is nog beter. Er zijn 
verschillende beweegrichtlijnen 
voor volwassenen, ouderen en 
kinderen:
Beweegrichtlijnen voor volwas-
senen en ouderen:
•  Doe minstens 150 minuten 

per week aan matig intensie
ve inspanning, verspreid over 
meerdere dagen. 

•  Doe minstens tweemaal 
per week spier en botver
sterkende activiteiten, voor 
ouderen gecombineerd met 
balansoefeningen.

•  Voorkom veel stilzitten.

Beweegrichtlijnen voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar:
•  Doe elke dag minstens een 

uur aan matig intensieve 
inspanning. 

•  Doe minstens driemaal per 
week spier en botverster
kende activiteiten.

•  Voorkom veel stilzitten.

Matig intensief bewegen 
tijdens de week 
Om matig intensief te be
wegen hoef je niet direct de 
tennisrackets uit de kast te 
trekken. Wandelen of fietsen is 
prima, zolang je zorgt voor een 
verhoogde hartslag en een ver
snelde ademhaling. Sporten is 
namelijk niet per se nodig om 
voldoende te bewegen, hoewel 
het wel extra winst oplevert 
voor je gezondheid. Er bestaan 
veel verschillende sport en  
beweegactiviteiten. Kies iets 
wat bij jou past en dat jij leuk 
vindt; dat helpt om sport en 
bewegen vol te houden.

Voorbeeldweek met voldoende 
beweging voor volwassenen:
•  Maandag: half uur stevig 

wandelen (met de hond) na 
het avondeten.

•  Dinsdag: thuis wat oefe
ningen, zoals springen en 

kniebuigingen.
•  Woensdag: half uur baantjes 

trekken in het zwembad.
•  Donderdag: thuis wat oefe

ningen, zoals traplopen en 
opdrukken.

•  Vrijdag: half uur joggen in het 
park.

•  Zaterdag: uur lekker door
fietsen, in de tuin werken of 
(buiten)spelen met je  
kinderen.

Bewegen is makkelijker dan je 
denkt
Vaak beweeg je al op een dag, 
bijvoorbeeld door te klussen 
in huis, in de tuin te werken of 
de hond uit te laten. Het is dan 
een kleine stap om die activi
teiten wat vaker te doen. De 
voorbeeldweek laat zien dat 
bewegen makkelijker is dan 
het lijkt. In dagelijkse bezig
heden als klussen in huis en 
wandelen met de hond, zit vaak 
al beweging. Het is een kleine 
stap om die activiteiten wat  
vaker te doen. Of om activitei
ten ‘bewegend’ te doen. Denk 
aan lopen tijdens het bellen. 

Tips om meer te bewegen:
•  Maak bewegen leuk. Kies 

voor activiteiten die je graag 

doet. Houd je van zwemmen? 
Ga dan zwemmen. Houd je 
meer van wandelen? Ga dan 
wandelen. Vind je wandelen 
leuker als je een doel hebt, 
zoals ergens een kopje koffie 
drinken? Kies dan een doel.

•  Maak bewegen nuttig. Begin 
met tuinieren en je hebt 
straks een mooie tuin. Of 
ruim de zolder of kelder eens 
op. 

•  Laat de auto vaker staan. 
Pak de fiets om vrienden of 
familie te bezoeken of een 
boodschap te halen.

•  Neem de trap. Laat de lift of 
roltrap links liggen. 

•  Beweeg samen. Kies voor 
ouderkind activiteiten of 
spreek met een familielid of 
vriend(in) af om samen te 
gaan. Dat is gezellig en biedt 
een stok achter de deur. Ga 
ook eens lunchwandelen op 
je werk. 

•  Plan een vast moment in. 
Zet bijvoorbeeld in je agenda 
dat je iedere maandag na het 
werk een rondje gaat lopen 
of op woensdagochtend een 
dansles volgt.

•  Zorg voor voldoende afwis
seling en plan je beweeg
momenten op vaste tijden.

Hoeveel kan ik bewegen 
om gezond te blijven?

Volwassenen 
en ouderen

2,5 uur per week 
matig intensief bewegen

Verspreid het bewegen over 
meerdere dagen.

3x per week 
spier- en botversterkende 

activiteiten
Zoals volleybal, dansen, 

buiten spelen en fietsen. 

2x per week 
spier- en botversterkende 

activiteiten 
Voor ouderen in combinatie 

met balansoefeningen.

Jeugd 
4 tot 18 jaar

1 uur per dag 
matig intensief bewegen

Matig intensief is als je 
ademhaling sneller wordt.

Meer weten over 
bewegen, sporten en  
de beweegrichtlijnen? 
Je leest er alles over op  
Allesoversport.nl en  
kennis centrumsport.nl/ 
beweegrichtlijnen. 
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Nationale Duurzame 
Huizen Route
De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform voor iedereen die geïnteresseerd 
is in duurzaam wonen. Wat is er te beleven? 
• 365 dagen per jaar vragen stellen aan huiseigenaren op de website
• Ideeën opdoen en uitwisselen tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route 
• Verdieping met thematours in het voorjaar 

Ervaringen uit de eerste hand
Wil je meer weten over het verduurzamen 
van je huis en comfortabeler wonen? Of 
staat er een verbouwing op de planning en 
kijk je naar energiebesparende mogelijk
heden? Stel je vraag aan een huiseigenaar 
met een duurzame woning en hoor erva
ringen uit de eerste hand.
Veel huiseigenaren zijn het hele jaar door 
via de website bereikbaar voor vragen of 
aanvullende informatie. Dit kan door mid
del van een contactformulier bij de woning. 

Bekijk de duurzame huizen bij jou in de 
buurt. Je kunt ook zoeken op bouwjaar, 
type woning of kenmerk.
De deelnemende huizen zijn stuk voor stuk 
inspirerende voorbeelden om zelf aan de 
slag te gaan.

Duurzame Huizen Route 
Tijdens de jaarlijkse Duurzame Huizen 
Route krijg je de mogelijkheid om huisei
genaren persoonlijk te ontmoeten. In heel 
Nederland stelt een groot aantal huiseige
naren hun duurzame huis ieder jaar open 
voor een bezoek. In een ongedwongen 
sfeer heb je alle tijd om vragen te stellen.
LET OP: Niet alle huizen gaan open. Zie de 
openingstijden op onze website.

Huis aanmelden
Vind je het leuk om anderen op weg te 
helpen bij het duurzamer maken van hun 
woning? Meld je huis aan voor de Natio
nale Duurzame Huizen Route en deel jouw 

kennis en ervaringen. Of het nu gaat om 
spouwmuurisolatie, HR++glas, zonnepa
nelen of balansventilatie; alle opgedane 
kennis en ervaringen zijn waardevol! 

Voor meer informatie bezoek je onze web
site op www.duurzamehuizenroute.nl

 

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel
Velperweg 166
6824 MD Arnhem
026-3616263
makelaar@kuykvanoldeniel.nl

Of u nu een huis wilt kopen of verkopen, het is en blijft een ingrijpende gebeurtenis. Er komt namelijk veel bij kijken. 
Vanuit ons monumentale pand aan de Velperweg 166 in Arnhem, helpen wij u graag.
 
Wij bieden u een totaalpakket aan, denk bijvoorbeeld aan het aankopen van uw nieuwe woning en het verkopen 
van de huidige woning. Ook zijn wij u graag van dienst voor een gevalideerd taxatierapport of bijvoorbeeld het 
opstellen van een huurovereenkomst en het beheer van uw huurpanden.
 
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, u kunt ons bereiken op 026 – 361 62 63.

 

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel
Velperweg 166
6824 MD Arnhem
026-3616263
makelaar@kuykvanoldeniel.nl

Of u nu een huis wilt kopen of verkopen, het is en blijft een ingrijpende gebeurtenis. Er komt namelijk veel bij kijken. 
Vanuit ons monumentale pand aan de Velperweg 166 in Arnhem, helpen wij u graag.
 
Wij bieden u een totaalpakket aan, denk bijvoorbeeld aan het aankopen van uw nieuwe woning en het verkopen 
van de huidige woning. Ook zijn wij u graag van dienst voor een gevalideerd taxatierapport of bijvoorbeeld het 
opstellen van een huurovereenkomst en het beheer van uw huurpanden.
 
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, u kunt ons bereiken op 026 – 361 62 63.
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Isoleren, zonnepanelen, warmtepomp, verwarmen via airco, dubbel glas…  
Bij de verduurzaming van een woning komt veel kijken. 

Woon je in een appartement? Is het überhaupt mogelijk om te verduurzamen?
Verhuur je een woning? Kan je de huur verhogen wanneer je de woning energiezuiniger maakt?

Natuurlijk is verduurzamen voor het milieu belangrijk, maar is het voor jou ook een zinvolle investering?

Graag adviseren wij over de mogelijkheden en een eventuele waardevermeerdering van je woning. Wij geven je 
graag een eerlijk en gedegen advies. 

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn bereikbaar op 026 – 361 62 63.

Kievit Hypotheken, een bedrijf bestaande uit vader en dochter met 20 jaar 
ervaring in hypotheken. Wij zijn een kantoor met een gemoedelijke en 
informele sfeer, waar u altijd centraal en voorop staat. 

Wij komen bij u aan huis, waardoor u in uw prettige omgeving zit. In 
alle rust luisteren we naar uw wensen, kijken wij naar de mogelijkheden 
en deze combineren wij tot het beste advies voor u. Wij kijken naar de 
fi nanciële mogelijkheden nu, maar ook zeker naar de mogelijkheden in de 
toekomst in samenspraak met uw toekomstplannen. 

Uw woonwensen kunnen heel divers zijn. U kunt uw eerste woning willen 
gaan kopen of u kunt willen verhuizen. Er komen naast veel geregel, 
ook verschillende emoties kijken: van blijdschap tot gezonde spanning. 
Wij willen u zo prettig mogelijk begeleiden, om het proces zo zorgeloos 
mogelijk te maken! 

U kunt ook nu al heel prettig wonen, maar toch de woning willen verbouwen 
naar uw smaak of u kunt dit willen combineren met verduurzamen. Door 
het verduurzamen van uw huis bespaart u op uw energierekening, maar 
dit kost in eerste instantie veel geld, wat u uiteindelijk terugverdiend. Wij 
kunnen samen kijken naar uw hypotheek om extra geld op te nemen voor 
het verbouwen en/of verduurzamen van uw woning. 

Tot slot zijn wij onafhankelijke hypotheekadviseurs en kunnen bij alle 
geldverstrekkers terecht. 

Ulenpaslaan 21 – 6825 ED Arnhem – 0642508885/ 0612976345 – info@kievithypotheken.nl 
www.kievithypotheken.nl 
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Gerritsen Elektrotechniek adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt uw Real Smart Home, 
Real Smart Care en Real Smart Offices. Wĳ  geven uw woning, zorgwoning of bedrĳ fspand letterlĳ k 
een ‘brein’! Hierdoor hoeft u zelf vrĳ wel niets meer te doen.

Uw Smart Home doet de verlichting aan wanneer het moet, in de juiste stemming. Ze stuurt de 
gordĳ nen open wanneer de wekker gaat, zorgt voor een optimaal klimaat, beschermt u tegen brand, 
inbraak en waterschade. Ook vertelt ze u wanneer u het beste uw elektrische voertuig kunt opladen 
zodat u zo min mogelĳ k energie verbruikt. En dit alles met maar 1 app! Zo kan een Real Smart Home 
u 50.000 handelingen per jaar besparen!

Dominee Buskesstraat 20 
6836 HL Arnhem
www.gerritsenelektrotechniek.nl

Tel: 026 848 94 41 
info@gerritsenelektrotechniek.nl

Duurzame en lokale energie
Rijn en IJssel Energiecoöperatie maakt van duurzame energie 
een streekproduct uit de Rijn-en-IJssel-regio. We werken samen 
met lokale bedrijven en particulieren aan energiebesparing en 
organiseren projecten waarbij lokaal duurzame energie wordt 
opgewekt. Coöperatieve samenwerking en lokale, schone, 
betaalbare energie voor iedereen zijn daarbij het uitgangspunt. 

Projecten
Zo hebben we onlangs het Windpark Koningspleij langs de 
Pleijroute gebouwd en een zonneveld aan de rand van Dieren. 
Ook zijn het Kindcentrum in Oosterbeek en zonneparken langs 
de A348 in ontwikkeling. 

Lid worden
Wil jij ook deel uitmaken van de coöperatie, meewerken aan een 
gezondere planeet, deel uitmaken van een groep pioniers én 
voordeel meepakken? Word dan lid en geniet meteen van de 
voordelen. Je krijgt korting bij GreenChoice of bij Samen OM, je 
krijgt stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en je steunt 
ons initiatief. Kijk op www.rijnenijsselenergie.nl voor meer 
informatie.

Samen lokale 
duurzame energie 
opwekken met 
Rijn en IJssel 
Energiecoöperatie

Rijn en IJssel Energiediensten
Rijn en IJssel Energiediensten B.V., een volle dochter van 
Rijn en IJssel Energiecoöperatie, organiseert activiteiten 
rondom energiebesparing en particuliere opwek van 
duurzame energie. Wij informeren, advisering en begeleiden  
bewoners in de verduurzaming van hun woning en wijk. Wij 
werken met lokale coaches en professionele partners aan 
het energiebewustzijn en het aandragen van duurzame 
energieoplossingen. We hebben ruime ervaringen en onze 
producten worden al meerdere jaren naar tevredenheid 
ingezet in Arnhem en omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het laten uitvoeren van een woonwensenscan, een 
warmtescan of wijkinitiatieven. Kijk voor meer informatie 
op rijnenijsselenergie.nl/reije-energiediensten.
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Industrieweg oost 5B
6662 NE Elst
info@booijparket.nl

Booij Parket denkt graag met 
u mee over een passende 
oplossing voor uw huidige of 
nieuwe vloer.

Neem vrijblijvend contact 
met ons op voor advies of 
een off erte op maat. 
Bel naar 0481-745 296 of 
06 - 3036 08 55, mail ons of 
kom langs in onze showroom!

Openingstijden showroom:

Donderdag 10.00 tot 20.00

Vrijdag 10,00 tot 17.00

Zaterdag 10.00 tot 16.30

www.booijparket.nl
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Bouwmaat is dé groot-
handel in bouwmaterialen
voor professionals in de herstel-, 
renovatie- en onderhoudsmarkt.

Bouwmaat Arnhem 
Beijerinckweg 11 | 6827 BN Arnhem 
+31 (0)26 384 35 00 | arnhem@bouwmaat.nl Bouwmaat is dé groot-

handel in bouwmaterialen
voor professionals in de herstel-, 
renovatie- en onderhoudsmarkt.

Bouwmaat Arnhem 
Beijerinckweg 11 | 6827 BN Arnhem 
+31 (0)26 384 35 00 | arnhem@bouwmaat.nl 

Bouwmaat is dé groot-
handel in bouwmaterialen
voor professionals in de herstel-, 
renovatie- en onderhoudsmarkt.

Bouwmaat Arnhem 
Beijerinckweg 11 | 6827 BN Arnhem 
+31 (0)26 384 35 00 | arnhem@bouwmaat.nl Voor kwaliteit en 

duurzaamheid!

www.nickbaaijensschilderwerken.nl
Tel. 06-42 09 21 20

Uw pand verdient Prima!

schoonmaak – glasbewassing – trappenhuis onderhoud en multi diensten

Kijk voor onze vacatures op www.prima-dienstverlening.nl

Tel. 026-3610295 • www.prima-dienstverlening.nl

Begin februari 2006 is Prima 
Dienstverlening opgericht 
door Familie Hofs. Prima 

dienstverlening staat voor 
ruim 25 jaar ervaring in de 

schoonmaakbranche,
een begrip in Gelderland!

Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen is een 
slimme zet, zelfs als de lampen nog goed werken. Een ledlamp is 
85% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom 
dan een halogeenlamp. Er bestaan ledlampen in vrijwel alle 
soorten, maten en tinten. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, 
betaal je op de lange termijn veel minder voor led door het lage 
verbruik en de lange levensduur.

Je kunt flink energie besparen 
door je huis efficiënt te verlich
ten. Bijna alle (99%) impact van 
verlichting op het milieu komt 
door de elektriciteit die nodig is 
om lampen te laten branden. 
Daarom is het niet zonde om 
werkende onzuinige lampen te 
vervangen door led. De energie 
die het kost om een ledlamp te 
produceren win je binnen 300 
branduren terug. 

Milieu Centraal geeft tips om 
energie te besparen met ver
lichting, helpt je stap voor stap 
op weg om de juiste lamp te 
kiezen én vertelt waar je oude 
lampen kunt inleveren.

Tips om te besparen op 
verlichting
1   Maak optimaal gebruik 

van daglicht in je huis, dan 
hoeven je lampen minder 
vaak aan.

2  Doe lampen uit als je een 
ruimte verlaat (ook als dat 
kort is). Laat ook ledlampen 
en buitenlampen niet onno
dig aan.

3   Vervang gloeilampen en 
halogeenlampen door led
verlichting; start met lampen 
die vaak aan zijn en veel licht 
geven. Daar is de meeste 
energie te besparen.

4  Oude gloei en halogeen
lampen mogen in de vuilnis
bak, maar spaarlampen moet 
je apart inleveren. Check bij 
twijfel de afvalscheidings
wijzer. 

Gloei- en halogeenlamp 
vervangen loont!
De meeste mensen weten 
dat gloeilampen erg onzuinig 
zijn en de afgelopen jaren zijn 
ze grotendeels uit de winkel 
verdwenen, net als sommige 
halogeenlampen. Toch branden 

er in een gemiddeld Nederlands 
huishouden nog 11 gloei
lampen en 13 halogeenlampen. 
Alleen al in de huiskamer en 
keuken zijn gemiddeld nog  
11 onzuinige lampen te vinden.

Als je de 11 gloei en halogeen
lampen in de huiskamer en 
keuken vervangt door led geeft 
dat een besparing van zo’n € 30 
per jaar op je energiekosten 
(prijspeil 2018). Vervang je ook 
de 13 resterende onzuinige 
lampen in huis, dan komt daar 
nog €15 per jaar bij. De aan
schaf van de ledlampen verdien 
je door de lagere stroomkosten 
gemiddeld in ruim 5 jaar terug. 
Mooi voor het milieu en goed 
voor je portemonnee! 

Zuinige ledlampen duurder?
Ledlampen zijn in aanschaf 
duurder dan gloeilampen. Maar 
als je het stroomverbruik én de 
levensduur meetelt, ben je in 
veel gevallen toch goedkoper 
uit met led. Zo gaan ledlampen 
vaak 15.000 branduren mee, 

terwijl een gloeilamp maar 
1.000 branduren meegaat. Je 
moet dus eigenlijk de aan
schafkosten van 1 ledlamp 
vergelijken met die van 15 
gloeilampen. Je bespaart verder 
85% op de elektriciteitskosten, 
omdat de ledlamp veel minder 
stroom gebruikt dan de gloei
lamp.

Een halogeenlamp is iets min
der onzuinig en gaat minder 
snel stuk dan een gloeilamp. 
Led bespaart 75% energie ten 
opzichte van halogeen en gaat 
7,5 keer zo lang mee. Uiteraard 
gaat dit niet op als de lamp 
voortijdig stuk gaat of weinig 
brandt, dan kan een ledlamp 
toch duurder uitpakken.

Voor meer informatie ga je 
naar:
Bron: Milieu Centraal,  
www.milieucentraal.nl 

In de tabel hieronder kun je bekijken wat je aan energiekosten bespaart als je 
gloeilampen vervangt door ledlampen.

Te vervangen gloeilamp Aantal lumen  
vervangende ledlamp

Energiekosten
besparing per jaar **

Gloeilamp van 100 watt > 1300 lumen 9,80 euro

Gloeilamp van 75 watt 900  1100 lumen 7,25 euro

Gloeilamp van 60 watt 700  850 lumen 5,90 euro

Gloeilamp van 40 watt 400  500 lumen 4,00 euro

Gloeilamp van 25 watt 200  300 lumen 2,50 euro

Gloeilamp van 15 watt 100  150 lumen 1,50 euro
**  Op basis van 550 branduren per jaar. Bij een elektriciteitsprijs  

van 21 cent/kWh (prijspeil 2018).

Minder energiekosten door zuinige lamp
Met spaarlampen en ledlampen kun je veel besparen op je 
energiekosten. Hoewel halogeenlampen 30% zuiniger zijn dan 
gloeilampen, loont het ook om halogeenlampen te vervangen 
door ledverlichting. Helaas is er nog niet voor elk type 
halogeenlamp een ledlamp beschikbaar.

Energiezuinig 
verlichten: kies led

Milieu Centraal geeft praktische en betrouwbare 
informatie over groene onderwerpen, van zonnepanelen en 
warmtepompen tot afval scheiden en ledlampen. Neem eens 
een kijkje op www.milieucentraal.nl en laat je inspireren!
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Wanneer u een probleem heeft  met uw oudpapier dan lossen wij dat voor u op. Ons doel is het om het voor u zo mak-
kelijk mogelijk te maken. Afh ankelijk van de hoeveelheid oudpapier, komen we langs en halen het op. Heeft  u grotere 
regelmati g terugkerende parti jen oudpapier dan plaatsen we containers van 5, 20 of 40 mtr3. 

Als de container vol is wordt deze door ons opgehaald, om geleegd dan wel gewisseld te worden. Wij rijden met eigen 
combinati es door heel Nederland dit geeft  een grote mate van fl exibiliteit qua planning. 

Heeft  u vragen over wat voor u de beste oplossing is neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren, van  aluminium raam-, deur, vliesgevelsystemen en 
kunststofkozijnen  voor de zakelijke en particuliere markt.

Door internationale productie, engineering en inkoop zijn wij in staat concurrerend te werken. Productie vindt bij ons op locatie 
plaats met de meest professionele Europese fabrikanten met ISO-certificaten. Voor de productie van onze producten worden CNC 
gestuurde machines gebruikt. 

Ons hang-en sluitwerk is voorzien van het politiekeurmerk. Kortom,  de  kwaliteit van uw gevelelement is bij ons gewaarborgd!

Gevels van gebouwen bepalen voor een belangrijk deel het aanzicht van het gebouw. Steeds meer klanten willen dan ook in deze 
moderne tijd graag gevelelementen die afwijken van de standaarden. Dit is bij ons allemaal mogelijk! 

Tevens zijn wij in staat om op basis van de bouwtechnische voorschriften in het bouwbesluit invulling te geven aan de esthetische 
uitgangspunten die gesteld worden. 

Helmondstraat 86, 6843 SH Arnhem • Mobiel  : +31 (0) 6 251 31 251 E-mail: info@btckozijnen.nl
www.btckozijnen.nl

Door je huis goed te isoleren, kun je veel energie besparen.  
Heb je een wat oudere woning, dan kun je met enkele  
goedkope maatregelen al snel heel veel geld besparen.  
Maar ook in nieuwere woningen zijn nog veel mogelijkheden  
om te besparen, die je snel terugverdient.

Als je huis niet goed geïsoleerd 
is, vervliegt de warmte van je 
centrale verwarming door ra
men, muren, vloer of dak naar 
buiten. Stoken voor de buiten
lucht is zonde van de energie, 
dus zorg dat de warmte binnen 
blijft! Moderne huizen met 
energielabel A of B zijn al goed 
geïsoleerd, oudere woningen 
vaak minder. Woningen van 
voor 1980 zijn vaak zelfs niet of 
nauwelijks geïsoleerd. Alsnog 
isoleren bespaart veel energie 
en geld en je verdient de inves
tering meestal snel terug.
Bij oudere woningen leveren 
kleine investeringen de meeste 
besparing op. Denk daarbij aan 
tochtstrips of radiatorfolie: je 
koopt het voor een prikkie in 
de bouwmarkt, maar het zorgt 
voor een veel lager gasverbruik.

Dak, gevel, ramen en vloeren 
isoleren
Zowel bij oudere als bij wat 
nieuwere woningen valt er veel  
te behalen. Als je een slecht  
geïsoleerde woning goed 
isoleert, kun je jaarlijks tot wel 
2700 m3 aardgas besparen, 
dat is maar liefst €1700. Milieu 
Centraal heeft de besparingen 
berekend voor een gemiddelde 
eengezinswoning, per type  
isolatiemaatregel en per type 
woning. De tabel toont de jaar

lijkse besparing in euro’s, en 
het bedrag dat je moet investe
ren. Je kunt daaruit gemakkelijk 
de terugverdientijd afleiden. 
Het isoleren van het dak ver
dien je bijvoorbeeld in ongeveer 
8 jaar terug, bij een spouwmuur 
is dat al in 4 jaar. Zo’n rende
ment vang je tegenwoordig niet 
meer op een spaarrekening.

Wanneer je minimaal 2 isolatie
maatregelen neemt, kon je 
daarvoor ook subsidie aan
vragen. Om in aanmerking te 
komen voor deze subsidie dient 
u minimaal twee maatregelen 
uit te laten voeren, voor extra 
informatie kunt u kijken op: 
www.rvo.nl

Op de overheidswebsite  
‘Energiebesparen doe je nu’ 
vind je een overzicht van 
verbeteropties voor je woning, 
uitleg over subsidies en lenin
gen, en links naar bedrijven die 
de werkzaamheden kunnen 
uitvoeren.

Altijd goed ventileren!
Zorg altijd dat je voldoende 
ventileert. Dit kost een beetje  
energie, maar het is erg 
belangrijk voor je gezond
heid. Bij goede isolatie en het 
ontbreken van kieren kunnen 
ongezonde stoffen zich in de 

lucht binnenshuis ophopen. 
Ventileren kan met een mecha
nisch ventilatiesysteem, maar 
roosters in de ramen en af en 
toe doorluchten kan ook. Veel 
informatie over ventileren kun 
je vinden bij Milieu Centraal.

Besparen
Dankzij al deze tips bespaar je 
al behoorlijk op je energiereke
ning. Wil je nog meer bespa
ren? Kijk dan of het wisselen 
van energieleverancier zin 

heeft. Bekijk in de Energie
vergelijker welke energieleve
rancier voor jou het voordeligst 
is en stap meteen over. Nóg 
makkelijker is overstappen via 
het Energiecollectief.

Voor meer informatie  
ga je naar:
Consumentenbond 
Consumentenbond.nl

Je huis isoleren 
en geld 
besparen

Jaarlijkse besparing in €, (cursief) wat je eenmalig investeert 

Maatregel Tussenwoning Hoekwoning / 
tweeondereenkap

Vrijstaande
woning

Isoleren schuin dak €500 €600 €1000
(€4000) (€4600) (€8300)

Isoleren vloer €160 €180 €320
(€1400) (€1600) (€2800)

Isoleren spouwmuur €210 €550 €800
(€800) (€2100) (€3100)

HR++-glas
in plaats van enkel glas

€240 €270 €360
(€3100) (€3500) (€4600)

Besparen en voor meer 
informatie ga je naar: 
Consumentenbond 
www.consumentenbond.nl
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Duurzaamheid en veiligheid in 
een keer goed aanpakken
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
is een keurmerk voor woningen die voldoen 
aan de eisen op het gebied van inbraakpre-
ventie en sociale veiligheid. Beveiligings-
maatregelen volgens het keurmerk zorgen 
ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig 
heeft om een woning binnen te komen. 
Het PKVW kent beveiligingseisen voor 
bestaande woningen en voor nieuwbouw- 
en renovatiewoningen. Met name in deze 
laatste categorie is veel winst te behalen 
door zaken als duurzaamheid en veiligheid 
in één keer goed aan te pakken.

Inbreken in een slecht beveiligde woning 
kost vaak maar 30 seconden. Maatregelen 
volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
dragen aanzienlijk bij aan de veiligheid en 
de veiligheidsbeleving. Inbrekers slaan een 
woning met goede beveiligingsmaatregelen, 
zoals gecertificeerd hangensluitwerk en 
goede verlichting, graag over! De kans op 
inbraak in deze woningen neemt af tot 90%.

Energieneutraal bouwen
Het is inmiddels meer regelmaat dan 
uitzondering: energiezuinig of zelfs energie
neutraal bouwen en wonen. Bouwers,  
toeleveranciers, woningcorporaties,  
gemeentes, financiers en netbeheerders 
werken steeds intensiever samen om 
woningen veilig én energieneutraal op te 
leveren. De duurzame metamorfose van 
woningen is hét moment om ook de veilig
heid aan te pakken. 

De vereniging Stroomversnelling is daar 
een goed voorbeeld van. Dit initiatief van 
netwerkpartners uit de bouwsector wil 
een groot aantal huizen energieneutraal 
en veiliger maken. Deze partners delen 
kosten, kennis en menskracht voor de ont
wikkeling van energieneutraal gebouwde 
omgevingen. Sinds 2016 werken zij aan de 
oplevering van honderden veilige ‘nulop
demeter’woningen. Door te renoveren 
met goede isolatie, zuinige installaties en 
zonnepanelen op het dak, voorziet ieder 
huis in principe in zijn eigen energie. Bewo
ners worden hierbij niet vergeten. Simon 
Verduijn, projectleider bij Stroom versnelling, 
legt uit: “Zij krijgen te maken met een flinke 
renovatie, maar ook met de voordelen die 

‘nulopdemeter’ brengt: hun woning 
wordt moderner en comfortabeler, maar de 
woonlasten blijven hetzelfde.”

Stroomversnelling lanceerde twee jaar 
geleden NOM Keur: een integraal keurmerk 
voor een technisch bouwconcept dat een 
veilig, aangenaam en gezond binnenklimaat 
combineert met een zeer laag energiege
bruik met prestatiegarantie. Het Politie
keurmerk Veilig Wonen is onderdeel van 
de eisen die NOM Keur stelt in de Maatlat. 
Stroomversnelling verwacht in 2019 dat 
alle renovaties die onder NOM Keur gerea
liseerd worden veilige ‘nulopdemeter’
woningen zijn.

Duurzame metamorfose
Door renovatie kunnen bestaande  
woningen weer voldoen aan actuele eisen.  
Gecertificeerd hangensluitwerk, geschikte 
buitenverlichting en rookmelders maken 
het plaatje voor veilig en duurzaam wonen 
compleet. Door er vroeg bij te zijn is vaak 
geen enorme investering nodig. Susanne 
Schat, adviseur woninginbraken/PKVW bij 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (het CCV) legt uit waarom: 
“Veiligheid meenemen als speerpunt in 
een grootschalige renovatie, zorgt ervoor 
dat woningcorporaties tegen relatief lage 
kosten een enorme verbetering van de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel voor hun 
huurders realiseren.” Hoe eerder men in 
het renovatietraject of bouwproces name
lijk nadenkt over het aspect veiligheid, hoe 
eenvoudiger ze op te nemen zijn in de (ver)
bouwplannen. Schat: “Vaak worden er  
onnodig hoge kosten gemaakt voor het  
integreren van PKVW in bouwplannen  
omdat men ze te laat toepast.”

Bouwmaterialen ook duurzaam
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen han
teert een lijst met beveiligingsproducten 
met bepaalde inbraakwerendheidsklasse 
kennen. Eén van de Certificerende instellin
gen, zoals SHR, KIWA en SKGIKOB, testen 
deze producten. Deze instellingen testen 
producten en complete gevelelementen op 
o.a. inbraakwerendheid. Bijna iedereen kent 
wel de ‘SKGsterren’ die op hangensluit
werkproducten staan. “De sterren geven de 

mate van inbraakwerendheidsklasse van 
dat product aan”, legt Schat uit. 

Ook certificeringsinstituut SKGIKOB houdt 
rekening met een gezond milieu en duur
zaamheid. Charles Wallert, sectormanager 
bij SKG: “We zijn samen verantwoordelijk 
voor een sterke reductie van CO2 en het 
realiseren van energiezuinige gebouwen. 
Bedrijven die hun producten laten tes
ten op inbraakwerendheid doen dat door 
voortdurend hun processen te verbeteren 
en duurzame producten te leveren die 
bijdragen aan energiebesparing. SKGIKOB 
ondersteunt hen daarbij door conform de 
beoordelingsrichtlijnen metingen en testen 
te verrichten en processen en producten 
te certificeren. Zo maakt de industrie voor 
de eindgebruiker inzichtelijk welke bijdrage 
hij levert aan een beter milieu. SKGgecer
tificeerd hangensluitwerk wordt altijd 
op twee duurzaamheidsaspecten beoor
deeld, namelijk op gebruik/slijtage en hoe 
het hangensluitwerk bestendig is tegen 
klimatologische invloeden.

Veiligheid vanaf de eerste steen
Veiligheid zou volgens Schat naast duur
zaamheid centraal moeten staan in toe
komstige wijkaanpakken. “Het is belangrijk 
dat bij de bouw betrokken partijen als 
opdrachtgever, architect, projectontwikke
laar en aannemer in een zo vroeg mogelijk 
stadium de PKVWrichtlijnen meenemen 
in de bouwplannen. Dan kunnen er als dat 
nodig is nog tijdig bouwkundige aanpassin
gen worden gedaan. Zij kunnen voor advies 
desgewenst een PKVWbouwplanadviseur 
inschakelen. Zo werk je efficiënt en kosten
besparend bovendien, wat uiteindelijk ook 
weer de duurzaamheid ten goede komt.”

Meer informatie: 
www.politiekeurmerk.nl

Prosos B.V.
Prinses Beatrixlaan 297
7312 DG Apeldoorn
Tel.: 055 20 706 80

info@prosos.nl
www.prosos.nl

MARKETINGSTRATEGIE

Daag ons uit en deel je ambitie

Strategie  Het maken van de juiste keuze als het aankomt op doelstellingen, 
doelgroepen en kanalen is niet makkelijk. Laat campagnes op elkaar aansluiten 
met een aanpak die staat als een huis en waar je zelf de regie over hebt!

Online  Je wilt je bedrijf laten groeien. Samen bepalen wij de inzet van online 
marketingoplossingen. Beeld, tekst, social media, webcare en online adverteren 
verzorgen wij samen.

Website  Jouw website of webshop wordt op maat gemaakt met WordPress, 
al dan niet in combinatie met WooCommerce of Shopify. Zo kan je ook zelf aan 
de slag met je website na oplevering. Vergeet ook zeker niet je onderhoud, dit 
houdt hackers weg van jouw website.

Samen maken wij impact op 
je doelgroep

Maak je website het perfecte 
visitekaartje en verkoopkanaal

ONLINE MARKETING WEBSITE EN WEBSHOP

prosos.nl

ECO Security helpt u met het opstellen en inrichten van uw beveiligingsbeleid 
op basis van een gedegen security managementsysteem. Op basis van een 
afhankelijkheids-, dreiging-, en kwetsbaarheidsanalyse wordt met een risicoafweging 
duidelijkheid gegeven over het actuele risicobeeld. Het inzicht dat nodig is 
als basis voor het beveiligingsplan en de kosteneffectieve aanpassing van het 
beveiligingsmaatregelenbeleid.

Beveiliger in de zorg
Vip beveiliging en vervoer
Ots begeleiding en vervoer
Manbeveiliging
Horeca portiers
Hospitality
Evenementenbeveiliging
Object beveiliging
Mobiele surveillance

Mr B.M. Teldersstraat 7-106
6842 CT Arnhem

E: info@eco-security.nl
T: 0883267328 / 088-ECOSECU www.eco-security.nl
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Ecologisch slapen
Slaap je liever niet op een berg 
chemische zooi, dan kun je 
kiezen voor een matras van 
natuurmaterialen. Er zijn ook 
ecologische kussens op de 
markt, die zijn net als de ma
trassen gevuld met natuurlijke 
materialen als kapok of wol, 
maar je kunt ook kiezen voor 
een kussen met speltvulling!

Duurzaam beddengoed 
Een wollen deken kan heel 
lang meegaan en is 100% 
recyclebaar. Daarbij is wol heel 
schoon: het materiaal reinigt 

zichzelf, is bacteriewerend 
en vuilafstotend. Je kunt 
trouwens ook kiezen voor een 
wollen dekbed. Kies je voor een 
duurzaam dekbed, dan is deze 
gemaakt van biologisch katoen 
en diervriendelijk dons (let op 
het RDSkeurmerk!). Maak het 
geheel af met beddengoed om 
bij weg te dromen door te kie
zen voor natuurlijke materialen 
als linnen, biologisch katoen, 
bamboe of tencel. 

Luchtzuiverende planten
Als er te weinig zuurstof  
in je slaapkamer is, kan je 

benauwd worden. Zo kan het 
maar zo gebeuren dat je wél 
genoeg uren slaapt, maar 
alsnog moe en met hoofdpijn 
wakker wordt. Zorg daarom 
dat je genoeg frisse lucht in je 
slaapkamer hebt en zet een 
paar luchtzuiverende planten 
neer. De Sanseveria is bijvoor
beeld een ideale plant voor in je 

slaapkamer. Ook de Aloë Vera 
is een goede optie omdat die 
veel zuurstof afgeeft. 
Wil je helemaal outofthebox, 
dan kies je voor een klimop. Die 
kan ook prima binnen groeien 
en schijnt volgens NASA een 
geweldige luchtzuiveraar te 
zijn!

Colofon
Duurzaamheidswijzer is een uitgave van: 
Pepper Media Groep BV
www.peppermediagroep.nl
info@peppermediagroep.nl
0552070004
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Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Janssen/Pers Rotatiedruk BV heeft een 
integrale visie op een duurzame bedrijfs
voering. Primair zijn we bezig met het ver
duurzamen van de bestaande bedrijfsactivi
teiten. Onze gebruikte grondstoffen zijn vrij 
van VOC’s en alcohol en goedgekeurd door 
de EU, welke worden ingekocht bij gecerti
ficeerde bedrijven. Uiteraard zijn we in het 
bezit van FSC en het PEFCcertificaat en 
werken we hoofdzakelijk met gerecyclede 
papiersoorten.

Disclaimer: Voor mogelijke onjuistheid en/
of onvolledigheid van de hierin verstrekte 
informatie kan Janssen/pers geen aanspra
kelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan 
de inhoud van dit bericht rechten worden 
ontleend.

Verspreiding
AllInn Verspreidingen BV

Vrijwaring
Uitgever en auteurs verklaren dat deze 
uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste
weten is samengesteld. Evenwel kunnen 
uitgever en auteurs op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Uitgever en auteurs aanvaar
den dan ook geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard dan ook.  

Niets uit deze uitgave mag worden verveel
voudigd of openbaar worden gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of 
welke andere wijze dan ook zonder vooraf 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle partners van deze 
Duurzaamheidswijzer zijn uitsluitend 
verantwoordelijk voor hun eigen informatie 
en dus niet voor de overige informatie en 
adverteerders in deze uitgave. Wij verwijzen 
u voor de meest recente informatie van de 
diverse onderwerpen naar de websites van 
de verschillende partners.

Tips voor jouw 
duurzame 
slaapkamer

Gemiddeld slapen we een derde van 
ons leven, waarmee onze slaapkamer 
een van de belangrijkste ruimtes in 
huis is. Maar hoe maak je deze ruimte 
tot een gezonde, duurzame omgeving 
waar je helemaal tot rust kunt komen? 
Wij zetten een aantal tips voor een 
duurzame slaapkamer op een rij. 

duurzaam eten
Door duurzaam te eten kun je je milieu-impact fors verlagen.  
De grootste winst behaal je door minder vlees te eten en minder 
voedsel te verspillen. Maar je kunt nog meer doen. 

Hoe kun je duurzaam eten?
Wil je duurzamer eten? Dat kan eenvoudig door andere keuzes te 
maken. Bijvoorbeeld door meer groente, peulvruchten en granen 
te eten en minder vlees en zuivel. En door fruit of ongezouten 
noten te nemen als tussendoortje in plaats van snacks, koekjes 
en snoep. Je kunt ook duurzamer eten door vaker producten met 
een duurzaamheidskeurmerk te kopen. Denk aan vis met een 
ASC of MSCkeurmerk, of Fairtradekoffie of thee. Daarnaast 
kun je erop letten dat je niet te veel koopt en kookt, en dat je eten 
op de juiste plek bewaart. Je eet dan minder snel te veel en hoeft 
minder snel iets weg te gooien.

Waarom duurzaam eten?
Voedsel heeft een enorme impact op het milieu. Het produceren  
van eten en drinken kost grondstoffen en energie en er gaat na
tuur verloren. Maar liefst 20 tot 35% van jouw milieubelasting en
CO2uitstoot als consument komt van voedsel. Dat is nog meer 
dan bij vervoer. Door duurzamer te eten kun je de milieuimpact 
van je eten tot wel 50% verlagen. En je slaat 2 vliegen in 1 klap, 
want als je duurzamer eet, eet je meteen ook gezonder!

Duurzaam eten in 7 stappen

1.  Verspil zo min mogelijk voedsel
Als je slim koopt, kookt en bewaart, hoef je minder voedsel weg te 
gooien. Het eten is dan niet voor niets geproduceerd. Een bood
schappenlijstje en een weekmenu maken, helpt om slim inkopen 
te doen. Op maat koken gaat makkelijk met een keukenweeg
schaal, maatbeker of Eetmaatje. En door voedsel op de juiste plek 
te bewaren, blijft het langer goed. Producten met een verlopen 
THTdatum, zoals zuivel, hoef je niet meteen weg te gooien. Kijk, 
ruik en proef een beetje om de kwaliteit te beoordelen. 

2.  Eet minder rood en bewerkt vlees
Vlees heeft een hoge milieuimpact. Vooral rood vlees (rund, 
varken, geit en schaap) is heel belastend voor het milieu. Vervang 
rood en bewerkt vlees daarom door peulvruchten zoals bonen, 
linzen of kikkererwten, ongezouten noten of ei. Je kunt ook een 
keer duurzame vis kiezen met een MSC of ASCkeurmerk. Ver
vang vleeswaren op brood door geroosterde groente, hummus of 
ander plantaardig broodbeleg.

3.  Neem niet meer zuivel en kaas dan je nodig hebt
Voor je gezondheid is het gunstig om elke dag enkele porties 
zuivel te nemen (ca. 300  450 ml melk/yoghurt) en zo’n 40 gram 
kaas (ca. 2 belegde boterhammen). Meer is niet nodig. Vooral veel 
kaas eten zorgt voor een hoge milieubelasting. Beleg je boterham 
daarom regelmatig met groente, fruit, hummus of pindakaas/
notenspread.

4.  Eet niet meer dan je nodig hebt en beperk snacks en snoep
Als iedereen die te veel eet, minder gaat eten, levert dit veel winst 
op voor het milieu. Eet dus niet meer dan je nodig hebt. Vermijd 
vooral ongezonde producten die veel calorieën bevatten zoals 
gefrituurde snacks, chips, koekjes, gebak, snoep en ijs. Kijk hier 
hoeveel je nodig hebt, of vul de Eetmeter in.

5.  Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken en alcohol
Frisdranken, vruchtensappen en alcohol hebben een hoge 
klimaatbelasting en zijn niet goed voor je gezondheid. Drink 
daarom vooral water, thee en koffie zonder suiker. Kraanwater 
is het minst belastend voor het milieu. Bij koffie en thee kun 
je letten op de keurmerken Fairtrade (Max Havelaar), UTZ en 
Rainforest Alliance.

6.  Ga voor volkoren graanproducten, groente en fruit
Geef bij het samenstellen van je maaltijd de voorkeur aan plant
aardige producten. Denk aan volkoren graanproducten, groente, 
fruit, aardappelen, peulvruchten, dagelijks een handje noten en 
plantaardige oliën. De meeste plantaardige producten hebben een 
lage klimaatbelasting. 

7.  Let bij groente en fruit op herkomst en seizoen
Groente en fruit hebben een lage milieudruk. Als je seizoens
producten neemt en let op de herkomst, ben je helemaal groen 
bezig. Kies voor groenten die het hele jaar een lage milieudruk 
hebben. Denk aan broccoli, rode kool, prei, rode biet, ui, wortelen, 
witlof en bleekselderij. Producten van buiten Europa die met het 
vliegtuig komen, hebben een hogere klimaatimpact. Dat geldt ook 
voor groenten uit verwarmde kassen. Raadpleeg de groente en 
fruitkalender en kies dan klasse A of B, of kijk in ons ovezicht op 
de site.

Wil je weten hoe duurzaam jij nu eet? 
Ontdek het in 15 vragen en ga direct de uitdaging aan om je 
klimaatimpact te verlagen. Doe de voedselafdruk test op  
www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk.
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#ArnhemAandeSlag

Ga jij ook aan de slag 
met energie besparen?
Kom 15 oktober naar de bouwmarkt 
voor acties, tips en meer.

Ga voor meer informatie naar www.arnhemaan.nl/aandeslag 

en volg ons op        @ArnhemAan026  
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