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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 ‘s-Hertogenbosch 
opgenomen waarin de ge-
meente 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”

WIJ DENKEN 
IN OPLOSSINGEN

VAN IDEE TOT 
UITVOERING

elektra | domotica | toegangscontrole | brandbeveiliging | alarm | CCTV | laadpalen | data en telefonie  | zonnepanelen

www.marechal-elektro.nl
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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  
‘s-Hertogenbosch 
Het spinnenweb laat zien  
hoe duurzaam de gemeente  
‘s-Hertogenbosch 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 ‘s-Hertogenbosch 
zijn groen; de gemiddelde sco-
res 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 
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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

Hoeveel kost 
jouw vloerverwarming?

Met onze hulp, leg jij gemakkelijk 
zelf vloerverwarming!

Bereken je setprijs direct online... m²

Kortingsactie naregeling

50 euro korting
Bestel je voor 31 maart 2023 naregeling via
www.vloerverwarmingzelfleggen.nl, dan ontvang je €50 
korting. Je activeert de korting middels het invoeren van 
de actiecode.

De minimale besteding is €275 inclusief btw.

De actiecode is geldig tot 
en met 31 maart 2023. 

Actiecode:  Wijzer50DB

Regel het zelf online
Wil je jouw ruimte(s) nog nauwkeuriger regelen? Bekijk dan 
online onze opties op het gebied van naregeling. Via onze 
website of middels het scannen van de QR-code ben je direct 
op de hoogte van ons assortiment en bijbehorende prijzen. 
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Een goed geïsoleerd huis biedt u volop voordeel: 

• minder kou en tocht;
• een lagere energierekening;
• minder CO2-uitstoot;
• uw eventuele warmtepomp werkt alleen optimaal als  
 uw huis goed geïsoleerd is;

Door de gestegen gasprijzen verdient u de investering in 
isolatie snel terug. De overheid vindt isoleren zo belangrijk 
dat er goede subsidiemogelijkheden zijn. Hierbij krijgt u 
tot 30% van de kosten vergoed. Ook is het mogelijk om 
een fi nanciering aan te vragen voor het laten uitvoeren 
van isolatie. 

Speciaal voor de inwoners van Den Bosch; 
isoleren zonder lange wachttijd
Door de grote vraag naar isolatie lopen wachttijden 
behoorlijk op. Maar niet voor u! Voor deze actie in Den 
Bosch hebben wij capaciteit vrijgemaakt. Snel genieten 
van een geïsoleerd huis? Het kan! 

Zo werkt het
Wilt u uw huis laten isoleren? Dan komen wij bij u langs 
om uw huis te bekijken en een o� erte op maat te maken. 
Zijn er geen bijzonderheden, dan komen wij binnen een 
paar weken uw woning isoleren. Wilt u een vrijblijvende 
afspraak maken? Stuurt u dan een e-mail met uw naam 
en telefoonnummer of gebruik de QR code; wij bellen u 
binnen 24 uur terug.

Vraag een o� erte aan via 085-6202167  
of via het contactformulier op onze site www.isosun.nl

Speciaal voor u als onze klant:

isoleren zonder wachttijd

Isoleren heeft dus vele voordelen. Omdat meer mensen

dat voordeel willen pakken, lopen de wachttijden voor

woningisolatie behoorlijk op. Maar niet voor u! Omdat wij

deel uitmaken van LeefEnergieBewust, een groep met

onder meer bedrijven die actief zijn op het gebied van

isolatie, krijgen onze klanten voorrang op het isoleren van hun woning. Dus deze winter

nog genieten van een geïsoleerd huis? Het kan! Voorwaarde is wel dat u uw interesse

uiterlijk 30 september 2022 kenbaar maakt aan ons.

Zo werkt het

Wilt u uw huis deze winter nog laten isoleren? Dan komt er een collega van IsoSun, een

van onze partners binnen LeefEnergieBewust, bij u langs om uw huis te bekijken en een

offerte op maat te maken. Zijn er geen bijzonderheden dan komen wij binnen een paar

weken uw woning isoleren. Wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Stuurt u dan een

reply op deze e-mail met uw naam en telefoonnummer; wij bellen u dan binnen 24 uur

terug.

Wat kost het?

De kosten van isolatie zijn afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan de grootte van

uw huis en het type isolatie. Ter indicatie geven wij hier een overzicht van de gemiddelde

kosten en besparingen bij een tussenwoning en twee-onder-een-kapwoning:

Bekijk de webversie

Enige tijd geleden hebben wij bij u zonnepanelen mogen plaatsen. Hopelijk tot uw volle

tevredenheid. Sowieso pakt uw keuze om te verduurzamen, door de recente

ontwikkelingen op de energiemarkt, nog beter uit dan verwacht!

Zet u ook de volgende stap?

Met uw zonnepanelen heeft u een mooie, milieubewuste en besparende stap gezet. Maar

heeft u ook wel eens nagedacht over het isoleren van uw huis? Een goed geïsoleerd huis

biedt u volop voordeel:

minder kou en tocht;

een lagere energierekening;

minder CO2-uitstoot;

uw eventuele warmtepomp werkt alleen optimaal als uw huis

goed geïsoleerd is;

door de sterk gestegen gasprijzen verdient u de investering

in isolatie vaak al binnen een jaar terug.

De overheid vindt isoleren zo belangrijk dat er goede subsidiemogelijkheden zijn. Hierbij

krijgt u tot 30% van de kosten vergoed. Meer daarover leest u hier. Ook is het mogelijk

om een financiering aan te vragen voor het laten uitvoeren van isolatie.

Wij staan voor u klaar

Hebben wij uw gevoel voor kostenbesparing en duurzaamheid

aangewakkerd? Een afspraak is zo gemaakt en verplicht u tot niets.

Stuurt u ons in een reply op deze e-mail uw naam en

telefoonnummer, en wij staan graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Team de SolarStudio

P.S. Benieuwd of uw woning toe is aan isolatie? U kunt op de website van Milieu Centraal

alvast de isolatie-zelfscan doen.

Contact

Monitorweg 50, 1322 BJ Almere

info@desolarstudio.nl

036 76 010 18

www.desolarstudio.nl
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u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u guido@desolarstudio.nl toe aan
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IsoSun is onderdeel van LeefEnergieBewust, de duurzaamheidsgoep voor particulieren, VvE’s en het 
MKB. LeefEnergieBewust biedt door het hele land duurzaamheidsproducten aan zoals zonnepanelen, 
spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en laadpalen.

De volgende bedrijven zijn onderdeel van LeefEnergieBewust:

Speciaal voor de inwoners van Den Bosch; 
isoleren zonder lange wachttijd 

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 / 
twee-onder-een-kap

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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Ontvang € 30,- subsidie p/m²!

Duurzame sedumdaken 
vakkundig aangelegd!

Ontvang € 30,- subsidie p/m²!

Voordelen sedumdaken
✓ Isolerende werking 
✓ Zonnepanelen behalen en hoger rendement
✓ Langere levensduur van de dakbedekking
✓ Opslag van regenwater en Co2
✓ Verhoogt de biodiversiteit

Lichtgewicht sedumdak

Voor overkapping en tuinhuis

Traditioneel sedumdak

Optimale opbouw voor sedum 

Sedumdak met cassettes

Voor kleine daken en DHZ-ers

Kies voor een sedumdak van Gras en Groen
✓ Gratis inmeten en advies bij u thuis
✓ Vrijblijvende off erte geschikt voor subsidieaanvraag 
✓ Vakkundige aanlegservice: 4,7/5 750+ Google reviews
✓ Snelle levering aan huis voor de doe-het-zelver

Hoveniersbedrijf Gras en Groen
Hedikhuizerweg 21
5222 BC ‘s-Hertogenbosch
073-5215673

www.grasengroen.nl
www.grasengroenwinkel.nl

Vraag geheel vrijblijvend een off erte aan!

Van miezer en motregen tot plensbui en wolkbreuk: 
in Nederland kennen we het allemaal. En steeds 
vaker regent het hard. Die heftige regenbuien 
veroorzaken soms wateroverlast, omdat de bodem 
en  riolering de enorme plens water niet kunnen 
verwerken. Door de klimaatverandering zijn er 
ook meer periodes van warmte en droogte. Dan 
is er minder water beschikbaar. Dit heeft grote 
gevolgen voor de natuur. Voor planten en bomen is 
voldoende grondwater immers van levensbelang. 
We moeten dus zuinig zijn op de regen die valt. 
Ervoor zorgen dat die niet zomaar wegstroomt 
maar bewaren voor perioden dat het droog is. 

En daar ontlast je het riool ook nog eens mee. 

Ga jij aan de slag met één (of meer) van de volgende 
watervriendelijke oplossingen dan kun je bij ons 
subsidie aanvragen. 

Welkom water!
Maak je tuin en dak watervriendelijk

Groen dak, meer dan watervriendelijk
Heeft  je huis, schuur of uitbouw een plat of licht hellend 
dak? Maak het groen! Groene daken absorberen 
regenwater, verlengen de levensduur van je dakbedekking 
en zijn goed voor natuur en milieu.

Infi ltrati ekrat
Een infi ltrati ekrat is een ondergrondse opslagruimte 
voor regenwater. Tijdens een harde regenbui komt er 
soms meer water uit de hemel dan de grond en riolering 
aankunnen. Met een infi ltrati ekrat vang je dit water op.

Wadi
Een wadi is een natuurlijke opvangplek voor regenwater. 
Meestal is dit een verlaagd gedeelte in de tuin. Bij mooi 
weer staat de wadi droog. Regent het hard? Dan stroomt 
het overtollige regenwater richti ng de kuil. Vanuit daar zakt 
het langzaam weg in de bodem. 

Regenton
Met een regenton vang je water op via de regenpijp. 
Tijdens een bui vult je regenton zich automati sch met 
water dat anders het riool in stroomt. Dat water gebruik 
je vervolgens als het droog is, bijvoorbeeld om je 
planten water te geven of je tuin te sproeien.

Waterschap Aa en Maas geeft klimaatsubsidie 

voor  het aanleggen van groene daken, wadi’s, 

infiltratiekratten en regentonnen. Allemaal 

watervriendelijke oplossingen die goed zijn voor jou, 

je omgeving, je portemonnee en ons als waterschap!

Wil je meer weten over hoe je met deze oplossingen 
bespaart op kosten voor water en energie? Laat je 
inspireren door ons e-magazine vol foto’s, ti ps en 
persoonlijke verhalen over het opvangen van regenwater. 
Ga naar www.aaenmaas.nl/subsidies of scan de QR code.

Wil je meer weten over hoe je met deze oplossingen 
bespaart op kosten voor water en energie?
inspireren door ons e-magazine vol foto’s, ti ps en 
persoonlijke verhalen over het opvangen van regenwater. 
Ga naar www.aaenmaas.nl/subsidies of scan de QR code.



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 wifi-verbinding, 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 micro-omvormers of 
power optimizers kiest, kun je 
zelfs de opbrengst per indivi-
dueel zonnepaneel bijhouden. 
Bij micro-omvormers 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

Reeds 6.500+ installaties 

0 Ga ook naar www.dakenzon.nl
8 Vraag gratis uw voorstel op maat aan 
8 Ontvang binnen 5 werkdagen uw     
      voorstel
0 Gaat u akkoord? Installatie binnen 

6 weken mogelijk! 
C, Na oplevering: monitoring van uw 

    stroomproductie én stroomverbruik

Uw aanvraag is zo geregeld. Onze bouwkundig 
tekenaar gaat voor u aan de slag! 

� I=. Techniek
"=t � Nederland 

Vakkundig ontwerp 
klaar binnen 5 werkdagen 

Uw zonnepanelen 

.; Professionele monteurs 
.; Full black O CELLS zonnepanelen 
.; 375 Wp + 25 jaar productgarantie 
.; Nu met gratis BTW-teruggave 
.; Inclusief monitoring 

Erkend 
�lrutallii1eur 

ERVAREN ZONNEPALEN
LEVERANCIER UIT DEN BOSCH

www.dakenzon.nl

Installatie binnen 

6 weken mogelijk!
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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 STC-condities: 
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 260-290 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 euro-investering.

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.

www.ambiance.nl/vanleeuwen

Duurzaamheids tips van de 
grootste zonweringspecialist 
van Nederland

Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel T (073) 551 36 85 - E info@ambiancevanleeuwen.nl

•  Bespaar energie 
Energiebesparing is een essentieel onderdeel bij de aanschaf van zonwering. 
Met de branchevereniging hebben wij een energieprestatie indicator ontwikkeld. 
Daarmee kun je een energiecheck doen. De uitkomst hiervan vertelt je welk product 
een héél jaar lang voor jou het grootste voordeel heeft. We weren namelijk niet 
alleen de warmte in de zomer, ook in de winter houden we de kou buiten.

•  VeroCell 
Wil je nog meer isoleren? Kies dan voor de VeroCell 
stoffen van Verosol. Deze plisséstof bestaat uit 2 
lagen stof waardoor een extra isolerende buffer 
ontstaat tussen het raam en de rest van de ruimte. 
Uiteraard is ook de VeroCell collectie voorzien van de 
weerkaatsende metallic laag.

Een groot deel van de dag staat de zon op de zuidgevel gericht. Zeker in 
de zomer, wanneer het risico op oververhitting het grootst is.
Bij zonsopkomst en zonsondergang schijnt de zon, die op die momenten 
van de dag laag staat, recht naar binnen aan de oost- of westkant.  
De toetreding van warmte bij gebruik van HR++ glas is dan vergelijkbaar 
met een 700 watt verwarming per vierkante meter glas!
Het is dus belangrijk niet alleen de zuidgevel te voorzien van zonwering, 
maar ook de oost- en westgevel!

Lees op onze website de 5 duurzaamheidstips: 
www.ambiance-zonwering.nl/van-leeuwen-sint-michielsgestel/
duurzaamheidstips

Pas zonwering 
toe op de 

juiste ramen!

Z O N W E R I N G

R O L L U I K E N

R A A M D E C O R A T I E

T E R R A S -

O V E R K A P P I N G E N

H O R R E N

G O R D I J N E N

www.langenhuizen.nu | de Beverspijken 15, 's-Hertogenbosch | verkoop@langenhuizen.nu

OP MAAT GEMAAKT 
Uw keuken, kasten, meubels, winkel en interieur worden gerealiseerd 

in hoogwaardige materialen om jarenlang van te genieten. 
 Bezoek onze showroom in 's-Hertogenbosch  
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In hartje ’s-Hertogenbosch, tegenover de Sint-Janskathedraal, vindt u Lampuniek. 
Bosschenaren en dagjesmensen weten: dit is dé plek voor bijzondere sfeerverlichting. 
Voor alle interieurs bieden we een ruime keuze: van hanglampen tot spots en 
wandlampen, en van tafellampen en vloerlampen tot klemlampen. Dankzij een 
uitgebreid assortiment van lichtbronnen en smaakvolle woonaccessoires zijn 
aanvullende benodigdheden ook meteen binnen uw handbereik.   

Torenstraat 3c
5211 KK ‘s-Hertogenbosch

Tel. 073 613 20 38
info@lampuniek.nl www.lampuniek.nl

GLAS VERVANGEN:
NUMMER 1 verduurzaming van je woning!

Lagere energiekosten Minder geluid Meer comfort

T: 073 532 5052    E: info@vandepolglas.nl    www.vandepolglas.nl

Neem contact met ons op voor een eerlijk advies 
en maak uw keuze uit de beste glassoorten.

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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Verwarmen vraagt om een nieuwe aanpak. Onze slimme innovaties helpen jou je huis 
elektrisch, comfortabel en effi ciënt te verwarmen. Of het nu gaat om permanent verwarmen 
of een aanvulling op een bestaand systeem. Voor iedere ruimte hebben wij een passende 
oplossing. Dankzij onze smart app heb jij de optimale controle. Onze producten ondersteunen 
bij de transitie naar gasloos verwarmen.

DE VOLGENDE STAP
IN VERWARMEN

Met de duurzame huisscans van homeQgo krijg je binnen een paar klikken inzicht 
in welke energiebesparende maatregelen jij kunt nemen. Ook kun je direct 
vrijblijvende offertes opvragen en na akkoord de installatie regelen. Wacht niet 
langer en begin met besparen op je energierekening: start de huisscan op 
rabobank.homeqgo.nl. 

In 4 stappen je huis verduurzamen
Ook hebben wij voor jou een handig overzicht gemaakt waarin wij stap voor stap 
beschrijven waar je aan moet denken bij het verduurzamen van je huis. Met het 
stappenplan zie jij niets over het hoofd. Lees meer over het stappenplan op 
rabobank.nl/duurzaamwonen. 

Benut ook jouw duurzame woonkans
Maak een afspraak met financieel adviseur Özlem Egilmez of een van haar collega's
Een duurzaam huis levert je veel op. Benieuwd hoe ook jij energiezuinig en 
duurzaam kunt wonen? Onze adviseurs die zijn opgeleid tot ‘financieel adviseur 
Duurzaam wonen’ helpen je tijdens een persoonlijk gesprek graag op weg. Zo ook 
Özlem Egilmez van Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken. Özlem of een van 
haar collega's helpen je graag bij je duurzame woonwens. Ontdek wat je kunt 
doen en zet de eerste stap. Maak een afspraak via 088 722 66 00 of op 
rabo.nl/mb/afspraak.

Een betere woontoekomst betekent verduurzamen
Als coöperatieve bank willen we een actieve bijdrage leveren aan een duurzame 
woningmarkt. Ieder huis kan energiezuinig zijn, of het nu gaat om een nieuw of 
bestaand huis. 

Goed nieuws! 
Energiebespaarlening tegen 0% 
rente
Via het Warmtefonds is het nu 
mogelijk voor woningeigenaren 
met een verzamelinkomen onder 
de € 45.014 om de energie- 
bespaarlening af te sluiten tegen 
0% rente. Dit maakt woning- 
verduurzaming ook bereikbaar 
voor woningeigenaren met een 
lager verzamelinkomen. 

Korting op je hypotheekrente
Koop je namelijk een 
energiezuinige woning die 
voldoet aan de duurzaamheids- 
normen? Of verduurzaam je je 
bestaande woning? Dan kun je 
korting ontvangen op je 
hypotheekrente bij de Rabobank. 
Meer weten? Kijk dan op 
rabobank.nl/duurzaamwonen.

Wil je ook besparen op 
je energierekening?
Ontdek dan jouw energiebesparende mogelijkheden met de 
duurzame huisscans



big love.
for the planet

ONTDEK MEER OP 
STORYMINI.NL 
OF KOM BIJ ONS LANGS.

Story mini ‘s-Hertogenbosch
Hervensebaan 29

5232 JL ‘s-Hertogenbosch

Bij Story MINI ‘s-Hertogenbosch begint duurzaamheid 
niet bij het kopen van een elektrische auto. Duurzame 
mobiliteit begint al ver daarvoor bij de winning van 
grondstoffen, tijdens de productie in de autofabriek, het 
ontwikkelen van vegan interieur en er is nog veel meer. 
Zo is elke MINI éxtra duurzaam.

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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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 Den Bosch.

 Ketelaarskampweg 17, 5222 AL, Den Bosch
 denbosch@kavautoverhuur.nl
 073 534 0900

advertentie_denBosch_B_205x140.indd   1advertentie_denBosch_B_205x140.indd   1 18-01-2023   16:5118-01-2023   16:51

UW SPECIALIST VOOR O.A.:

• Vochtbestrijding

• Betonreparatie en bescherming

• Kelderafdichting bij lekkende  

kelders en optrekkend vocht

• Hydrofoberen en impregneren 

gevels

• Coating systemen vloeren

• Optimaliseren ventilatie

Telefoon: 06 53 50 80 23
Email: info@vochtschadeherstelnederland.nl

www.vochtschadeherstelnederland.nl

Een energiezuinige woning heeft vele voordelen. De eerste stappen naar energiezuiniger leven zet u al met kleine verbeteringen. Zoals 
korter douchen of wassen op een lagere temperatuur. Wilt u als woningeigenaar grotere stappen nemen? Dan is het handig om een 
plan te maken. We vroegen Maarten Bax, technisch adviseur bij Brabant Woont Slim, naar de beste manier om uw huis stap voor stap 
energiezuinig te maken.

Voordelen van een energiezuinige woning
 Uw energierekening gaat omlaag
 De waarde van uw woning stijgt 
 Uw woning wordt gezonder én comfortabeler 
 U draagt bij aan een beter milieu
 De woning is voorbereid op een aardgasvrije toekomst

Stap 1: Houd warmte binnen door te isoleren
Een blik in het kadaster is genoeg om te weten hoe het zit met de 
isolatie van uw huis. Is uw huis gebouwd vóór 1983 en daarna niet meer 
gerenoveerd? Dan is de woning waarschijnlijk niet goed geïsoleerd. 
Met eenvoudige isolatiemaatregelen kan flink wat gas bespaard 
worden. De goedkoopste oplossing is spouwmuurisolatie. Dit kost 
meestal nog geen 2.500 euro en geeft naast lagere stookkosten ook 
een hoop comfort in huis. De meeste warmte gaat verloren via het 
dak, maar dakisolatie is ook lastiger te verbeteren. Pak dat vooral 
aan op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld als de dakbedekking aan 
vervanging toe is. 

Ook ramen spelen een belangrijke rol bij de isolatie van uw huis. De 
ramen zijn meestal de zwakste plek van de isolatie. Tegenwoordig 
heeft bijna elke woning dubbel glas, maar het ene dubbel glas is 
het andere niet. Maarten: ‘Tussen het oude dubbel glas - voor 2004 
meestal - en HR++ glas zit een groot verschil. Voel maar eens aan het 
glas als de temperatuur buiten rond het vriespunt ligt. Bij oude ramen 
is het glas 12 graden; bij HR++ maar liefst 17 graden. Een te groot 
temperatuurverschil zorgt voor tocht en kou wanneer u dicht bij het 
raam zit. Het is daarom een stuk prettiger wonen als de ramen goed 
geïsoleerd zijn.’

Stap 2: Zorg voor schone lucht met ventilatie 
Een modern huis heeft geen tocht, maar ook geen natuurlijke ventilatie. 
Ramen of roosters open zorgt voor een hoop warmteverlies. Goede 
ventilatie zuigt vuile lucht weg en voert schone lucht van buiten aan. 
De moderne apparaten halen ook warmte uit de vuile lucht en geeft 
die warmte mee aan de schone lucht die de woning binnenkomt 
(warmteterugwinning). Zo heeft u altijd verse lucht én blijft de warmte 
in uw woning.

Stap 3: Kies voor duurzame energie
Kiezen voor een duurzame energieleverancier is de eerste stap. 
Nog duurzamer is het om uw eigen energie op te wekken met 
zonnepanelen. Maarten: ‘We organiseren regelmatig acties met 
gemeenten waarmee u collectief zonnepanelen kunt inkopen. 

Vraag bij de gemeente 
of het energieloket naar 
aankomende acties. 
Zo bespaart u geld 
en weet u dat u met 
een zeer betrouwbare 
installateur in zee 
gaat.’

Stap 4: Verwarm 
duurzaam
Een nieuwe elektrische 
warmtepomp is een 
erg goed voorbeeld 
van een energiezuinig 
verwarmingssysteem. 
Hiervoor moet een 
huis wel geschikt zijn. Maarten: ‘Huizen die na 2004 gebouwd zijn 
kunnen uitstekend verwarmd worden met een warmtepomp en 
dus van het aardgas af. Hiervoor wordt wel vloerverwarming of 
lage temperatuur radiatoren aangeraden. Er is ook is een hybride 
warmtepomp. Bij het hybride systeem werkt de warmtepomp 
samen met de cv-ketel. De hybride warmtepomp kan wel 70% van de 
tijd een woning verwarmen en bespaart dus ook veel gas.’

Eigenaren van een oudere woning, kunnen beter eerst de isolatie 
verbeteren. Voor woningen waar een warmtepomp niet mogelijk is, 
komt een ander alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. Maarten: 
‘Elke gemeente heeft eind 2021 het eerste plan gepresenteerd met 
alternatieven op aardgas per wijk. Voor veel bewoners is nu bekend 
of er kansen zijn voor een warmtenet of dat bijvoorbeeld een 
warmtepomp de voorkeur heeft.’

IN 4 STAPPEN NAAR EEN 
DUURZAMERE WONING

Over Brabant Woont Slim
Het verduurzamen van de woning zorgt vaak voor vragen en 
uitzoekwerk. Wat is er in uw woning allemaal mogelijk? Welke 
subsidies zijn er? En hoe vindt u een betrouwbaar bedrijf voor 
het uitvoeren van duurzame maatregelen? Brabant Woont Slim 
helpt u om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Dankzij onze 
samenwerking met de gemeente kunnen we woningeigenaren 
kosteloos van objectieve en transparante informatie voorzien. Meer 
informatie over het verduurzamen van uw woning? Of benieuwd of er 
nu een actie in uw buurt loopt? Ga naar  www.brabantwoontslim.nl 
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Er gaat geen dag voorbij of het woord duurzaamheid of klimaat 
valt. We horen steeds meer over het belang van insecten voor de 
bestuiving van ons voedsel. Een groene levende tuin draagt bij 
aan al deze thema’s en is daarnaast ook nog eens goed voor ons.

Groen voor de mens 
De Levende Tuin is een plek 
van rust, een plek voor kinde-
ren om te spelen of een tweede 
groene woonkamer. Een plek 
om vooral te genieten. Ont-
moetingen en gesprekken in 
het groen verlopen prettiger. 
Kinderen bewegen meer in het 
groen en worden minder vaak 
gepest. Uit onderzoek blijkt dat 
we in een groene omgeving al 
binnen 5 minuten ontspannen. 
Beplanting kan zelfs bijdragen 
aan het verminderen van het 
ervaren van geluidhinder van 

verkeer uit de omgeving.  
Met een kruidentuin van een 
vierkante meter ben je al duur-
zaam bezig. Of wat te denken  
van bloemen uit je eigen tuin 
voor op de taart, in de salade 
of vaas. Een bloemenborder 
kan zo gekozen en geplaatst 
worden dat ze nagenoeg geen 
watergeven behoeft op warme 
dagen, veel water opneemt bij 
een regenbui en onkruid weinig 
kans heeft. Door groen in 
plaats van verharding draagt u 
meteen bij aan biodiversiteit en 
aan het klimaat. 

Onderhoudsvriendelijk 
Aanpassingen om te komen 
tot een meer levende tuin 
kunnen eenvoudig zijn. Een 
levende tuin vraagt niet per 
se meer onderhoud en is ook 
niet duurder dan een tegeltuin. 
Belangrijk is dat de juiste 
planten op de juiste plaats 
staan en het gebruik van de 
juiste materialen.

Groen is poen 
Wonen in een veilige en 
gezonde leefomgeving vinden 
we belangrijk. Wijken met 
groen hebben gemiddeld 42% 
minder criminaliteit dan wijken 
zonder groen. Beplanting in 
de directe omgeving verhoogt 
de waarde van uw woning 
met 4 tot 15%. Van veel 
voordelen van groen zijn we 
ons niet bewust. Vaak ook 
niet van het feit dat met het 
toepassen van groen euro’s 

kunnen worden bespaard 
en zelfs verdiend. Neem 
bijvoorbeeld zonnepanelen in 
combinatie met een groen dak. 
Zonnepanelen op een groen 
dak leveren 6% meer energie en 
gaan ook nog eens langer mee. 

Samen vergroenen 
Afhankelijk van uw gemeente 
en waterschap levert samen 
vergroenen van uw tuin, 
woning of schuur met de buren 
financieel voordeel. Tegelijk 
met de buren vergroenen 
kan ook besparen op aanleg 
of onderhoud door een 
groenprofessional.

Voor meer informatie:
vhg.org

Maak van uw tuin 
een Levende Tuin 
Het is er fijner 
en gezonder 

Een Levende Tuin maken? 
Schakel de hulp van een groenprofessional in. 
Bij Branchevereniging VHG vindt u aangesloten 
groenprofessionals. Deze kunnen u veel meer 
vertellen over de mogelijkheden. U kunt zoeken op 
bedrijfsnaam, postcode, plaatsnaam of provincie   
De Levende Tuin is goed voor mens, natuur, 
klimaat en uw portemonnee!

Kortingsacties:
20% korting op één tuinplant naar keuze
10% korting op aanschaf van een regenton
20% korting op één insectenhuisje
Bij inlevering van deze advertentie

‘Alles wat je aandacht gee�  groeit en wat groeit, gee�  geluk!’

GroenRijk Den Bosch
Graafseweg 244/246a
5213 AR ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6147461
www.groenrijkdenbosch.nl

GroenRijk Den Bosch 
werkt mee aan een 
duurzaam Den Bosch

THEO HEIJMANS
AFVALCONTAINERS
073-52 15 249
THEOHEIJMANS.NL
• SNELLE WISSELING VAN 

VOLLE CONTAINER
• 24/7 BEREIKBAAR
• SCHERPE TARIEVEN
• SNELLE LEVERING OF WISSELING 

VAN CONTAINERS
• VCA-GECERTIFICEERD
• 4 WEKEN HUURVRIJ
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Door de homogene structuur van de mortel is eco2fl oor erg 
geschikt voor gebruik bij dekvloeren i.c.m. vloerverwarming. 
De goede omsluiting van de vloerverwarming zorgt voor 
goede geleiding, comfortabele warmteoverdracht en 
effi ciënter energiegebruik. Lagere temperatuurinstelling 
draagt langdurig bij aan duurzaamheid.
Wij zijn dealer van eco2fl oor.

VERKORTEN VAN DE GEHELE 
BOUWTIJDDUURZAAMHEID

GEBRUIK IN NATTE ÉN 
DROGE RUIMTES

EFFICIËNTER GEBRUIK 
VAN VLOERVERWARMING

Onze focus ligt op het werken met kunststof dakbedekkingen. Als het gaat om platte 
daken, zijn wij ervan overtuigd dat kunststof de toekomst heeft. Met kunststof maakt u 
een duurzame keuze, aangezien veel daken volledig recyclebaar zijn. Daarnaast heeft 
kunststof een laag gewicht en zorgt het voor een lage belasting van uw dakconstructie. 
Kunststof is ook nog eens 25 jaar onderhoudsvrij en eenvoudiger te verwerken. De 
meest gekozen soort kunststof dakbedekking is PVC. Met dit materiaal maakt u een 
keuze voor een dak dat lange tijd meegaat en niet veel onderhoud behoeft. Bekijk op 
de website de projecten die wij hebben aangepakt, zo krijgt u een helder beeld van 
onze werkzaamheden.

Wilt u de dakbedekking van het dak op uw woning in Den Bosch vervangen of moet 
deze gerepareerd worden? Dat doen wij graag voor u. Vraag een vrijblijvende offerte 
aan, of neem contact met ons op voor meer informatie.

OP ZOEK NAAR DUURZAME DAKBEDEKKING IN DEN BOSCH?

WWW.ADODAK.NL  Rietwaard 12A, 
5236WC ‘s-Hertogenbosch

+31 6 81 78 82 52
info@adodak.nl

Moeten we beter letten op wat we doorspoelen 
of moeten de waterschappen steeds meer 
belastinggeld investeren in zuiveringen?

EIGEN
GEDRAG
OF BELASTING 
AANPASSEN?

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN ONS WATER?

AAENMAAS.NL/VERKIEZINGEN



Een Smart Home vol apparaten die verbonden zijn met 
internet, zodat jij er meer controle over hebt. Thuiskomen in 
een warm huis of op afstand praten met de pakketbezorger. 
De ontwikkelingen gaan super snel, maar er zijn behoorlijk 
wat aandachtspunten bij de aanschaf en het gebruik van deze 
producten. Wij helpen je op weg.

Gemak vanuit je luie stoel
Met slimme apparaten in je 
huis wordt je dagelijks leven 
makkelijker. Dat is tenminste 
de bedoeling. Fabrikanten 
willen je graag laten zien dat 
je in je luie stoel kunt blijven 
zitten om je apparaten te 
bedienen. Hoe handig is het 
om via je smartphone even 
iets te printen. Of je koelkast 
zegt zelf of je eieren nodig 
hebt. Maar net zo vaak is het 
nut van een slim apparaat 
ver te zoeken. Belangrijk is 
dat je zoekt naar de echte 
toegevoegde waarde van 
een apparaat in jouw huis. 
kan meeprofiteren van de 
opgewekte energie. 

Jouw gegevens
Alle slimme apparaten werken 
met een app op je telefoon 
of tablet. Of je bedient je 
hele huis met één apparaat. 
Op welke manier je ook 

huis aanstuurt, je deelt veel 
gegevens over je gebruik met 
de fabrikant. Dat maakt de 
apparaten slimmer, want ze
leren je steeds beter kennen. 
Maar fabrikanten moeten zich 
wel aan de regels houden bij 
wat ze met je gegevens doen. 
En dat gaat niet altijd goed.

Veiligheid
Soms worden slimme 
apparaten zo snel op de markt 
gebracht, dat de fabrikant 
te weinig aandacht besteed 
aan de veiligheid van zijn 
product. Je wil natuurlijk 
niet dat wildvreemden 
kunnen meekijken met je 
beveiligingscamera. En 
al helemaal niet dat ze je 
babyfoon kunnen overnemen. 
Gelukkig gebeurt dit niet aan 
de lopende band, maar te vaak 
worden er slimme apparaten 
verkocht waarvan de veiligheid 
niet helemaal ok is.

Zorg dat het coronavirus je online veiligheid niet aantast

Het coronavirus is momenteel 
hét onderwerp van gesprek. 
Ook al zien we elkaar veel 
minder in de offlinewereld, 
op sociale media en in online 
vergaderingen begint bijna 
ieder gesprek hierover. 
Over wel of niet hamsteren, 
kinderen wel of niet met 
vriendjes spelen, wel of 
geen verjaardag vieren, hoe 
organiseren we ons werk 
naast onze zorgtaak (en waar 
kunnen we nog WC-papier 
kopen).

Ook komen er steeds berichten 
over oplichterij aan de deur 
en via phishing. Om een paar 
voorbeelden te noemen:
• valse collectes
• valse e-mails over tools voor 
thuiswerken werken die van je 
bedrijf lijken te komen
• betaalverzoeken voor 
aankopen die je niet gedaan 
hebt
• websites die nog wél 
mondkapjes kunnen leveren

SMARTHOME

De Consumentenbond onderzoekt en test regelmatig slimme 
apparaten en pakt fabrikanten aan die veiligheid van deze 
apparaten niet serieus nemen. Zodat jij slimme apparaten 
kunt gebruiken die veilig zijn. 

Kijk op www.consumentenbond.nl voor meer informatie.

Op Veiliginternetten.nl informeren we je over hoe je jezelf op 
het internet beschermt tegen kwaadwillenden. Hier delen we 
de informatie van onze partners. 
Bezoek ook eens:
www.digitaleoverheid.nl
www.ncsc.nl
www.authoriteitpersoonsgegevens.nl
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WWW.SNEL-EEN-ENERGIELABEL.NL
Info@snel-een-energielabel.nl

+31 6 29 56 15 01
Snel een duidelijk rapport over de
duurzaamheid van uw woning

WWW.SNEL-EEN-ENERGIELABEL.NL
Info@snel-een-energielabel.nl

+31 6 29 56 15 01
Snel een duidelijk rapport over de
duurzaamheid van uw woning

WWW.SNEL-EEN-ENERGIELABEL.NL
Info@snel-een-energielabel.nl

+31 6 29 56 15 01
Snel een duidelijk rapport over de
duurzaamheid van uw woning

WWW.SNEL-EEN-ENERGIELABEL.NL
Info@snel-een-energielabel.nl

+31 6 29 56 15 01
Snel een duidelijk rapport over de
duurzaamheid van uw woning

Ga voor meer informatie naar 

www.duurzaamheidswijzer.nu

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 all-electric 
genoemd.

•   Een hybride warmtepomp 
werkt samen met je cv-ketel. 
Hij zorgt op de meeste dagen 
voor de warmte in huis, de 
cv-ketel 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 cv-ketel, 
maar je gasverbruik daalt 
flink. Zo bespaar je heel 
eenvoudig 25 procent op je 
CO2-uitstoot! 

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 
CO2-uitstoot. Daarna ben je 
klaar voor een hybride  
warmtepomp!

3   Is jouw cv-ketel 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 all-electric 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 CO2-uitstoot door 
verwarming en warm water 
omlaag, ook al is in Nederland 
de stroom nog lang niet 100% 
duurzaam. Vergeleken met 
een hr-ketel op gas is jouw 
CO2-uitstoot 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!
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Warmtefoto’s of warmtescans worden steeds vaker gebruikt 
om te zien waar warmte weglekt uit onze huizen. Maar zulke 
warmtebeelden van gevels en daken kunnen sterk in detail 
verschillen.

Er zijn grofweg twee soorten 
warmtebeelden: de quick scan 
en de uitgebreide warmtebeeld-
rapportage. Quick scans 
worden door verschillende 
gemeenten gratis aan bewoners 
aangeboden en geven een 
beeldende eerste indruk van 
onnodig energieverlies in een 
huis. Zo word je aan het denken 
gezet over de energiezuinigheid 
van je woning. Dit soort beelden 
worden ook door bedrijven voor 
100 à 150 euro aangeboden. 

De uitgebreide warmtebeeld-
rapportage geeft voor 250 tot 
400 euro een gedetailleerder 
beeld van de kwaliteit van de 
isolatie van een huis. Dit gaat 
vaak samen met een maatwerk 
energiebesparing (voorheen 
EPA), dat zelf ook enkele 
honderden euro’s kost.

Voor een goed warmtebeeld 
moet er minstens 10 graden 
verschil zijn tussen binnen- 

en buitentemperatuur. En 
er mag geen verstoring door 
zonnestralen of neerslag 
zijn. ‘s Winters vroeg in de 
ochtend of bij bewolking zijn de 
omstandigheden daarom het 
beste.

Waarom een warmtebeeld?
Een warmtescan geeft aan 
waar warmte uit de woning 
verloren gaat en waar het 
zinvol is om extra isolatie aan 
te brengen. Isolatie maakt je 
huis aangenamer, maar ook 
gezonder: gebrekkige isolatie 
(koudebruggen) kan zorgen voor 
vochtvorming en schimmel in 
muren en houtrot in vloeren en 
daken.
Met een warmtebeeldcamera 
kunnen de volgende gebreken 
worden opgespoord:
• Ontbrekende isolatie
• Natte of uitgezakte isolatie
• Koudebruggen (in de isolatie)
• Kieren, naden en gaten 
(nauwkeuriger in combinatie 

met een blowerdoortest)
• Luchtdichtheid van de woning 
(alleen in combinatie met een 
blowerdoortest)
• Bouwgebreken
• Onjuiste detaillering
• Lekkages
Slechte isolatie kan in een 
woning van gemiddelde 

omvang jaarlijks zo’n € 1.000 
aan stookkosten schelen. 
Dit staat gelijk aan ongeveer 
tien procent van de totale 
klimaatbelasting van een 
gemiddeld huishouden. Wonen 
in een slecht geïsoleerd, tochtig 
huis is bovendien onprettig: het 
voelt er altijd koud aan.

WARMTESCAN

Besparen en voor meer 
informatie ga je naar: 
Milieu Centraal 
www.milieucentraal.nl
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Naden &  
kieren
Maak ze dicht!
Door de brievenbus, langs 
het kruipluik of ‘gewoon’ 
onder de deur door: tocht kan 
overal vandaan komen. Het 
zorgt voor kou en onnodig 
energieverbruik. De oplossing 
is simpel: maak alle naden 
en kieren in je huis dicht, 
bijvoorbeeld met tochtstrips 
of kit. Je huis voelt warmer, je 
verspilt minder energie en je 
helpt het klimaat.

Een huis met veel naden en 
kieren is ‘lek’. Koude lucht van 
buiten stroomt je huis in en 
verwarmde lucht je huis uit. 
Je huis voelt daardoor kouder 
aan. De thermostaat een 
graadje hoger zetten lijkt een 
goede oplossing. Het wordt 
daardoor wel wat warmer 
in huis, maar je gasverbruik 
gaat ook omhoog. En dan te 
bedenken dat de thermostaat 
juist omlaag kan als alle naden 
en kieren dicht zijn.

Kosten en besparingen
Het dichtmaken van alle naden 
en kieren in een gemiddelde 
hoekwoning of 2-onder-1-kap 
scheelt zo’n 70 m3 gas per jaar. 
Dat komt neer op een jaarlijkse 
besparing van minimaal € 70. 
En als de thermostaat dan 
ook nog een graadje lager 
kan (omdat het huis warmer 
aanvoelt), dan bespaar je nog 
eens zo’n € 130 per jaar. Samen 
€ 200 per jaar dus!

Zelf doen: lage kosten
Als je zelf naden en kieren 
dichtmaakt, betaal je alleen de 
kosten van het materiaal. Die 
heb je zo terugverdiend met 
een lagere energierekening.
Als je een klusjesman of 
bedrijf inhuurt, kost het 
natuurlijk meer. Milieu Centraal 
berekende dat het in een 
gemiddelde hoekwoning zo’n 
€ 1.300 kost om alle naden en 
kieren te laten dichtmaken. 
Als een deel al is gedaan 
(bijvoorbeeld omdat je dak of 
vloer al geïsoleerd is), zijn de 
kosten lager.

Op kierenjacht: check je huis 
Naden en kieren kun je pas 
dichtmaken als je weet waar 
ze zitten. Soms is dat op 
zichtbare plekken in je huis, 
bijvoorbeeld in de brievenbus. 
Soms op onverwachte plekken, 
bijvoorbeeld bij gaten in de 
muur waar leidingen doorheen 
lopen.

Ga daarom op kierenjacht in je 
eigen huis. Check de ‘hotspots’ 
voor naden en kieren, kijk en 
voel als het hard waait: zijn ze 
dicht of voel je nog tocht als je 
je hand er voor houdt?

De ‘hotspots’ in huis
Door het hele huis
• Bij ramen en deuren die open 
kunnen
• Tussen de kozijnen en de muur 
• Bij gaten in de muur of vloer 
waar leidingen doorheen lopen
• Tussen gipsplaten

Voordeur, meterkast, keuken en 
kruipluik
• Opvallende plekken: in 
de brievenbus en onder de 
buitendeur
• Onopvallende plekken: in de 
meterkast, bij leidingen achter 
en onder keukenkastjes en 
rondom het kruipluik
Bij de buitenmuren
• Bij een voorzetwand tegen 
de buitenmuur: tussen de 
gipsplaten
• Waar de begane grondvloer 
aansluit op de buitenmuren
In het dak
• Tussen dakplaten, in de nok 
en in de aansluitingen van het 
dak.

Bron: Milieu Centraal,  
www.milieucentraal.nl 

Als alle naden en kieren in je huis 
dicht zijn, kan de verwarming vaak ook 
een graadje lager. In een gemiddelde 
hoekwoning scheelt dat bij elkaar zo’n 
200 euro per jaar! 
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!
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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 bacterie-werend 
en vuil-afstotend. 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 RDS-keurmerk!). 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 out-of-the-box, 
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
055-2070004
 
Deze Duurzaamheidswijzer wordt jaarlijks 
huis-aan-huis verspreid 

Directie/eindredactie:
M. de Vries

Vormgeving/redactie:
Prosos B.V.
Studio Vlekkeloos

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 PEFC-certificaat 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
All-Inn 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. 

4  Duurzame kwaliteitsproducten4  100% Natuurlijke materialen 4  Ergonomisch en comfortabel

Hoge kwaliteit bedden en beddengoed van
100% natuurlijke en duurzame materialen

25 jaar

specialist in

slaapadvies!

Ontdek nu alle voordelen

van heerlijk slapen met

natuurlijke materialen.

Bestel online of bezoek een winkel.

Koos Kluytmans Oisterwijk,

Pastoor van Beugenstraat 35

Meer tips over ecologisch slapen vind je op slaapwijzer.nl/koos-kluytmans

.nl
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Binnen 1 dag een gratis off erte!

WWW.RAMENFABRIEK.NL

“KOZIJNEN EN 
ACCESSOIRES 
OP ’T HOOGSTE 
NIVEAU”

Onderhoudsarm, schilderwerk is niet meer nodig

Energiebesparend door de beste isolatie

Duurzaam, recyclebaar en een uitstekende levensduur

Verhoogd de waarde van uw huis en uw leefcomfort

Kozijnen belevingscentrum 
Moergestel

De Sonman 32
5066 GJ Moergestel

ramenfabriek@opthoog.nl
0800-0047


