
Naar een duurzaam H. Copijnlaan 15

Energiebesparing en duurzaamheid komen 
uit wellicht een 100-tal maatregelen



Einddoel

• Zeer laag elektriciteitsverbruik
• Zeer laag gasverbruik
• Op termijn een warmtepomp om de meeste warmte te leveren
• Piek warmte: ?

• Warmtepomp relatief efficiënt bij goed geïsoleerd huis
• Dus de eerste 3 stappen zijn:

– Isoleren
– Isoleren
– Isoleren

• Waarom?



Stappen

• Aankoop woning in 1995; 

• Inmiddels 4 kinderen.

• Dus er moest ruimte gecreëerd 
worden: ombouw schuur/ extra 
schuur in 2007

• Vanaf 2011 de volgende stappen:

– Dubbel glas

– Vloerisolatie (steenwol)

• HR ketel

– Lagere water temperatuur

– Stand gekalibreerd.

• Kleine maatregelen

• Spouwmuurisolatie (2013)



Stappen

• 12 zonnepanelen:            
Opbrengst per jaar 2400 Kwh

• Bijna 100% led lampen (2018); 
laatst pas de halogeenlamp 
boven de eettafel vervangen.

• Witgoed vervangen

• Resultaat( 2018): 

– 60% minder elektriciteit; wel 
nog steeds 2600 kwh/jr.

– 33% minder gasverbruik.;                        
Wel nog steeds 1500 m3.

• Maatregelen nog te nemen:

• Betere isolatie kap

• Onafhankelijk temp. reg.

• Terugdringen electriciteitsverbr. 



wat kan er nu nog meer ( Raiffeisenlaan 7)….?

• Onafhankelijke temperatuur regeling per ruimte:

– Bv: als ik boven gewerkt wordt, 

kan huiskamer lager

• Mechanische ventilatie:

– Decentraal: weinig leidingwerk, niets 
opengebroken

– Vraag-gestuurd: op basis van CO2 meting per 
kamer

– Warmteterugwinning (uitgaande lucht verwarmt 
ingaande lucht)

– Huis nog verder luchtdicht maken …



Collectief aanbod spouw- en vloerisolatie 
en zonnepanelen  - Ronde7



Hulp bij de eenvoudigste maatregelen

• Bewonersinitiatief / vrijwilligers
• Utrecht Noordoost en Oog in Al en Hoograven
• 3 maatregelen:

– Zonder verbouwing
– Binnen 1 dag te implementeren
– Daardoor goed collectief in te kopen met goede korting en garanties

• Werkwijze
– Offertes bij diverse partijen
– Selectie en onderhandeling
– Communicatie naar wijken, bv informatie avonden
– Koppelen ondernemers aan bewoners
– Nazorg waar nodig

• Presentatie informatieavonden op website
• Vrijblijvende offerte via website
• www.energiekeburen.nl
• Like en volg ons op Facebook

Vloerisolatie Spouwmuurisolatie Zonnepanelen



Wat hebben we bereikt t/m 2018

737 maatregelen:
• 300 spouwmuurisolatie
• 192 vloerisolatie
• 245 keer zonnepanelen


