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Hoe maak ik mijn 
woning 
toekomstbestendig?



agenda

 Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

 Waarom toekomst bestendig wat houdt dat in?

 Mijn woning verduurzamen, hoe pak ik zoiets aan?

 Hoe verder?



Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

 We zijn een groep enthousiaste 

Veldhovense vrijwilligers  die kennis 

verzamelen over alles wat met energie te 

maken heeft in en rond de woning.

 Deze kennis willen we met u delen

 We zijn vrijwilligers, we doen dit niet 

voor geld, we doen dit omdat we het 

belangrijk vinden om met duurzaamheid 

bezig te zijn.





Wat doen we allemaal?

We adviseren bewoners over:

 Energie huishouding 

Warmteverlies analyse/isolatie

Energie profiel woning

 Inregelen centrale verwarming

 Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie)

 Warmtepomp

 Zonnepanelen op eigen dak of op zonnepark 
Welschap.

 Energie Opslag



Wat doen we nog meer?

 Nuttige Informatie, handige links

 En wat we niet weten zoeken we uit

 Thema bijeenkomsten

 Afstemmen van bewoners met gelijke vragen 

 Projecten:

 Zonnepark Welschap

 Zandoerle toekomstbestendig

 Schooldak revolutie

Gastcolleges Sondervick 

 Energie transitie Veldhoven



We zijn al bij veel bewoners thuis geweest



Samenwerking met andere organisaties

 Collega verenigingen en coöperaties in de regio

 Gemeente Veldhoven

 TNO Delft



Waar kun je ons vinden?

 je kunt ons vinden op:

 www.veldhovenduurzaam.nl

 Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Waarom mijn woning  
toekomstbestendig maken 
wat houdt dat in?

Ton Knaapen

Veldhoven Duurzaam



Motivatie voor dit verzoek voor u als 

bewoners van Zandoerle:

 Woningen toekomstbestendig maken > de kans is reëel dat binnen 

afzienbare tijd woningen met een slechte energiehuishouding moeilijk 

verkoopbaar zullen zijn.

 Beheersing van kosten. De gasprijs is al fors gestegen en zal zeker nog 

verder stijgen. 

 Op een gegeven moment zal ook in Zandoerle de gasvoorziening 

stoppen. Het is nog ongewis wat ervoor in de plaats komt en wat dat 

gaat kosten. Bewoners willen zelf meedenken en beslissen over 

alternatieven en misschien zelfs wel helemaal zelf bepalen hoe en 

wat.

 Zandoerle wil ook zijn bijdrage leveren aan een beter klimaat.



Mijn woning 
verduurzamen, hoe pak 
ik zoiets aan?

Ton Knaapen

Veldhoven Duurzaam



Waarom woning verduurzamen ?

 Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

 Het is een van de betere investeringen, 

het is gewoon goed voor je portemonnee

 Eigen baas over je eigen energie,

je bent minder afhankelijk van 

prijs, energieleverancier en politiek



Wat betekent dit voor mij en waar moet ik 

beginnen?



Op internet?

 woning verduurzamen > 203.000 resultaten (0,28 seconden) 

 isoleren woning > 1.400.000 resultaten (0,40 seconden)

 Warmtepomp > 2.350.000 resultaten (0,32 seconden)

 Ventilatie > 11.000.000 resultaten (0,39 seconden)



Nul op de meter voor elektriciteit is 

meestal nog wel te doen

 Besparen:

 Bewuster/slimmer omgaan met verbruik 

 Vervangen apparatuur door energiezuiniger exemplaren

 Zonnepanelen op eigen dak

 Zonnepanelen op gemeenschappelijk dak (PCR regeling)



Ook de gevel kun je gebruiken



Nul op de meter voor gas is een stuk 

lastiger

 Erg afhankelijk van omstandigheden:

 Eigenschappen van de woning

Wensen/Gedrag bewoner(s)

 Externe factoren:

Strenge winter

Hinder voor de buren

regelgeving
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Hoe nu verder?



Wat wil Zandoerle?

 Complete renovatie van alle woningen tot Zandoerle 

volledig zelf voorziend is.

 Maatwerk voor individuele woningen

 Stap voor stap aanpak, eerst maar eens kijken hoe dit gaat 

bij een paar woningen > pioniers gezocht 

 We wachten de ontwikkelingen af en volgen de 

besluitvorming van de gemeente Veldhoven.



Wat wil Zandoerle?

Vraag is of ieder voor zich hiermee al dan niet aan de slag gaat of nader 
geïnformeerd wil worden? 

Dit om na te gaan wat samenwerken met medebewoners hierbij een 
meerwaarde kan zijn? 

 Voorstel: VD organiseert samen met de buurtvereniging een 
bijeenkomst waarin we nader op de mogelijk- en onmogelijkheden 
kunnen ingaan.

 VD biedt aan daarbij te helpen zowel als het een beperkt aantal 
pioniers betreft als een grote groep bewoners.



Dank u wel voor uw 

aandacht
Heeft u nog vragen?





disclaimer

Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers. 

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 
volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en 
actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties. 

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van 
deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of 
diensten waarnaar wordt verwezen.  

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 
voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 
openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen 
op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 
info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen. 

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. 

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. 
Zie de contactgegevens. 


