
Duurzaam Witte Dorp
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1.  Klimaat, co2 reductie
2.  Wooncomfort verhogen
3.  Geld besparen! rendement op investering

Waarom “verduurzamen”? 

André Kuipers, ambassadeur!
van de energiedialoog!

www.mijnenergie2050.nl !
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Het Witte dorp al duurzaam....
•  Huis gaat > 75 jaar mee
•  Van kolen, naar gas
•  Dicht bij centrum (dus weinig auto gebruik?!)

•  Van gas naar?
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Het ‘giert’ eruit!
•  Warmteverlies door de achtergevel
•  In 2050 moeten woningen CO2 

neutraal zijn (34 jaar..)
•  Wat is onze bijdrage om CO2 

uitstoot te verminderen?
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Foto Ton van der Pluijm!



DuWiDo (Duurzaam Witte Dorp)!

•  Huidig gas en 
electra verbruik per 
woning 4+ ton CO2! 

•  Optimaal huis 
zonne-energie 
(minimaal), geen gas 
CO2 50% besparing 
mogelijk!
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Status Witte Dorp Energie label 
•  F label 'Originele staat'
•  E label Gerenoveerde staat met dakisolatie en dubbel glas (1988)
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Status Witte Dorp Energie label 
•  F label 'Originele staat'
•  E label Gerenoveerde staat met dakisolatie en dubbel glas (1988)
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•  C label Dak, vloer, gevel isolatie HR++ ketel / glas



Actie!?
1.  Isoleren! We 'stoken' 280 dagen per jaar!
2.  Ventileren! Gezond en comfortabel binnenklimaat
3.  Duurzame Energie!Opwekken / terugwinnen
•   Investeren met een acceptabele terugverdientijd / rendement 
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Huidige situatie
Originele staat

•  Geen dak, vloer, gevel isolatie, enkel glas, 'natuurlijke' ventilatie
Gerenoveerd

•  Dubbel glas (1988)
Verbeterd

•  Dak, gevel, vloer isolatie
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1.  Isoleren
Waar liggen de kansen voor huizen in WD
A.  Dak isolatie
B.  Vloerisolatie
C.  Gevelisolatie

1.  Spouwmuur isolatie
2.  Kozijnen met koudebrug onderbreking
3.  Dubbelglas HR++
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A. Dakisolatie
•  DakIsolatie levert de meeste energie besparing op                             

•  Beperking van het warmteverlies door dichtzetten kieren en naden 
Bruikbare zolderruimte zonder stof en tocht
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Dakisolatie opties
Buitenzijde
•  In combinatie met het dakpannenproject
•  Dunne thermo reflecterende isolatie folie (RC = 2,7 / 3,5, BB = 6)

Binnenzijde
•  Isolatiemateriaal (steenwol, glaswol, EPS etc.) met damp 

remende folie tussen de gordingen van het dak

Isolatie dak dakkapel
Aan de buitenzijde
•  Warmdakconstructie met behoud van de hoogte boeiboord
Aan de binnenzijde
•  kouddakconstructie met isolatie tussen de balken
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Dakisolatie actie 
Mineraalwol platen met dampwerende folie tussen de gordingen (RC = 4, BB = 6)
Voordelen
•  De minerale isolatieplaten zijn waterafstotend, brandwerend, bestand tegen 

ongedierte en schimmels 
•  Goede luchtdichte aansluiting mogelijk
•  Kan evt. door bewoner worden uitgevoerd (geen subsidie!)
Nadelen
•  Tijdens montage irritatie van huid, ogen en luchtwegen mogelijk, ruimte goed 

ventileren en aangepaste kleding te dragen, bril en een stofmasker
•  Er gaat ruimte aan de binnenkant verloren
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Dakisolatie kosten
Indicatie binnenzijde incl afwerking

(volgens website De Groene Menukaart)

•  75m2 te isoleren schuin dak a € 70,00/m2, totaal  € 5.250,-
•  Zonder afwerking € 20,00/m2 
•  Zelf doen nog goedkoper maar geen subsidie
•  Jaarlijkse gasbesparing € 640,- tot € 780,- (verwarmde zolder)

•  Terugverdientijd  6-8 jaar
•  Reductie uitstoot CO2: 1932 kg/jaar
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B. Vloerisolatie 
•  Sterk comfort verhogend, indirecte energie besparing 

(thermostaat graatje lager warme voeten)
•  Warmteverlies beperkt in vergelijking met gevels en dak
•  Isoleren leidt tot verbeteren van luchtdichtheid houten vloer

(Voorkomt mogelijk aanzuigen Radon gas!)

•  Indien kruipruimte niet goed geventileerd (In veel gevallen zijn de 
ventilatieopeningen dicht gevoegd) kans tot ophoping Radon gas!
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Vloerisolatie optie 1
•  Indien kruipruimte toegankelijk en minimaal 60 cm hoog (arbo)
•  Isoleren met mineraal platen (RC = 4, BB = 3,5)
•  Waterkerende folie toepassen op bodem in vochtige kruipruimte
•  Dampremmende laag aan warme kant
Voordelen
•  Mineraal vloerisolatieplaten zijn waterafstotend, brandwerend, bestand tegen 

ongedierte en schimmels
Nadelen
•  Indien niet toegankelijk extra werk / kosten
•  Irritatie van huid tijdens montage ruimte goed ventileren en aangepaste kleding 

te dragen, bril en een stofmasker
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Vloerisolatie optie 2
•  Tonzon isolatie folie
•  Hoge isolatie waarde Rc=3,8 m²K/W , BB 3,5 m²K/W
•  € 1400,- inclusief montage bij bereikbare / ‘schone’ kruipruimte
Voordelen
•  Goede vocht huishouding
Nadelen
•  Indien kruipruimte niet toegankelijk 

extra werk / kosten
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Bodemisolatie optie 3
Wanneer kruipruimte niet toegankelijk is of te laag is < 60 cm (arbo)
•  Bodemisolatie isolatie wordt in de kruipruimte gespoten                            

•  EPS chips/parels
Voordelen
•  Eenvoudig aan te brengen (van buiten uit)
Nadelen
•  Er moet onder een houten vloer ruimte overblijven voor ventilatielucht. De 

kruipruimte kan bij een houten vloer dus niet helemaal gevuld worden
•  Niet geschikt voor natte kruipruimte
•  Isolatie waarde iets lager vergeleken met vloerisolatie
•  Leidingen in de kruipruimte zijn niet meer bereikbaar
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Vloerisolatie kosten
Kosten indicatie vloerisolatie (volgens website De Groene Menukaart)                                            

•  Bij 31m2 te isoleren vloer tussen
•  €    900 bodemisolatie
•  € 1.200  / 1.400 vloerisolatie 

(excl. evt. uitgraven kruipruimte en waterkerende bodemfolie)
•  Jaarlijkse gasbesparing € 105 (bodem) / 130 (vloer)
•  Terugverdientijd 9 /11 jaar
•  Reductie uitstoot CO2: 320 kg/jaar
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C.  Gevel isolatie
1.  Spouwmuur isolatie
2.  Kozijnen met koude brug onderbreking
3.  Glas HR ++
4.  (Voor) deuren isoleren
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1. Spouwmuurisolatie
•  Snelste terugverdientijd < 4 jaar (Rc van 0,7 naar 2,7 , BB 4,5) 
•  Comfort verhogend door voorkomt ‘koude val’ 

(Impact is nog groter bij de kopwoningen)

•  Eenvoudig uit te voeren in een dag zonder overlast naar de buren
•  WD spouw van 7 cm en geschilderde muren

•  Inspectie van de spouw noodzakelijk
•  Ventilatiekanalen voor de kruipruimte herstellen
•  Mogelijke condensatieproblemen geschilderde gevel
•  Herstel en schilderen inblaasopeningen
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Spouwmuurisolatie optie
•  EPS-thermo parels (geexpandeerde bolletjes polystyreen) met een 

bindmiddel om ‘uitzakken te voorkomen Al 
tientallen huizen zonder condensatie en vochtdoorslag problemen 
in WD uitgevoerd
•  Bedrijf Linssen Best geeft garantie schilderwerk

•  Steenwol
•  Niet geprefereerd ivm mogelijke vocht transport problemen met 

geschilderde gevels
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Spouwmuurisolatie kosten
•  Tussenwoning  € 750,-
•  Jaarlijkse gasbesparing circa € 190
•  Terugverdientijd  < 4 jaar
•  Reductie uitstoot CO2: 550 kg/jaar
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2. Kozijnen
Huidige kozijnen

•  Staal
•  Hout
•  Aluminium
•  Kunststof / aluminimum

Bij onderhoud en plaatsen HR++ glas in meesten gevallen vervanging 
noodzakelijk
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Stalen kozijnen
•  Geen koudebrug onderbreking
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Alu kozijnen slechte isolatie!
•  Slechte koudebrug onderbreking
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Stalen kozijnen
•  Met koudebrug onderbreking
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Renovatie Stalen kozijnen
•  Met koudebrug onderbreking
•  Respecteert origineel Design

•  Isoleert 1.5 Ugl W/m2K (Alu / staal 7.0)
•  Inbraak gecertificeerd
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Kozijnen
•  Warmteverlies is relatief beperkt in vergelijking met ramen

(U waarde volgens BB <1,65 W/m2K)
•  Kozijnen met koudebrug onderbreking comfort verhogend
•  Kosten indicatie

•  Achtergevel inkl. HR++ dubbel glas (bij 2 of meer woningen) 
€ 6 tot 10.000 na aftrek subsidie en belasting (ter beoordeling)

•  Jaarlijkse gasbesparing € 600
•  Terugverdientijd  13-17 jaar
•  Reductie uitstoot CO2: 314 kg/jaar

31!



•  Enkel glas                 5.8 W/m2K
•  Dubbel glas               2.9 (huidige jaren 80)
•  HR++ glas                 1.1
•  Monumentenglas      1.6 (dikte van enkelglas)

•  Kosten 29 m2 X € 150 € 4400 (inclusief plaatsen)

•  Terugverdientijd:
 t.o.v. enkel glas: 5-7 jaar
 t.o.v. al aanwezig dubbel glas: 13–15 jaar

3. Isolerend glas
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4. Geisoleerde buitendeuren
•  Geïsoleerde buitendeur
•  Geluidsisolatie : Rw 25dB
•  Deurdikte : 62mm
•  U waarde : 0,77 W/m2K
•  Moeilijk in huidige kozijn toe te passen
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D. Ventilatie
Een gezond binnen klimaat is essentieel! Schadelijke binnenlucht moet 
het huis kunnen verlaten en verse lucht moet kunnen worden aangevoerd
•  Oorspronkelijk 'Natuurlijke ventilatie' ...

•  Lucht toevoer / kieren en open deuren, ontluchtingskanalen
•  De aanvoer verse lucht verloopt in beter geïsoleerde huizen te traag

•  Schimmelvorming en muffe geurtjes uit de kruipruimte ook mogelijk 
concentratiestoornissen, hoofdpijn zijn gevolgen

•  Wel eens wakker geworden met een droge mond en hoofdpijn?
•  Een open raam is goed maar trekt veel koude lucht naar binnen! 25% 

energie verlies                                          
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Een gezond binnen klimaat….
Lucht (zuurstof) onttrekking woning (volume huis 400/450 m3)

•  Per persoon 25 m3 per uur
•  Houtkachel per uur 50 m3 per uur
•  Geforceerde ventilatie 100/400 m3 per uur
•  Open haard tot 250 m3 per uur!
•  Afzuigkap 100 tot 600 m3 per uur!
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Ventilatie optie
Balansventilatie (systeem C)
•  Een ventilatie system dat geforceerd lucht 

afzuigt, badkamer, WC, keuken doorgaans 
door  bestaande kanalen

•  Verse lucht moet door ‘natuurlijke ventilatie’ 
luchtroosters (kelder) open ramen of speciale 
ventilatie doorvoer worden aangevoerd

•  Als dit niet voorzien is kan onderdruk ontstaan, 
rook, verbrandingsgassen maar ook radongas 
kan dan uit de kruipruimten worden gezogen
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Ventilatie optie
Balansventilatie (systeem D)
•  Dit ventilatie system zuigt net zoveel lucht af als er 

weer verse lucht van buiten terug in de woning 
geblazen wordt

•  Doormiddel van een warmtewisselaar word de 
warmte uit de afgezogen lucht overgedragen aan de 
vers ingeblazen lucht

Ventilatie met warmte terugwinning
•  Warmte uit de afgezogen lucht word overgedragen 

aan het verwarmingssysteem om warmwater of cv 
mee voor te warmen
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Ventilatie installatie
•  Bestaande lucht kanalen kunnen mogelijk 

gebruikt worden
•  Kosten:

•  Installatie € 3500
•  Installeren € 1000
•  Subsidie € 1000
•  Besparing € 250 per terugverdientijd 14 jaar

•  Rendement > 85%

39!



Warmteterugwinning uit ventilatielucht
•  Lokale warmteterugwinning uit ventilatie lucht
•  Combinatie met radiator
•  Regeling op CO2
•  Kleine doorvoer naar buiten
•  € 1.500 tot € 2.000
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Fresh-r lokale ventilatie
(promotie film)!
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3. Duurzame Energie opwekken
•  Energie opwekking

•  HR++ ketel
•  Groene energie inkopen
•  (Hybride) warmtepomp
•  Warmte terugwinning (ventilatie)
•  Zonnepanelen (beperkt)
•  Zonnecollectoren (beperkt)
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Rendementen
•  Open haard                    < 20 %
•  Elektrische kachel               40 %
•  Gaskachel                        65 %
•  Houtkachel                        75 %
•  Speksteen / Tegelkachel     90 %
•  CV/ VR ketel                        92 %
•  Pellet kachel                        94 %
•  HR-ketel                          107 %
•  Warmtepomp                    450 %
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3. Duurzaam verwarmen
•  Maximale isolatie vereist ivm trage en 

lage temperatuur overdracht 
•  Warmtepomp systemen gebruiken 

minder of geen gas maar meer stroom
•  Zelf stroom opwekken of duurzaam 

opwekken / inkopen is een pre
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Status Witte Dorp Energie label 
•  F label 'Originele staat'
•  E label Gerenoveerde staat met dakisolatie en dubbel glas (1988)

•  C label Dak, vloer, gevel isolatie HR++ ketel / glas
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Status Witte Dorp Energie label 
•  F label 'Originele staat'
•  E label Gerenoveerde staat met dakisolatie en dubbel glas (1988)

•  C label Dak, vloer, gevel isolatie HR++ ketel / glas
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•  A label alleen te bereiken met duurzame energie opwekking



Duurzame Energie opwekken
•  Een gas gestookte HR-ketel is de standaard
•  Hybride CV-ketel

•  Een gas CV-ketel lucht-water warmtepomp
•  Werkt op buitenlucht en of ventilatielucht

•  Lucht / water warmtepomp installatie is hoge 
investering 5 tot 10.000 €

•  Heeft ondanks subsidies terugverdientijden 
van >15 jaar

47!



Zonne-energie
•  Stroom opwekken met zonnecellen
•  Warmtewater maken met een zonneboiler
•  Vergunning nodig ivm de Rijksmonument status
•  Het mag alleen als je het niet ziet
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Warmtepomp systemen
Water / water
•  De benodigde warmte wordt uit 

grondwater gehaald. De warmtepomp 
verwarmt daarmee het water voor de 
verwarming en kan zomers ook (bijna 
gratis) koelen

Lucht / water
•  Een ventilator zuigt buitenlucht aan 

die langs de verdamper passeert en 
wordt afgekoeld. De warmtepomp 
verwarmt daarmee het water voor de 
verwarming.
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Warmtepomp principe
Water / water
•  De benodigde warmte wordt uit 

grondwater gehaald. De warmtepomp 
verwarmt daarmee het water voor de 
verwarming en kan zomers ook (bijna 
gratis) koelen

Lucht / water
•  Een ventilator zuigt buitenlucht aan 

die langs de verdamper passeert en 
wordt afgekoeld. De warmtepomp 
verwarmt daarmee het water voor de 
CV en warmwater
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'Groene' energie, Wind aandelen
•  Koop via energieleverancier een deel van een windmolen en 

verkrijg daarmee recht op het door dat deel geleverde stroom
•  De stroomopbrengst wordt van je jaarlijks gebruik afgetrokken
•  De opbrengst van je windmolen opbrengst moet minder zijn  

dan je elektriciteitsverbruik
Voorbeeld:

•  Koop 11 windtegoeden voor € 850
•  In 5 jaar tijd circa € 1050 opbrengst verrekend met electriciteitsgebruik
•  Voordeel € 200
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•  Wind aandelen
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'Groene' energie, Zonnepanelen
Bij de postcoderoos nemen consumenten een aandeel in een 
energiecoöperatie om in hun en aangrenzende Postcode stroom op te 
wekken om andermans dak
•  Prijsopbouw stroom = stroom  + netbeheerkosten + belasting + btw
•  Groene stroom; zon en wind
•  Zelf panelen plaatsen 

53!



Zonnepanelen
Postcoderoos 
•  Regeling Verlaagd Tarief (geen belasting per KWh - scheelt 0,1226 ct)

•  Samen met de opbrengst van de elektriciteit +/- € 0,04 levert 
een kWh met de RVT daarmee +/- € 0,16 per kWh

54!



Zonnepanelen
Eigen dak v.s. cooperatie
•  Kosten voor grote installatie zijn goedkoper
•  Salderingsregeling eigen dak onzeker – RVT is 15 jaar
•  Geen hoger energielabel door RVT
•  Kosten voor coöperatie
•  Struikelblok : een locatie vinden voor 15 jaar
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Zonnepanelen in de ‘Postcode roos’
•  In de postcoderoosregeling nemen consumenten een aandeel in 

een energiecoöperatie
•  Deze coöperatie wordt bestuurd en beheerd door henzelf (leden). 

Dat kan in aandelen van enkele honderden tot duizenden euro’s, al 
naar gelang behoefte en beschikbaar budget.

•  De energiecoöperatie legt een zonneveld aan, is eigenaar en 
beheert en exploiteert het zonneveld. De stroom die opgewekt 
wordt met het zonneveld wordt verkocht en geleverd aan het net.

•  De deelnemers in de coöperatie die in de zogenaamde 
postcoderoos wonen, krijgen bovenop de verkoopprijs van de 
stroom ook nog eens bijna 9 cent korting per kWh* van de belasting 
op hun eigen energierekening terug. Per saldo dus 0% belasting en 
0% BTW
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Zonnepanelen in de ‘Postcode roos’
•  Een postcoderoosregeling geldt een wettelijke termijn van 15 

jaar. Elke coöperatie heeft hiervoor spelregels over hoe om te 
gaan met verhuizen of overdragen van de verplichtingen naar 
anderen die willen mee-anticiperen.

•  De postcoderoos is het postcodegebied van het zonneveld of 
daaraan grenzend gebied. Deelnemers moeten in het 
postcoderoosgebied wonen.

•  Op zich een uitstekend middel en motief om mee te doen door 
de win-win situatie en uw wens tot duurzaamheid en een 
schonere wereld voor iedereen!
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Zonnepanelen in de ‘Postcode roos’
•  Postcoderoosregeling is om met een groep burgers collectief lokaal groene energie op te wekken
•  Gegarandeerde termijn van de energiebelastingkorting (RVT) is vijftien jaar
•  Energiebelastingkorting gelijk aan het energiebelastingtarief van de eerste schijf (0 t/m 10.000 kWh) voor elektriciteit. Per saldo dus 0% belasting en 0% BTW
•  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
•  BTW afdracht verplicht volgens belastingdienst 
•  Hierdoor geen acceptabel rendement. 4% - 6% wordt als acceptabel gedefinieerd – afhankelijk van risico.
•  Regeling Verlaagd Tarief (RVT): deelnemer krijgt 7.5 cent / KWH korting
•  V.B. Stel de opwek- coöperatie wekt met toepassing van RVT 50.000 kWh duurzame en lokale elektriciteit op en het betreffende lid doet voor 4000 kWh mee. Dit lid krijgt dan via zijn 

energienota een korting van € 0,075*4.000= € 300 ex btw.
•  Wijzigingen sinds 1-1-2016 
•  RVT verruimd van 7.5 cent naar nihil
•  Vanaf 2016 bedraagt de korting hiermee € 0,1007 per kWh.[3] Inclusief btw komt de energiebelastingkorting daarmee op € 0,1226 per kWh. Bijkomend voordeel is dat de hoogte van de korting 

niet is gefixeerd, maar mee beweegt met de hoogte van het energiebelastingtarief. Stijgt het tarief, dan stijgt ook de korting en andersom. Samen met de opbrengst van de elektriciteit +/- € 0,04 
levert een kWh met de RVT daarmee +/- € 0,16 per kWh.

•  Dit is aanmerkelijk meer dan de maximale vergoeding van € 0,128 per kWh dat met zonnepanelen wordt opgewekt onder de SDE+-regeling voor 2016.[4] De vraag rijst of de RVT nu ook 
aantrekkelijker is geworden dan zonnepanelen op het eigen dak. 

•  Eigen dak of in de cooperatie
•  http://www.postcoderoosregeling.nl/2015/12/25/nieuwe-postcoderoosregeling-aantrekkelijker-dan-zonnepanelen-op-eigen-dak/
•  Kosten voor grote installatie zijn goedkoper
•  Salderingsregeling eigen dak onzeker – RVT is 15 jaar
•  Geen hoger energielabel voor RVT
•  Kosten voor coöperatie  
•  Lokatie
•  Een locatie vinden – 15 jaar? Beste een gemeentegebouw ivm zekerheid. Onder welke voorwaarden – staat hier een vergoeding tegenover?
•  Vervolgstappen
•  Contact met MGE
•  Contact met buurtbewoner (krant?)
•  Contact Ovvia inzake SDE+
•  Lokatiemogelijkheden – is er wel een relevante lokatie
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Subsidies 
Per 16 sept. 2016 ⨦ 20% subsidieregeling energiesparing eigen huis
•  Minimaal 2 omvangrijke isolatie maatregelen! (Meer informatie: www.rvo.nl/seeh)

•  Aanvraag vooraf
•  Plaatsen binnen 4 maanden na toezegging subsidie
•  Uitvoering door bedrijven (KvK)

•  Extra subsidie voor:
•  Aanvullende energiebesparende maatregelen
•  Maatwerkadvies
•  Energieprestatiegarantie
•  Een zeer energiezuinig pakket
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Minimaal 2 maatregelen van:
Let op: er gelden minimale oppervlaktes!
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Maatregel(en) Kwaliteit maatregelen Subsidie 
€/ m2

Spouwmuurisolatie Minimale R d 1,1 m²K/W 5	

Gevelisolatie Minimale Rd  3,5 m²K/W 30	

Dakisolatie Minimale Rd  3,5 m²K/W 20	

Vloer- en/of bodemisolatie Minimale Rd  3,5 m²K/W 4	tot	5	

HR++ glas Maximale U 1,2 W/m²K 35	

Triple Glas Maximale U  0,8 W/m²K 45	



Voorbeeld berekening
Per 16 sept. 2016 subsidieregeling energiesparing eigen huis! 
(Minimaal 2 omvangrijke isolatie maatregelen!)

61!

Beschrijving Kosten Subsidie Netto Aftrek Besparing 
PJ 

Jaar 

Spouwmuur isolatie  € 750 20% € 600- Niet € 195 3 

Dak isolatie € 5.250 20% € 4.200- Niet € 600 7 

Vloer isolatie € 1.600 20% € 1.280- Niet € 120 11 

HR ++ glas € 4.725 20% € 3.780- € 1.512- € 210 7 

Totaal € 12.325 € 2.465 € 9.860- € 8.348- € 1.125 7 
*  Belasting aftrek (tot 31-12-2016?) bij 52%!
*  Energie besparingen volgens website De Groene Menukaart  !



Financieringen
•  De energiebespaarlening (NEF)

•  www.energiebespaarlening.nl
•  Rente 2.6 % bij 10 jaar looptijd

•  Lening van de gemeente Eindhoven
•  https://www.svn.nl/leningen/Eindhoven/Stimuleringslening 
•  Tot een WOZ-waarde van €500.000,-
•  2% rente

•  Geen belastingaftrek, want dit is verbetering geen onderhoud
•  Subsidieregeling investering duurzame energie (ISDE)
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Meer informatie
•  www.milieucentraal.nl algemene info
•  www.slimwoner.nl actie Natuur en Milieu en info
•  www.rvo.nl/isde subsidie voor ketels, warmtepompen en zonneboilers
•  https://ikinvesteerslim.nl/ lening tegen een laag tarief
•  http://www.urgenda.nl/themas/bouw/energieneutraal/  maak bestaande woningen energieneutraal
•  http://www.onshuisverdienthet.nl/ voorbeelden van nul-op-de-meter
•  https://www.hieropgewekt.nl/ kennis over lokale initiatieven
•  http://www.morgengroeneenergie.nl/ energiecoöperatie uit Eindhoven
•  http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/duurzame-energie-en-erfgoed energie en monumenten
•  http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
•  https://www.energielabel.nl/woningen over het energielabel en wat je kan doen om je woning te 

verbeteren
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De uitvoering…
•  Individueel
•  Gezamenlijk in groep / straat vorm
•  Projectmatig bv via Woonconnect (pilot gemeente Eindhoven)
•  Vul de interesse lijst in om vervolg stappen te plannen
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Het Witte Dorp
Niet alleen de mooiste en leukste wijk van Eindhoven 

maar ook nog eens de meest duurzame?!!
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