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Goese Bespaarhuis zet
   duurzame oplossingen op een rij

In het Bespaarhuis aan de Lijnbaan in Goes kunnen
inwoners een eerste belangrijke stap richting duurzaam-
heid zetten. Letterlijk, want je loopt hier daadwerkelijk 
langs diverse opstellingen, zodat je ziet hoe duurzame op-
lossingen er in het echt uitzien, zoals isolatie, een warm-
tepomp of oplossingen voor het opwekken van energie. 
Wethouder Joost de Goffau is enthousiast over het Be-
spaarhuis en hij niet alleen. Tal van Goesenaren hebben 
de weg al weten te vinden. “Zeker de afgelopen maanden 
zie ik dat het leeft in Goes.”

De Goffau heeft, naast ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 
onder andere het energie- en klimaatbeleid in zijn portefeuille. De 
ambitie van de gemeente Goes is uitdagend: energieneutraal zijn 
in 2045. “Duurzaamheid is een onderwerp dat momenteel veel aan-
dacht krijgt. Kijk alleen maar eens naar het nieuwe kabinet en de 
bedragen die beschikbaar komen om de energietransitie vorm te 
geven. Ik beschouw het als een uitdaging om iedere inwoner mee 
te krijgen. Het verhaal daarbij is eigenlijk heel aantrekkelijk: de
investering in duurzame oplossingen werkt direct twee kanten op. 
Je werkt mee aan een betere wereld en je hebt onmiddellijk voor-
deel in je portemonnee.”

Iedere dinsdag open

De huidige hoge energieprijzen trekken wellicht die mensen over 
de streep, die nu nog twijfelen. Maar hoe overtuigd je ook bent van 
de noodzaak, daadwerkelijk beginnen is voor veel mensen moeilijk. 
“Het is best ingewikkelde materie. Hoe pak je dat aan?

Om daarop eerlijk en objectief antwoord te geven, hebben we het 
Bespaarhuis opgericht. Verschillende aanbieders dragen hun steen-
tje bij, bijvoorbeeld door het demonstratiemateriaal te verzorgen. 
Iedere dinsdag is het Bespaarhuis open van 15.00 tot 21.00 uur en 
is er een medewerker aanwezig om vragen te beantwoorden. ”

Meer subsidie in 2022

De Goffau wijst erop dat er vanaf dit jaar nieuwe subsidieregels 
gelden als je je woning wilt verduurzamen. Als je twee verduur-
zamingsmaatregelen neemt, wordt niet 20% van de kosten
vergoed, maar 30%. Onder verduurzamingsmaatregelen worden iso-
latie gerekend (vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas) en ook 
de aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp.

“Binnen de gemeente overwegen we om de subsidieregeling Groene
Daken ook weer te openen. Een groen dak slaat regenwater op met 
behulp van planten. Zo kan de riolering de hoeveelheid regen bij 
een grote bui beter aan. Bovendien zijn groene daken goed voor de 
biodiversiteit en helpen ze om de woning of schuur te koelen in de 
zomer.” 

Elektrisch rijden

Ook op het gebied van duurzame mobiliteit is nog veel te winnen, 
aldus De Goffau. “Elektrisch rijden heeft sowieso onze aandacht. 
Daarbij wordt het een uitdaging om een goed evenwicht te vinden 
tussen parkeerplaatsen met een laadpunt en parkeerplaatsen voor 
conventionele auto’s.”

Kijk voor meer informatie op:
www.goes.nl/bespaarhuis
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Steigerbouw

B&E Gevelonderhoud beschikt over kwalitatief 

hoogwaardig steigermateriaal. Daarnaast hebben 

wij gecertificeerde steigerbouwers in dienst. 

Vanzelfsprekend zetten wij deze mensen en middelen 

in op onze eigen projecten, maar we zijn ook voor 

derden actief.  

Wij garanderen u:

> Veilige en vakkundige montage

> Steigerbouw volgens de wettelijke eisen

> Netten ter voorkoming van stofoverlast

Meer weten over B&E Gevelonderhoud?

Kijk op www.begevelonderhoud.nl

Met gevelonderhoud maakt 
u een goede eerste indruk

Met goed gevelonderhoud blijven gevels langer mooi. En dat niet alleen, goed onderhoud 

beschermt gevels en voegen tegen weersinvloeden van buitenaf. Dit verlengt de levensduur 

van de gevelmuur én zorgt voor meer comfort binnenshuis. B&E Gevelonderhoud is zowel bij 

particulieren als zakelijke klanten actief, zoals woningcorporaties, VvE-eigenaren, aannemers 

en vastgoedbeheerders.  

Gevels van gebouwen worden vervuild door vogels en uitlaatgassen, 

begroeid door mos of versierd met graffiti. Ook de voegen krijgen het flink te 

verduren. Afhankelijk van de locatie en de gebruikte bouwmaterialen wordt 

de veroudering zichtbaar. Dat ontsiert de uitstraling van het (bedrijfs)pand. 

B&E Gevelonderhoud houdt de gevel in goede conditie. Daarbij streven wij 

steeds naar de best haalbare kwaliteit tegen een eerlijke prijs. 

Voegen repareren

Een mooi gevoegde gevel is niet alleen belangrijk voor de uitstraling 

van uw woning of bedrijfspand. Verweerde en poreuze voegen kunnen 

vochtintreding in de gevel veroorzaken, waardoor vochtdoorslag en 

schimmelvorming ontstaan. Vorst kan de problemen zelfs nog verergeren. 

Door het bevriezen van het water, barsten de bakstenen. Dan is de 

waterdichtheid niet meer gegarandeerd. Wilt u de voegen laten repareren? 

Dan komt onze specialist bij u langs om de situatie te beoordelen en uw 

wensen te bespreken. Ons werk bestaat vervolgens uit het 

uitslijpen of uithakken van de voegen, het verwijderen van 

alle resten om te voorkomen dat nieuw voegwerk loskomt 

en het aanbrengen van de nieuwe voegen. We beheersen de 

fijne kneepjes van het ambacht en kunnen bijvoorbeeld ook 

knipvoegen vernieuwen. 



‘Bij dossiers als deze
     hebben we altijd haast’

“Als gedeputeerde streef ik ernaar dat we iedereen 
naar wens en behoefte kunnen huisvesten en op een 
zo duurzaam mogelijke manier.

Dat is een ambitieus doel. Als ik om me heen kijk, 
zie ik dat we in de provincie goed op weg zijn. Ik
signaleer dat particuliere woningeigenaren, woning-
corporaties en ook gebruikers steeds meer oog
hebben voor verduurzaming. Maar bij een dossier als 
dit heb je altijd haast en gaat het nooit snel genoeg.”

Gedeputeerde Dick van der Velde heeft ruimtelijke ordening, waar-
onder wonen, in zijn portefeuille. “Het is belangrijk dat mensen
kunnen wonen in een woning die naar hun zin is. De Provincie heeft 
daarin, naar mijn idee, twee rollen. We hebben de verplichte rol om 
ervoor te zorgen dat gemeenten zorgvuldig met de ruimte omgaan. 

Daarnaast nemen we  de rol op om bij te dragen aan verduurzamen, 
het hergebruik van bestaande gebouwen en het maken van keuzes
tot sloop of vernieuwen. Met andere woorden, hoe kunnen we
helpen?”

Financiële ondersteuning

In het klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, 
afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereld-
temperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo
mogelijk 1,5 graden Celsius. Nederland werkt aan 49% minder CO2 
uitstoot en de Provincie Zeeland werkt daar hard aan mee.

Dit betekent dat woningen ‘van het aardgas af moeten’, maar ook 
dat andere energiebesparende maatregelen nodig zijn. Van der 
Velde vertelt dat de Provincie een aantal instrumenten in handen 
heeft om de particuliere woningbezitter daarbij financieel te onder-
steunen. “Denk aan de Energiebespaarlening Zeeland.

Deze regeling biedt woningeigenaren een aantrekkelijke moge-
lijkheid om energiebesparende investeringen in of aan het eigen 
huis te kunnen financieren. Leningen hiervoor zijn tegen een laag
rentetarief beschikbaar, namelijk 0,5 tot 0,7 procentpunt lager 
dan de reguliere rentetarieven. Verder starten we mogelijk dit jaar
opnieuw met de subsidie voor aanleg van Groene Daken. En om 
al het werk in de bouw en installatietechniek ook het kunnen
uitvoeren, wordt met de Regio Deal Zeeland onder andere ingezet
op scholing van medewerkers op het gebied van duurzame
technieken.”
 
Onafhankelijke informatie

Noemenswaard vindt Van der Velde ook het platform Energiek
Zeeland, dat door de Provincie wordt ondersteund. Daar krijg je
antwoord op de vraag waar je moet beginnen met het verduur-
zamen van je huis. “Interessant is ook de website van het Zeeuws 
Energieakkoord. Daar kun je met de CO2-footprintcalculator
berekenen hoeveel CO2 je uitstoot.  Leuk als je  duurzamer wilt leven 
of ondernemen.” 

Zeeland in trek

Volgens Van der Velde is Zeeland in trek. Steeds meer mensen
willen hier komen wonen. “Dat betekent dat onze woningvoorraad op 
orde moet zijn. Daarbij moeten we enerzijds kunnen voorzien in de
woningbehoeftes die er zijn, en anderzijds ook duurzame en
toekomstgerichte keuzes maken. 
Daar werken we hard aan, in een periode waarin dat niet makkelijk 
is. Voor mij persoonlijk is het een mooie uitdaging. Op dit speelveld 
kun je daadwerkelijk iets bereiken.”
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‘Bijdragen aan het versnellen
       van de energietransitie’

“Wij willen duurzaam en comfortabel leven, wonen en 
werken bereikbaar maken voor iedere Zeeuw. 

Daarvoor bieden we producten als zonnepanelen, warm-
tepompen, zonneboilers en laadstations voor de woon- 
en werkomgeving. Door goede informatievoorziening 
en transparante prijzen, kunnen we de energietransitie
versnellen.”

Daniël Lodders is directeur van Saman Groep. Dit 100-jarige familie-
bedrijf hoeft in Zeeland nauwelijks nog introductie. Het allround 
installatiebedrijf heeft een sterke focus op duurzaamheid. 

Daniël is duidelijk over de ambities van zijn bedrijf. “Ik signaleer dat 
bij het maken van stappen richting verduurzaming goede advisering 
belangrijk is. Mensen die niet goed geïnformeerd en geadviseerd 
zijn, zetten de stap richting verduurzaming niet of nauwelijks. Dat is 
een bedreiging voor energietransitie. Om die reden begeleiden we 
Zeeuwen in het hele traject: van advies, naar installatie en tot slotte 
het beheer en onderhoud.”

Iedere keuze start met advies

Dat advies is voor iedereen anders, benadrukt Daniël. “We hebben 
een team van collega’s, zowel in de binnen- als de buitendienst, die 
serieus meedenken over de stappen die woningeigenaren kunnen 
zetten. Belangrijke vragen zijn: wat is je behoefte, wil je besparen 
op gas, op elektriciteit? Hoe ziet je bestaande installatie eruit? Wat 
voor soort dak heb je? Enzovoorts. 

Daaruit rolt een advies, waarbij je kunt denken aan zonnepanelen, 
warmtepomp, zonneboiler of een eigen laadstation. Belangrijk om 
te benoemen, is de meerwaarde van isolatie bij een aantal van deze 
keuzes. Daarvan zien we dat het een mooie maatregel is, zéker in 
combinatie met een warmtepomp.”

Duurzaam wonen

Daniël legt uit dat de nieuwe generatie warmtepompen in vrijwel 
in elke woning toepasbaar is. Door de ontwikkeling van nieuwe 
producten, is de tijd voorbij dat dit altijd in combinatie met vloer-
verwarming moest. Ook de combinatie met radiatoren is mogelijk. 

“Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp. 
Wij regelen dat volledig voor de klant. Dat doen we overigens ook 
voor woningeigenaren die zonnepanelen aanschaffen. Daarvan 
kun je de BTW terugvragen. Ook dat doen wij. Zeker nu de huidige 
energieprijzen zo hoog zijn, is de aanschaf van zonnepanelen al snel 
rendabel. De terugverdientijd is ligt vaak binnen de 5 jaar.”

Denk eens aan huren

Om de stap richting verduurzaming te vereenvoudigen, biedt Saman 
ook de mogelijkheid om installaties te huren. “Omdat de besparing 
op je energierekening groter is dan de kosten van huur, bespaar je 
direct vanaf dag één en dat zónder dat je enig risico loopt. Het is 
duidelijk een ‘no regret’-maatregel. En wil je tijdens de looptijd de 
zonnepanelen overnemen? Dan kan dat zonder extra kosten.” 

Laadpalen

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Om elektrisch laden 
voor iedereen bereikbaar te maken, heeft Saman een uitgebreid
assortiment laadstations voor thuis of bij het bedrijf. 

“We hebben altijd een oplossing die past bij jouw situatie en wensen. 
Ontdek de mogelijkheden en vraag een vrijblijvende offerte aan.”

Kijk voor meer informatie op:
www.samangroep.nl
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OPENDAGEN

leerlingen gezocht

Leren, werken én verdienen tegelijk!

TIMMERMAN | METSELAAR | TEGELZETTER

VIP RONDLEIDINGAanmelden via mullie@bouwmensenzuidwest.nl

v
v

BOUW JOUW 
ENERGIEZUINIGE 
DROOMHUIS!
Of verduurzaam jouw eigen woning.

Benieuwd wat mogelijk is? 
Neem dan contact met ons op.

WWW.FRAANJE.COM0113 61 55 00 flit

SAMEN BOUWEN 
AAN DE TOEKOMST
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Voor dubbel glas, triple glas, isolerende deuren en kozijnpanelen
kan je een subsidie aanvragen. Lees van te voren goed door aan
wat voor isolatie-eisen je glasmoet voldoen.
Let wel op dat je tenminste twee isolerendemaatregelen neemt.

Voor dak-, vloer-, spouw-, gevel- en bodemisolatie kan je een
subsidie aanvragen. Lees van te voren goed door aanwat voor
isolatie-eisen jemateriaal moet voldoen.
Let wel op dat je tenminste twee isolerendemaatregelen neemt.

Stappenplan
isolatie subsidie
aanvragen zonder gedoe

Stappenplan

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

1

2

Check of je aan de
voorwaarden voldoet

Check via of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de subsidie.

3 Check je subsidie
Vul onze subsidiecheck in en krijg jouw subsidiebedrag helemaal gratis in
beeld. Je wordt hiermee ook op de hoogte gebracht van alle
voorwaarden. Let op! Is de isolatie geplaatst in 2021? Dan krijg je niet de extra
subsidie van 2022.

4 Vul je gegevens in
Stap voor stap je gegevens invullen voor de subsidieaanvraag.Wij vragen
je om je persoonsgegevens in te vullen en daarbij een factuur van de
isolatiemaatregelen, een betalingsbewijs en foto’s van de geplaatste
isolatie toe te voegen.

5 Dien de aanvraag in
Wij gaan aan de slag met je subsidieaanvraag als deze is ingediend. Je
hebt hier zelf geen omkijken naar.Wij controleren of de ingediende
informatie volledig is.

6 Ontvang de subsidie
Als alle informatie compleet is ontvang je binnen 8weken het
subsidiebedrag op je rekening. Je kan op elk moment de status van jouw
aanvraag checken in onze online omgeving.

Laat je isolatie plaatsen
Laat je isolatie plaatsen door een isolatiebedrijf of aannemer. Als je het
zelf doet kom je niet in aanmerking voor subsidie. Om in aanmerking te
komen voor subsidie moet de isolatie ook van voldoende kwaliteit zijn, en
moet het dik genoeg worden aangebracht.

Wil je vertraging of afkeuring van je subsidieaanvraag voorkomen? Zorg dan
voor een volledige factuur. Deze bestaat uit: De hoeveelheid m2 isolatie die
geplaatst is (In het geval van glas zonder de kozijnen), de U-waarde of Rd-

waarde en meldcode en het merk isolatie of glas dat geplaatst is.

Ga naar onze subsidie-checker

Meer informatie

eenvoudig & betrouwbaar

Bekijk de isolatie eisen

Bekijk de isolatie eisen

Voor slechts 85 euro een succesvolle subsidieaanvraag
garanderen? Regel uw subsidie met Simpel Subsidie

website blog

Hoeveel subsidie kan je krijgen voor je isolatiemaatregelen?
Dat is afhankelijk van het type isolatie en hoeveelheid vierkante

meter die je laat aanbrengen. Lees hieronder meer over je kansen.

Van te voren je subsidiebedrag checken? Kijk dan alvast op onze
website en zoek opmerk, type isolatie of meldcode.

check het via onze website

Tip: vraag gratis een offerte aan! Via onze partner kun je gratis een
offerte aanvragen.

check het via onze website

Voor dubbel glas, triple glas, isolerende deuren en kozijnpanelen
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SCANMIJ

eenvoudig & betrouwbaar

SIMPELSUBSIDIE.nl
Scan de QR-code of ga naar

Verduurzamen?
    Vraag simpel subsidie aan!

De Rijksoverheid stimuleert woningeigenaren om hun 
woning energiezuiniger te maken. Naast enkele voorlich-
tingscampagnes, zijn er diverse subsidies beschikbaar om 
deze stap financieel aantrekkelijk te maken. 

Alleen het aanvragen van een subsidie is soms best lastig. 
Sven Ringelberg, van Simpel Subsidie, legt uit dat het ook 
makkelijk kan. “Wij bieden de mogelijkheid om de subsi-
dieaanvraag direct stapsgewijs te regelen.” 

Sven is al jaren actief met duurzaamheidsvraagstukken.
Zo signaleerde hij dat het aanvragen van subsidie voor veel mensen 
weliswaar aantrekkelijk is, maar ook behoorlijk lastig. 

“Logisch. Terwijl je vaak maar één keer kiest voor verduurzamings-
maatregelen als isolatie of een warmtepomp, moet je je wel volledig 
in de regelingen verdiepen. Ik realiseerde me dat dat eenvoudiger
kon.  Met Simpel Subsidie maken we dat waar. We bieden een
gebruiksvriendelijke website, die je volledig door de aanvraag 
loodst.”

ISDE Subsidie

De ISDE subsidie is een goed voorbeeld een subsidie die je eenvoudig
via Simpel Subsidie regelt. Deze Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE) voorziet in een subsidie voor 
isolatiemaatregelen, waaronder de aanschaf van een warmtepomp, 
isolatie of zonneboiler. Volgens Sven is deze subsidie aantrekkelijk. 
Het subsidiebedrag is gemiddeld 30% van de aanschafwaarde. “Voor 
2022 stelt de overheid enkele miljoenen beschikbaar. Meer dan 
genoeg in ieder geval, maar je moet natuurlijk wel de juiste aan-
vraag indienen. En dat is best ingewikkeld. Zo zijn er voorwaarden 
rond het aantal vierkante meters, de kwaliteit van de isolatie en 
de facturatie. Daarnaast geldt dat je subsidie kunt krijgen op de
aanschaf van een warmtepomp en zonneboiler, maar geldt voor 
isolatie dat je minimaal twee isolerende maatregelen moet nemen. 
Kortom, het is belangrijk om iets van de regeling te begrijpen om de 
juiste aanvraag te kunnen doen.”

Samen met ISOenergy

Op de website van Simpel Subsidie kun je de subsidie zonder veel 
gedoe aanvragen. “Je kunt eerst gratis checken hoeveel subsidie 
je kunt krijgen en het vervolgens eenvoudig zelf aanvragen. Voor 
85 euro regelen we de hele aanvraag met maximale garantie op
succes. Je betaalt achteraf en altijd op basis van no cure no pay.” 
Sven legt uit dat particuliere woningbezitters direct via de website 
kunnen reageren. Wie kiest voor isolatie via ISOenergy profiteert 
van een aantrekkelijke korting en betaalt slechts 50 euro.

Download het gratis stappenplan

Op de vraag wat Sven huizenbezitters adviseert, antwoordt hij: 
download het gratis stappenplan! “Begin daarmee, je krijgt dan
sowieso gratis advies en tips waarop je moet letten. Wil je daad-
werkelijk de ISDE subsidie aanvragen, overweeg dan om via het 
Simpel Subsidie te doen. Je doet zo’n aanvraag maar één keer in je 
leven en dan is het wel fijn dat je zeker weet dat je het in één keer 
goed en snel doet.”

Kijk voor meer informatie op: 
www.simpelsubsidie.nl
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Sven Ringelberg van Simpel Subsidie
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Welke maatregelen 
kunt u fi nancieren?
Met de Energiebespaarlening van het Nationaal

Warmtefonds kunt u veel energiebesparende 

maatregelen fi nancieren. 

Denk bijvoorbeeld aan:

+  Isolatie van gevel of spouwmuur 

+  Isolatie van vloer, dak of deuren

+  Warmtepomp of -terugwininstallatie

+  Zonnepanelen of -boiler

+  HR++- of triple-glas (eventueel in combinatie 

 met kozijnen)

+  Lage temperatuurafgiftesysteem

+  Aansluiting op warmtenet

Mede mogelijk gemaakt door:

energiebespaarlening.nl/zeeland

Waarom een lening 
bij het Warmtefonds?

Waarom nu investeren 
in verduurzaming?

 Met 0,5% rentekorting

Geen verborgen kosten

Voor eigenaar-bewoners en VvE’s

Direct op energielasten besparen

Meer wooncomfort

Combinatie mogelijk met (groot) onderhoud

Grotere kans op waardebehoud woning 

Bijdrage leveren aan de energietransitie

10 x 12

Met 0,5% 
rentekorting 
voor inwoners van Zeeland

Energiebespaarlening Zeeland
Uw woning verduurzamen fi nanciert u met het Warmtefonds

Scan de qr-code en doe de leencheck



Eenvoudig en laagdrempelig:
  verduurzamen met de Energiebespaarlening

“Mijn advies aan woningeigenaren?

 Laat je in de eerste plaats niet leiden door je financiën,
maar door de duurzame keuzes die je kunt maken 
om energie te besparen. Kiezen voor verduurzamen,
betekent investeren. Dat is iets anders dan geld
uitgeven. Je woning wordt meer waard, je energie-
rekening valt lager uit en je wooncomfort verbetert. 

De Energiebespaarlening maakt de stap aantrek-
kelijker. Zéker als je dit ook nog kunt combineren 
met de Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing (ISDE)”

Fiona Hamberg werkt als accountmanager bij het Nationaal 
Warmtefonds. Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde 
en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en
gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars 
(VvE’s) en scholen. In de afgelopen jaren is het Warmtefonds
uitgegroeid tot een fonds dat zowel zelfstandig als met gemeenten 
en provincies de energietransitie op grote schaal stimuleert.

“Eén van de manieren waarop we dit doen is het aanbieden van de 
Energiebespaarlening. Dit is een eenvoudige, laagdrempelige lening 
voor bedragen tot 25.000 euro. Er zijn geen kosten aan verbonden, 
er is geen taxatie nodig en de rente is heel erg laag. Voor Zeeuwen 
is het bovendien nóg aantrekkelijker. Om verduurzaming te stimu-
leren verlaagt de Provincie Zeeland de toch al lage rente met nog 
eens 0,5%. Overigens, wie zijn woning verregaand wil verduurzamen 
of helemaal aardgasvrij wil maken, kan onder voorwaarden zelfs tot 
65.000 euro lenen. In dat geval is de rentekorting zelfs 0,7%.” 

Lening combineren met subsidie

Een snel rekensommetje leert volgens Fiona dat de maandelijkse 
besparing op energie genoeg kan zijn om de maandelijkse lasten 
van de lening te betalen. Daar komt bij dat in de meeste gevallen 
het wooncomfort verbetert. “Wie één maatregel wil financieren, kan 
al bij het Warmtefonds terecht”, aldus Fiona.

“Maar dat is nog niet alles. Door deze lening kunnen veel woning-
eigenaren een grotere stap maken en niet één, maar twee of meer 
maatregelen nemen. Doe je dat, dan kom je ook nog in aanmerking 
voor de ISDE. Die subsidie is dit jaar verhoogd. Als je twee verduur-
zamingsmaatregelen neemt, krijg je in plaats van 20% nu zelfs 30% 
van de kosten vergoed.”

Ook voor Verenigingen van Eigenaars

Natuurlijk zijn er ook VvE’s die willen werken aan een energiezuinig 
complex én een fijne plek voor hun leden om te wonen, nu én in de 
toekomst. Fiona legt uit dat VvE’s een beroep kunnen doen op de 
VvE Energiebespaarlening. 

Daarmee kunnen energiebesparende maatregelen in of aan het 
appartementencomplex worden uitgevoerd. “Je profiteert direct; de 
maandelijkse energiekosten gaan omlaag en het wooncomfort voor 
de bewoners wordt verbeterd. En omdat de lening aan de VvE wordt 
verstrekt, betaal je alleen mee zolang je eigenaar bent van het ap-
partement.” 

Fiona vertelt dat uiteindelijk tot € 30.000 per appartementsrecht 
gefinancierd kan worden. Wil de VvE verder gaan en kiezen voor 
aardgas vrij? Dan is het maximale bedrag per appartementsrecht 
65.000 euro en geeft de Provincie Zeeland nog 0,2% extra korting. 
De Zeeuwse rentekorting loopt dan op tot maar liefst 0,7%.”

Kijk voor meer informatie op:
www.energiebespaarlening.nl/zeeland
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Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds



Ambachtsweg 5 | 4458 DA  ’s Heer Arendskerke
0113 724 999

info@ISOenergy.nl

WWW.ISOENERGY.NL

de beste na-isolatie van Nederland!

ISOENERGY, DÉ SPECIALIST IN NA-ISOLATIE

Maak nú een afspraak en verduurzaam uw woning!

Is uw woning al voorzien van
vloerisolatie, dakisolatie & spouwmuurisolatie?

ISOLEREN = BESPAREN!
SPOUWMUURISOLATIE

Spouwmuurisolatie is een eenvoudige manier van energie besparen met een 
hoog rendement. Woningen van voor 1975 zijn bij de bouw nog niet voorzien van
spouwmuurisolatie. Via kleine gaatjes, die in de voeg geboord worden, wordt de 
isolatie aangebracht. Binnen een dag geregeld zonder overlast. De isolatie zorgt voor een 
comfortabelere woning en een lagere energierekening.
 

VLOERISOLATIE
Woningen van voor 1980 zijn nog niet voorzien van vloerisolatie. Vloerisolatie zorgt ervoor 
dat uw vloer warmer aanvoelt. Ook wordt de woning minder vochtig. Via de kruipruimte 
wordt de isolatie aangebracht. De uitvoering is binnen een dag geregeld. Vloerisolatie zorgt 
voor een comfortabelere woning en een beter leefklimaat.
 

DAKISOLATIE
De meeste warmte in de woning gaat verloren via het dak. Daarom is dakisolatie een goede 
manier van besparen op uw energierekening. Aan de binnenzijde van het dak wordt het 
isolatiepakket aangebracht. De uitvoering is binnen 1 à 2 dagen geregeld.  Dakisolatie zorgt 
voor een verhoogd comfort zowel in de zomer als in de winter en voor een lagere energie-
rekening.

VOORDEEL 1:  Verhoging van het wooncomfort

VOORDEEL 2:  Verlaging van het gasverbruik

VOORDEEL 3:  Verlaging van de CO2-uitstoot

VOORDEEL 4:  Besparing op de energierekening!&
&
&

10
jaargarantie!
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Vijfde
      editie!‘ISOenergy is onderscheidend

         in isolatie’
“Met de huizenhoge energieprijzen wordt de noodzaak om 
te isoleren steeds beter begrepen”, vertelt Elmer van Gurp, 
directeur-eigenaar van ISOenergy in ’s-Heer Arendskerke. 
“Waar we enkele jaren terug vooral moesten werken aan 
bewustwording, zien we dat de meeste woningeigenaren 
dit nu wel weten. Zij zetten nu stappen om ook echt werk te 
maken van verduurzaming. Wij begeleiden ze daarbij. Dat 
doen we heel persoonlijk. We komen langs, bekijken de 
situatie, geven een duidelijk isolatie-advies en ontzorgen
tot zelfs bij de subsidieaanvraag.”

Met de manier waarop het oer-Zeeuwse isolatiebedrijf ISOenergy 
werkt, onderscheidt het zich. Geen snelle handel door slimme
verkopers, maar adviseurs die de tijd nemen en begrijpen dat je
dergelijke beslissingen niet over één nacht ijs neemt. Elmer is trots 
op het team waarmee hij samenwerkt. “Het is mooi om te merken 
dat iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk onze klanten zo goed 
mogelijk adviseren en vervolgens het werk zo netjes mogelijk
opleveren. Dat we dit goed doen, blijkt wel uit de klantreviews. 
We scoren een 9 en dat is écht een teamprestatie.”

Kwaliteit als rode draad

Kwaliteit leveren, dat is de rode draad in het verhaal van Elmer.  Wie 
ISOenergy een beetje volgt, ziet dat dat klopt. Alles ziet er tiptop 
uit. Dat geldt voor de bekende groen-zwarte werkbussen, de fraaie 
bedrijfskleding en natuurlijk het mooie pand in ’s Heer Arendskerke.

 “We hebben het pand afgelopen jaar opnieuw verbouwd en hebben 
geïnvesteerd in nieuwe machines. Dat is nodig om dezelfde service 
en kwaliteit te blijven leveren.Het aantal aanvragen voor na-isolatie 
dat we wekelijks ontvangen, is inmiddels verdubbeld. Ik vind het 
belangrijk dat die groei niet ten koste gaat van onze service. We 
kunnen om die reden nog steeds een levertijd garanderen van vier 
tot zes weken. Onze klanten waarderen dat.”

Wil je werk maken van verduurzaming?

Wil je samen met Elmer en zijn team werk maken van isoleren?
Maak dan eens vrijblijvend kennis met de ISOfamily. De team-
leden hebben ambities, willen groeien en stellen doelen voor 
het bedrijf en voor en met elkaar.

Uitdagend? Zéker! 

Want ISOenergy wil het beste isolatiebedrijf van Nederland 
worden! Of je nu student bent en een stage zoekt of twee 
rechterhanden hebt en die graag uit de mouwen steekt, we
ontmoeten je graag! 

Neem een kijkje op onze website of stuur een mail naar
info@isoenergy.nl

Isolatie met gunstige CO2 footprint

Elmer vertelt dat ISOenergy uitsluitend voor de beste producten 
kiest. Zo werkt het bedrijf met het na-isolatie materiaal AddGreen. 
“Ook hiermee onderscheiden we ons. Dit materiaal bestaat name-
lijk voor een belangrijk deel uit biobased grondstoffen, die zijn 
verkregen uit organisch afval of plantaardige oliën. Door te kiezen 
voor dit materiaal maak je echt een duurzame keuze. AddGreen draagt 
bij aan een veel lagere CO2-uitstoot en het recyclen van afval. Boven-
dien is het volledig recyclebaar, waardoor het een blijvende duurzame
waarde heeft.”

5 jaar Zeeuwse Duurzaamheidskrant

Vijf jaar geleden besloot ISOenergy in eigen beheer een Zeeuwse 
Duurzaamheidskrant uit te geven. Inmiddels is de krant een belang-
rijke informatiebron voor Zeeuwen die willen verduurzamen. “We 
vinden het nog steeds erg leuk om de krant uit te geven. Het is 
belangrijk dat particuliere woningbezitters goed en eerlijk worden 
geïnformeerd over de keuzes die ze hebben. Met deze krant dragen 
we daar ons steentje aan bij.”

Kijk voor meer informatie op:
www.isoenergy.nl

Elmer van Gurp
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Isoleren, isoleren
en isoleren

De Zeeuwse gemeenten zijn volop bezig met het 
maken van plannen om de woningen en gebouwen 
aardgasvrij te maken. In heel Nederland hebben 
de gemeenten hier afgelopen maanden de eerste 
beleidsplannen voor vastgesteld. Zo ook in Zeeland. De 
gemeente beschrijft in die plannen hoe zij dit in elke 
wijk gaat aanpakken. 

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat 
Nederland in 2030 halverwege de opgave zal zijn om 
energieneutraal te worden, dus de tijd begint te dringen. 
Carola Helmendach-Nieuwenhuize, programmamanager 
Gebouwde omgeving van het Zeeuws Energieakkoord, 
coördineert de plannen om woningen, bedrijven en 
gebouwen in onze provincie energieneutraal te maken. 
De voorbereiding ligt bij de gemeenten, maar de echte 
uitvoering ligt bij de eigenaren van al die woningen en 
gebouwen. “Gelukkig zijn er al veel mensen, zowel privé 
als zakelijk volop bezig om maatregelen te nemen. Er 

is best veel dat je als particulier of ondernemer al kunt 
doen, te beginnen met energiebesparing. Zeker met de 
hoge energieprijzen van dit moment, loont het nog meer 
om je woning goed te isoleren. En het is ook goed om te 
kijken waar je energieverbruik, zowel gas als stroom, naar 
toe gaat, daarmee bereid je je woning voor om van het 
gas af te gaan. Het scheelt direct in de portemonnee als 
je daar wat tijd in steekt,” aldus Carola. 

Er zijn veel hulpmiddelen om je daarbij te helpen; 
bijvoorbeeld door je energieverbruik steeds te meten, of 
door in een koude periode een warmtefoto van je huis te 
laten maken om de warmteverliezen te ontdekken. Je kunt 
ook advies vragen bij een expert, welke isolatiemaatregelen 
je het beste kunt nemen. Carola Helmendach wijst er 
op dat alle Zeeuwse gemeenten aangesloten zijn bij het 
Duurzaam Bouwloket. Op de website van het Duurzaam 
Bouwloket is veel informatie te vinden over isoleren 
en verwarmen, maar ook over beschikbare subsidies 
en je kunt telefonisch je vragen stellen aan de experts. 
Woningeigenaren kunnen ook online gegevens over hun 
woning invoeren bij Energiek Zeeland, daar advies krijgen 
en een keuze maken uit de aangesloten Zeeuwse bedrijven  
die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

De warmtetransitie is een complexe  
opgave. Op hoofdlijnen onderscheiden 
we drie stappen die nodig  
zijn om te zorgen dat we onze  
gebouwen kunnen verwarmen met 
duurzame warmte.

IN STAPPEN NAAR AARDGASVRIJ: 
BEGINNEN MET ISOLEREN 

Huidige situatie Transitiegereed Aardgasvrij

Isoleren
Alternatieve  

warmteoplossing
Inzet van  

duurzame bronnen

CO2-neutraal

Isoleren is de eerste stap. Alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Het gaat dan om isoleren, ventileren, 
elektrisch koken en in sommige gevallen het aanpassen van de binneninstallatie. Met deze maatregelen besparen we  
energie, vergroten we het wooncomfort én bereiden we de woning voor op verwarmen zonder aardgas. Een woning die 
deze stappen doorlopen heeft is klaar voor de duurzame warmteoplossingen en noemen we ‘transitiegereed’.

Carola Helmendach-Nieuwenhuize
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Via de website van het Zeeuws Energieakkoord (onder 
Inwoners - Doe mee als inwoner) en later dit jaar ook via 
de gemeenten, kun je met een ‘adressentool’ jouw adres 

In de hele provincie gaan we aan de slag met 
energiebesparing, o.a. door een isolatiecampagne en 
burgers en bedrijven bewust te maken om zuiniger 
met energie om te springen. Dit zal op allerlei manieren 
onder de aandacht worden gebracht, door de landelijke 
overheid en door de gemeenten. Wat adviseert Carola aan 
de Zeeuwse burger? “Een verbouwing, een verhuizing 
en onderhoud aan je woning, dat zijn dé momenten om 

opzoeken om na te gaan wat de plannen zijn voor jouw 
wijk. Zodra de wijk echt aan de beurt is, gaat de gemeente 
in gesprek met de bewoners. 

te kijken wat jij kunt doen om in te spelen op de lange 
termijn plannen die er in jouw wijk of dorp zijn. Meer 
dan driekwart van de mensen die nu een nieuwe keuken 
neemt, gaat bijvoorbeeld al elektrisch koken. Laat je dus 
goed adviseren en bedenk alvast wat je zou kunnen 
doen in je eigen woning, zodat je in kleine stappen 
verbeteringen doorvoert, maar pak het wel grondig aan, 
want je hebt hoge isolatiewaarden nodig.”

Om je woning voor te bereiden kun je alvast maatregelen nemen. Onderstaande maatregelen besparen energie en 
verhogen het comfort. Vaak zijn hiervoor subsidies beschikbaar. Het energieloket kan je helpen met een gratis, 
onafhankelijk, persoonlijk en vrijblijvend energieadvies. 

VOORBEREIDEN OP AARDAGSVRIJ WONENVOORBEREIDEN OP AARDAGSVRIJ WONEN

Stap over op 
elektrisch koken

Zorg voor voldoende 
ventilatiemogelijkheid

Isoleer het dakLaat de spouwmuren 
isoleren

Vervang enkel glas door 
HR++ dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Het volledig elektrisch
verwarmen van woningen, 

bijvoorbeeld met een 
elektrische warmtepomp. 
Nieuwbouwwoningen in 

 Zeeland worden al op deze 
manier verwarmd. 

All-electric Toekomstige 
oplossingen

Het aardgasvrij maken van 
gebouwen zorgt steeds voor 
nieuwe ontwikkelingen. We 
houden daarom in de gaten 

welke nieuwe technieken 
in de toekomst beschikbaar 

komen. Minimaal elke vijf jaar 
sturen we bij op basis van deze 
nieuwe inzichten. Tegelijkertijd 

starten we met oplossingen 
die spijtvrij zijn, waar bewoners 
nu al mee aan de slag kunnen. 

Hernieuwbaar gas/ 
hybride warmtepomp

Lokale 
warmtenetten

ALTERNATIEVEN VOOR AARDGASALTERNATIEVEN VOOR AARDGAS

Een hybride warmtepomp bespaart 
veel CO2 en vraagt de minste 

aanpassingen in woningen, maar 
verbruikt nog wel aardgas. Een 
goede oplossing voor oudere 

woningen waar veel maatregelen 
nodig zijn om helemaal van 

het gas af te gaan. In de 
toekomst zal aardgas vervangen 

worden door groen gas of 
waterstof, maar die zullen beperkt 

beschikbaar zijn 

In  Zeeland kijken we naar meerdere alternatieven voor aardgas. Op die manier sluiten we zo goed mogelijk aan bij de 
lokale situatie in elke buurt of dorp. Zo zoeken we naar de meest haalbare en betaalbare oplossing. Op dit moment zijn er 
drie warmteoplossingen realistisch. Dat is all-electric verwarmen, lokale warmtenetten aanleggen en gebruik maken van 
hernieuwbaar gas. Er zijn ook warmteoplossingen in ontwikkeling.

Een warmtenet zorgt ervoor dat 
centraal geproduceerd warm water 

door buizen in de grond naar de 
woningen stroomt. In  Zeeland 

kunnen we in de toekomst mogelijk 
op kleine schaal gebruikmaken van 

warmtenetten. 

www.duurzaambouwloket.nl

www.zeeuwsenergieakkoord.nl
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ADV: Delta

Met exclusieve kortingen 
op zonnepanelen, 
warmtepompen en isolatie

deltaenergie.nl/duurzamedeals

Als je groene stroom en (groen) gas van DELTA hebt, profiteer je automatisch van de 
Duurzame DELTA Deals. Dat zijn exclusieve kortingen op alles waarmee je je huis duurzamer 
maakt. Ga je voor zonnepanelen, een warmtepomp, zonneboiler of cv-ketel van Saman Groep 
of voor spouwmuur-, vloer- of dakisolatie van ISOenergy? Het maakt niet uit. Korting krijg je  
sowieso. Als je daar geen positieve energie van krijgt!



Samenwerken aan de
     Zeeuwse energietransitie 

ISOenergy en DELTA Energie slaan de handen ineen.
Want wie de stap naar duurzaam wonen wil maken, zal in 
de meeste gevallen beginnen met de thermische schil van 
de woning. “Isolatie van vloer, dak en muren is belangrijk, 
zodat je de energie die jezelf opwekt ook daadwerkelijk 
binnenshuis kunt houden”, aldus Petra Loncaric, product-
manager van DELTA.

 “Om die reden bieden we onze klanten, naast 100%
groene stroom, de aantrekkelijke Duurzame DELTA Deals 
aan. Daarmee maken we de stap richting verduurzaming 
een stuk voordeliger.”

Met een gezamenlijk aanbod van groene stroom, gas en isolatie 
wordt de stap naar verduurzaming voor iedere Zeeuw een stuk een-
voudiger. Door samen op te trekken, helpen DELTA en ISOenergy 
de energietransitie in Zeeland te versnellen. “Verduurzaming begint 
met inzicht”, meent Petra. “Daarom bieden we onze klanten inzicht 
in hun energieverbruik. Daarnaast adviseren we onze klanten graag 
over welke stappen zij kunnen zetten om het verbruik van gas en 
elektriciteit te beperken. Omdat dit voor veel mensen behoorlijk
ingewikkelde materie is, gaan graag nog een stapje verder. Dat doen 
we door daadwerkelijk ook de juiste oplossingen aan te bieden.
Hiervoor werken we samen met Zeeuwse partners. Saman 
Groep bijvoorbeeld is onze partner op het gebied van duurzame 
installaties, zoals zonnepanelen, warmtepompen of een zuinige
HR-ketel. ISOenergy is onze partner voor isolatie. Met onze 
Duurzame DELTA Deals bieden we onze klanten daarbij bovendien 
een aantrekkelijke korting.”

Zeeuwse isolatiepartner

De keuze voor ISOenergy ligt wat Petra betreft voor de hand. “ISOenergy
is in Zeeland een belangrijke speler op het gebied van isolatie.
Daarbij richt het bedrijf zich nadrukkelijk op de particuliere
markt en dat doen ze goed.” Elmer van Gurp, directeur-eigenaar
van ISOenergy is enthousiast over de samenwerking. “We staan
voor een enorme opgave wat betreft de energietransitie.

Naar mijn idee is samenwerking daarbij enorm belangrijk. Daarmee 
versterken we elkaar en, nog belangrijker, de klant wordt ontzorgd. 
Dat is belangrijk en DELTA heeft daarin een voortrekkersrol. Vaak 
zien mensen door de bomen het bos niet meer en juist dan is het 
fijn dat een gerenommeerde partij als DELTA ze de weg wijst. 

Met de Duurzame DELTA Deals wordt de keuze voor verduurzaming 
een stukje aantrekkelijker gemaakt.”

Stap voor stap

Stap voor stap naar duurzaam leven, dat is uiteindelijk waar DELTA 
naar streeft. Petra: “Voor de een betekent dit starten met isolatie, 
voor een ander begint het met een keuze voor een warmtepomp of 
zonnepanelen en weer een ander heeft zijn huis gewoon al volledig 
duurzaam op orde. We zijn onze klanten bij alle stappen van dienst. 
In veel gevallen zullen mensen alsnog energie nodig hebben. Dat 
leveren wij en dat doen we altijd met DELTA Groen Gas.”

Kijk voor meer informatie op:
www.deltaenergie.nl
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De Provincie Zeeland zet zich in om eigenaren van 
klein maatschappelijk vastgoed te helpen met 
verduurzamen. Denk hierbij aan stichtingen in de 
zorg, gemeenten, schoolbesturen, dorpshuizen of 
wijkcentra. Een hulpmiddel hierbij is het vrij nieuwe 
Klimaatontzorgingsprogramma, afgekort KlimOp. 
Het programma is opgezet met middelen vanuit 
het Rijk en zorgt ervoor dat vastgoedeigenaren 
gratis advies krijgen voor het duurzamer maken van 
hun gebouwen. Tot nu toe zijn er 47 aanmeldingen 
binnengekomen. De wens om te verduurzamen is er, 
maar hoe pak je het aan?   

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland, 
beaamt de nood van een programma als KlimOp: “In de 
praktijk merken we dat het de eigenaren vaak ontbreekt 
aan tijd en specialistische kennis. Hierdoor lopen 
deze gebouwen een achterstand op als het gaat om 
verduurzaming. In Zeeland gaat het om ongeveer 600 
gebouwen, die in aanmerking komen voor KlimOp. Ik wil 
daarom de oproep aan vastgoedeigenaren doen: meld je 
aan!”

Met het Klimaatontzorgingsprogramma hoopt de 
Provincie de achterstand in te halen en een flinke slag 
te slaan binnen het maatschappelijk vastgoed. Met 
als uiteindelijke doel het besparen van energie en 
vermindering van de CO₂-uitstoot. 

Wie adviseert? 
Het bijzondere aan KlimOp is dat er gewerkt wordt 
met een Open House-constructie. Hierbij ontstaat 

de mogelijkheid om een zo breed mogelijk scala aan 
adviseurs te werven. Zowel de grote adviesbureaus als 
de plaatselijke ZZP’er kunnen zichzelf inschrijven, zolang 
ze aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen de 
vastgoedeigenaren zelf kiezen met wie ze in zee gaan. 
Gedeputeerde de Bat: “Het mes snijdt op deze manier 
aan twee kanten. De energietransitie krijgt een boost, 
doordat de gebouweigenaren aan de slag gaan met 
verduurzaming én we dragen bij aan de arbeidsmarkt, 
door adviseurs aan werk te helpen.” 

Voor een betere wereld 
Een van de 47 aanmelders is de Primas-Scholengroep. 
Algemeen directeur Agnes de Jong is altijd actief op zoek 
naar mogelijkheden om een gezonder en duurzamer 
klimaat te creëren binnen de schoolomgeving. De 
belangrijkste reden die ze hiervoor geeft, is glashelder: de 
toekomst van de kinderen. Meedoen aan KlimOp is daarom 
vanzelfsprekend. Zes van de negen Primas-scholen 
maken aanspraak op KlimOp, waaronder basisschool  
‘t Klinket in Koudekerke. 

Een duurzame samenwerking
Projectmanagementbureau Marsaki is door Agnes 
uitgekozen als adviseur. Zij zijn specialist op het 
gebied van duurzaam bouwen en verbouwen. Zo 
ontwikkelden ze de eerste klimaatneutrale straat van 
Nederland in Grijpskerke. Marsaki is al een keer eerder 
ingeschakeld door Primas-Scholengroep, om de 
ventilatiemogelijkheden binnen de schoolgebouwen in 
kaart te brengen. “Het gaf vertrouwen om Marsaki er weer 
bij te betrekken”, vertelt Agnes. 

De KlimOp routekaart
Voor alle zes de scholen wordt er advies uitgebracht door 
Walter Koens, manager vastgoed bij Marsaki. Uiteindelijk 
krijgt elke school een routekaart, met daarin verschillende 
stappen. Walter legt uit welke dat zijn: “De eerste stap 
binnen de routekaart is het doorvoeren van de quick wins. 
Basisschool ‘t Klinket is al heel goed op weg: zo zijn er 
zonnepanelen geïnstalleerd en is er overal led-verlichting. 
De tweede stap omvat maatregelen die je in tien jaar kunt 
terugverdienen en vaak verbonden zijn aan een natuurlijk 
moment. Bijvoorbeeld wanneer de dakpannen vervangen 
moeten worden. Er kan dan meteen gekozen worden voor 
duurzame materialen. De laatste, meest ambitieuze stap 
omvat maatregelen die het gebouw aardgasvrij maken”.

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid om de routekaart 
tot uitvoering te brengen bij de vastgoedeigenaar zelf. 
Vastgoedeigenaren hopen daarom dat er in de nabije 
toekomst meer middelen beschikbaar worden gesteld 
om dat ook te kunnen doen. 

Heb je als eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed 
belangstelling om ook mee te doen aan KlimOp? Meld 
je dan aan via www.klimopzeeland.nl. Hier kun je ook 
terecht met vragen.

www.zeeuwsenergieakkoord.nl

Kosteloos 
duurzaamheidsadvies 
via KlimOp

Agnes de Jong en Walter Koens bij basisschool ‘t Klinket in Koudekerke.
Foto: Evert van Moort.
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In september 2020 kocht Bart de Bakker, samen met 
zijn partner Lynn, een vrijstaand huis in Heikant. Een 
typische jaren ‘80 woning, die wel een duurzame 
opknapbeurt kon gebruiken. Na een renovatie van drie 
maanden, ging het stel er in december 2020 wonen. 
“Dan zie je pas de hoge stookkosten tevoorschijn 
komen. Daar wilden we iets aan doen. Zo kwamen we 
bij de Energiebespaarlening terecht”, zegt Bart.  

De Energiebespaarlening Zeeland is een hulpmiddel 
om duurzame investeringen aan de eigen woning te 
financieren. Zeeuwse woningeigenaren en VvE’s kunnen 
deze aanvragen via het Nationaal Warmtefonds. In 
Zeeland is de lening door een financiële bijdrage uit de 
Regio Deal Zeeland beschikbaar met een lager rentetarief 
dan het landelijke tarief. Vanaf november 2020 hebben 
al meer dan 180 woningeigenaren en VvE’s gebruik 
gemaakt van deze speciale kortingsregeling. Zo ook Bart 
en Lynn.

Lening naar wens invullen
Wat Bart prettig vond, was dat hij zelf kon kiezen welke 
looptijd het beste aansloot bij de wensen: “We hebben 
berekend hoeveel we kunnen lenen. Wat een haalbaar 
bedrag per maand is, waarbij we ook nog leuke dingen 
kunnen doen. We wilden ook snel aflossen, dus kozen 
we voor een looptijd van 10 jaar.” De optie om binnen 
deze 10 jaar boetevrij af te lossen met daarbovenop 
de rentekortingsregeling in Zeeland, maakte de 
Energiebespaarlening nog aantrekkelijker.

Isolatie en zonnepanelen
Momenteel zitten er nog houten kozijnen, een houten 
voordeur en ouderwets dubbelglas in het huis. Dat werkt 
zeker niet isolerend, stelt Bart: “Als wij nu in de woonkamer 
zitten, voelen we de tocht vanaf de ramen.” Daarom 
hebben ze geïnvesteerd in nieuwe kunststof kozijnen 
met HR++ glas. Deze komen in de woonkamer, de hal 
en de bureauruimte. Ook de voordeur wordt vervangen. 
Dat gaat veel schelen in tocht. “Daarnaast komen er ook 
zonnepanelen op het dak. In de toekomst willen we nog 
meer zonnepanelen plaatsen en volledig van het aardgas 
af”, aldus Bart. 

Kostenbesparing, wooncomfort én duurzaam
Het afsluiten van de lening is een investering voor 
de toekomst, zegt Bart: “Eerst geef je meer uit, maar 
later verdien je dat weer terug door te besparen op 
de energierekening. Als de kunststof kozijnen en 
de zonnepanelen geplaatst zijn, laten we ons huis 
opnieuw taxeren. Dan zakken we waarschijnlijk ook in 
hypotheekrente. We hebben dan dus dubbel voordeel.”

Wooncomfort en duurzaamheid zijn ook belangrijke 
redenen geweest om gebruik te maken van de lening. 
Bart geeft aan graag mee te werken aan een duurzame 
toekomst: “Ik werk in een groene branche. Ik verkoop zelf 
kunststof kozijnen en wil daarom ook privé een groene 
uitstraling hebben. Dit is een vrij makkelijke manier om 
een steentje bij te dragen aan een duurzame wereld.”
 
Ook verduurzamen? Doen!
Tegen de mensen die hun huis willen verduurzamen en 
overwegen de lening af te sluiten, zegt Bart: “Zeker doen! 
Nu los je maandelijks een relatief klein bedrag af, terwijl je 
wel in één keer een grote verandering kan doorvoeren”.

Net als Bart en Lynn gebruikmaken van de Energie-
bespaarlening met extra rentekorting? Kijk voor meer 
informatie op www.energiebespaarlening.nl/zeeland

De rentekortingsregeling binnen de Energie-
bespaarlening is een initiatief van de Provincie 
Zeeland. Gedeputeerde Dick van der Velde, die 
wonen in zijn portefeuille heeft, wil samen met 
alle inwoners van Zeeland streven naar een 
groene toekomst: “De duurzaamste energie 
is de energie die we niet gebruiken. Dus als u 
uw woning wilt verduurzamen, pak dan vooral 
de isolatie aan. Met de Energiebespaarlening 
wordt dit financieel aantrekkelijker. En speciaal 
voor woningeigenaren in Zeeland kent deze 
lening een nog lagere rente, dus verdiep u 
vooral in de mogelijkheden voor uw woning of 
appartement.”

Geen torenhoge 
energierekening meer 
voor Bart en Lynn dankzij 
Energiebespaarlening 
Zeeland

www.duurzaambouwloket.nl

www.zeeuwsenergieakkoord.nl
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Waar begin je met 
het verduurzamen 
van je huis? 

“Mijn gezin en ik kochten een woning 

uit 2002 die al een energielabel B 

had. Toch wilden we verder met het 

verduurzamen van ons huis.” vertelt 

André. “We hebben dit huis gekocht 

met het idee dat onze kinderen hier 

groot kunnen worden. Voorlopig gaan 

we nergens heen. We hebben dus de 

tijd om in de komende jaren ons huis 

steeds verder te verduurzamen, maar 

waar begin je?”

Hoe kwam je bij Energiek Zeeland 
terecht?
“Ik heb eerst zelf onderzocht wat we 

kunnen doen om te verduurzamen. 

Maar er zijn zoveel mogelijkheden en 

daarom zijn we op zoek gegaan naar 

een partij die ons een onafhankelijk 

en compleet advies kon geven over 

wat we het beste met ons huis konden 

doen. Zo kwamen we bij Energiek 

Zeeland terecht. Zij werken met 

onafhankelijke ambassadeurs die 

advies geven over hoe ik mijn huis 

stap voor stap kan verduurzamen. 

Onze ambassadeur, Ad, weet 

waar hij over spreekt en hij is zelf 

ervaringsdeskundige. Dat geeft 

vertrouwen. We kregen handige 

en eenvoudige tips die we direct 

konden toepassen. Van het zo effi ciënt 

mogelijk instellen van de cv-ketel, 

tot een heel stappenplan hoe we ons 

huis in de komende jaren kunnen 

verduurzamen.”

Wat vond je van het advies?
“Ik was heel blij met het advies. Na 

het gesprek met Ad kon ik direct mijn 

plan online inzien. Alle maatregelen 

staan in heldere stappen beschreven 

met een indicatie van de kosten. Het 

advies voor ons was om te starten met 

het plaatsen van zonnepanelen omdat 

we sinds kort in een elektrische auto 

rijden. Op langere termijn staat een 

warmtepomp en zonneboiler op de 

planning en het vernieuwen van ons 

verwarmingssysteem. Met het volgen 

van deze stappen is ons huis in 2030 

energieneutraal.”

En heb je de eerste stap al gezet?
“Jazeker. In je online account kun 

je ook direct vergelijkende offertes 

aanvragen bij Zeeuwse partijen. 

Zo konden we heel snel schakelen en 

hadden we binnen 5 dagen een offerte 

in huis. Volgende week worden de 

zonnepanelen geïnstalleerd.”

Ook slim je huis verduurzamen?
Wil jij ook aan de slag met het 

slim verduurzamen van je huis? 

Ga naar Energiekzeeland.nl. Daar 

vind je handige tips om direct 

aan de slag te gaan en daarnaast 

kun je daar je eigen persoonlijke 

adviesplan maken. 

Stichting Energiek Zeeland is een 

initiatief van Provincie Zeeland, 

de Zeeuwse gemeentes en 

realisatiepartners. 

Benieuwd naar 

hoe het nu verder 

gaat met André’s 

plannen? Scan de 

QR code.

Een warmtepomp of een hybride ketel? Zonnepanelen of toch 
de garage isoleren? Een inductiefornuis of een ventilatiesysteem? 
De keuze is reuze als het gaat om het verduurzamen van je huis. 
Maar wat is slim om te doen als je je huis wilt verduurzamen? 
Die vraag stelde André Tramper uit Kloetinge zichzelf ook.

energiekzeeland.nl
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Zeven buren kiezen
     samen voor isolatie

Eigenlijk was René Kloet uit De Graaffstraat in Goes nooit 
een voorstander van spouwmuurisolatie. Tot hij de
enthousiaste verhalen hoorde van zijn buurman. 

“Nadat ISOenergy bij hem spouwmuurisolatie had aange-
bracht, werd hij gebeld door de energiemaatschappij. Zij 
vroegen hem om de meterstanden nog eens te bekijken. 
Die waren plots zo laag, dat ze het niet vertrouwden. Met 
dat verhaal overtuigde hij mij.”

René en zijn vrouw Ineke wonen al 48 jaar in De Graaffstraat 81. 
Het hoekhuis, dat zij in 1974, kochten, is veel verbouwd. Hoe kan 
het ook anders; René heeft een achtergrond in de bouw. “In de jaren
tachtig ben ik zelf met isolatie aan de binnenzijde aan de slag
gegaan. Toen speelde duurzaamheid nog helemaal niet. Ik wou geen 
isolatie in de spouw, omdat dat in die tijd vaak tot vochtproblemen 
leidde. Daarom koos ik voor ouderwetse tempex, die ik wegwerkte 
met gipsplaten.”

Isolerende korrels

Toen René vorig jaar bij de buurman op de andere hoek van de straat 
een bus van ISOenergy zag voorrijden, werd hij toch wel nieuws-
gierig. Hij las dat ze de spouwmuren volspuiten met kleine, sterk 
isolerende korrels. “Ik ben een praatje gaan maken en toen de buur-
man vertelde over zijn elektriciteitsnota klonk dat toch wel heel 
aantrekkelijk. Bovendien, van vochtplekken was totaal geen sprake.
Toen besloot ik iemand van ISOenergy uit te nodigen voor de
isolatie van mijn woning.”

Sneeuwbaleffect in De Graaffstraat 

Dat gesprek leidde uiteindelijk tot een soort sneeuwbaleffect 
in De Graaffstraat. René: “Ik stond op een gegeven moment voor 
mijn woning en bedacht dat isolatie misschien ook voor de buren
interessant zou zijn. Niet veel later kwam ook een andere buurman
ernaar vragen en vroegen wij op onze beurt weer aan mensen om 
aan te sluiten. Toen ik dit besprak met ISOenergy boden zij natuurlijk
de mogelijkheid van een aantrekkelijke kwantum korting aan.
Uiteindelijk hebben we met zeven bewoners besloten om het te 
gaan doen.”

Veel meer wooncomfort

Begin dit jaar heeft ISOenergy de klus geklaard. In die drie dagen 
tijd waren alle zeven woningen geïsoleerd.  Voor René en Ineke
stopt het hier niet bij. Gelet op de aantrekkelijke subsidies die
beschikbaar zijn, hebben zij besloten om ook de beglazing op de 
beneden verdieping te verduurzamen en stappen ze mogelijk over 
op een warmtepomp.

De reacties uit de straat op zijn initiatief zijn lovend. “Je merkt het 
verschil echt heel goed. Het wooncomfort is enorm toegenomen. Zo 
vertelde een buurvrouw dat het ’s ochtends nog steeds warm is in 
huis, terwijl ze vroeger direct de cv moest aandoen. Er kwam zelfs al 
iemand met een bloemetje om me te bedanken. Dat is leuk, het is 
echt voor ons allemaal een goede zet geweest.” 
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René Kloet van no. 81 samen met buurvrouw Annemarie de Dreu van no. 55
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EEN DUURZAME 
WONING VRAAGT 
OM DUURZAME 
ISOLATIE 
We zijn met z’n allen in toenemende 
mate bezig met duurzaamheid. Zo 
hebben steeds meer mensen last van 
vliegschaamte en is zelfs betonschaamte 
in opkomst. Om het milieu minder te 
belasten, leggen we massaal onze daken 
vol met zonnepanelen en isoleren we 
onze woningen. Maar hoe duurzaam zijn 
de gebruikte materialen eigenlijk? En 
hoe maak je hierin een bewuste keuze? 

JE WONING 
VERDUURZAMEN
Zonnepanelen, een warmtepomp of 
een zonneboiler: het zijn tegenwoordig 
populaire maatregelen om woningen te 
verduurzamen. Maar wat niet iedereen 
weet, is dat je beter eerst kunt zorgen 
voor een goed geïsoleerd huis. Dat zorgt 
er namelijk voor dat er uiteindelijk minder 
energie nodig is. De juiste volgorde? Begin 
met het isoleren van het huis, want hier 
gaat de meeste warmte verloren. Zorg 
dat alle kieren van binnenuit dicht zijn 
en zorg voor goede ventilatie, oftewel 
gecontroleerde luchtafvoer en schone 
luchttoevoer. De laatste stap is het inzetten 
van duurzame energietoepassingen als 
zonnepanelen, een warmtepomp of een 
zonneboiler. 

‘GROEN’ ISOLEREN
Isoleren is dus het sleutelwoord 
voor een duurzame woning. Op het 
gebied van isolatiemateriaal zijn de 
keuzemogelijkheden eindeloos. Ga je voor 
écht duurzaam? Dan kun je – voor de vloer, 
spouwmuur en kruipruimte - tegenwoordig 
kiezen voor een isolatiemateriaal met 
een duurzame basis. AddGreen heeft 
duurzame na-isolatieproducten ontwikkeld 
op basis van hernieuwbare grondstoffen. 
Het materiaal heeft een extreem goede 
CO2-footprint en is binnen 2,2 maanden 
CO2-neutraal. Dit betekent dat alle energie 
die wordt verbruikt in de hele keten, wordt 
terugverdiend vanaf het moment dat het 
isolatiemateriaal is aangebracht. Aan het 
einde van de levensduur kan het opnieuw 
gebruikt worden in een andere toepassing 
of kan het 100% gerecycled worden. 

KLIMAAT IN HUIS
Het gaat om grafietparels met een 
uitzonderlijk hoge isolatiewaarde. 
Wanneer ze aangebracht worden in de 
spouwmuur, kruipruimte of vloer, verbetert 
het leefklimaat in huis en verbruik je 
veel minder energie. Het groene aspect 
zit ’m in de grondstoffen: tijdens het 
productieproces zijn er hernieuwbare 
grondstoffen toegevoegd. Dit heeft geen 
effect op de levensduur van de parels, want 
ze hebben dezelfde productkenmerken 
als de parels die wél volledig uit fossiele 
grondstoffen bestaan. 

INNOVATIEF EN EFFICIËNT 
Als je je woning laat isoleren, wil je wel zeker 
weten dat dit goed en efficiënt gebeurt. 
AddGreen loopt voorop in innovatie en heeft 
eigen isolatiemachines ontwikkeld. Dankzij een 
automatische lijmdoseringsunit en bijbehorend 
vulpistool ontstaat de optimale vulling. Dit kan 
zelfs digitaal bijgestuurd worden. Hierdoor weet 
je zeker dat de isolatie duurzaam is en de best 
mogelijke prestaties behaalt in jouw woning. 

PARTNER ISOENERGY
Het Zeeuwse bedrijf ISOenergy heeft bewust 
gekozen voor een partnership met AddGreen. 
Naast het isolatieproduct is een goede 
verwerking van het isolatiemateriaal uitermate 
belangrijk om de eindkwaliteit te kunnen 
borgen. AddGreen ondersteunt ISOenergy met 
kennisoverdracht, opgedaan door innovatieve 
ontwikkelingen. Door de nauwe samenwerking 
kunnen zij vragen vanuit de markt snel 
omzetten in nieuwe innovatieve producten waar 
de consument behoefte aan heeft. Hiermee zijn 
ISOenergy en AddGreen koplopers in de bouw.

CERTIFICERING 
AddGreen beschikt over het REDcert keurmerk, 
een initiatief van toonaangevende branches 
en organisaties. Eén van de belangrijkste 
doelstellingen hiervan is om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen en waardevolle 
grondstoffen te behouden. 

Ook jouw woning verduurzamen én bijdragen 
aan het klimaat? Neem een kijkje op  
 
www.addgreen.nl
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WOORDZOEKER

De woorden uit de woordenlijst staan in alle richtingen verspreid in de puzzel. De letters
kunnen meer dan één keer gebruikt worden. De overgebleven letters vormen samen een zin. 
Dat is de oplossing van de puzzel. U kunt de oplossing met vermelding van uw naam, adres én 
telefoonnummer mailen vóór 11 april naar media@isoenergy.nl

 AXEL
 BORSSELE
 BRESKENS
 BROUWERSHAVEN
 BRUINISSE
 BURGH HAAMSTEDE
 CADZAND
 COLIJNSPLAAT
 DOMBURG
 GOES
 HEINKENSZAND
 HOEK
 HULST
 IJZENDIJKE
 KAMPERLAND
 KAPELLE
 KLOOSTERZANDE
 KORTGENE
 KRABBENDIJKE
 KRUININGEN
 MIDDELBURG
 NIEUWERKERK
 NIEUWVLIET
 NOORDWELLE
 OOSTBURG
 OOSTKAPELLE
 RENESSE
 RILLAND
 SCHARENDIJKE
 SEROOSKERKE
 SINT ANNALAND
 SINT PHILIPSLAND
 SLUIS
 TERNEUZEN
 VEERE
 VLISSINGEN

 VROUWENPOLDER
 WESTKAPELLE
 YERSEKE
 ZAAMSLAG
 ZIERIKZEE
 ZOUTELANDE

D D N A L R E P M A K R U I N I N G E N
N N D R E E V IJ F K R E K R E W U E I N
A I A I K D E E D K R A B B E N D IJ K E
L E L L E P A K T S E W I K A P E L L E
A U T L S I E V L A C N D D O M B U R G
N W E A R P Z U E E U H E N E G T R O K
N V W N E S I E D E D N A L E T U O Z N
A L R D Y S K L O O S T E R Z A N D E U
T I E U N E G N I S S I L V E R Z V A H
N E D E T S M A A H H G R U B N A A S E
I T L L S M H E I D P Z O R S H D E K I
S C O L IJ N S P L A A T U E S R R IJ A N
O B P E E N E E T A D I N R S O A A K K
O O N P R W X K M R N Z E I O IJ N W E E
S R E A E A D S S I K W E S S E N E R N
T S W K E T L R S E U E K IJ D N E Z IJ S
B S U T V A R S O O R E E Z K I R E I Z
U E O S G O E H R O R B D N A Z D A C A
R L R O T S O B P K N E Z U E N R E T N
G E V O M I D D E L B U R G H U L S T D

OPLOSSING:

DOE MEE EN WINÉÉN VAN DE TWEENATIONALEHORECA CADEAUKAARTENT.W.V. € 150,-!

,
!
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ONTDEK ONZE PAKKETTENDe maanden met de hoogste opbrengst 
van zonnepanelen komen er weer aan. 
Zonnepanelen leveren namelijk 60% van de 
jaaropbrengst tussen april en augustus. Zorg 
jij ervoor dat je jouw nieuwe zonnepanelen op 
tijd op het dak hebt liggen voor de optimale 
opbrengst? Bespaar al snel € 797 per jaar! 

Ook leveren zonnepanelen nog iets heel anders 
op dan geld, namelijk jouw bijdrage aan een 
betere wereld. Nu en voor de generaties na ons. 
Zonnepanelen zijn op vele daken toepasbaar en 
vereisen geen grote verbouwing. Eigenlijk een 
heel laagdrempelige stap om te verduurzamen. 
Zet jij voor 31 maart 2022 deze duurzame stap? 
Dan mogen we je ook nog eens belonen met 5% 
korting op alle zonnepanelen.

Vraag een offerte aan of bestel direct 
via samangroep.nl/winteractie

* Prijzen zijn incl. montage, na aftrek van BTW, na verrekening van 
forfait en na aftrek van 5% productkorting. De terugverdientijd 
is berekend op basis van de energieprijs van € 0,23 per kWh. 
Deze pakketten zijn voorbeelden, bekijk met uw adviseur de 
beste mogelijkheid in uw situatie. Onze algemene voorwaarden 
en voorwaarden voor montage vindt u onder het product op 
www.samangroep.nl/zonnepanelen.

SAMANGROEP.NL  085 -  620 31 00  

100 jaar kennis en ervaring

Zonnepanelen • Warmtepomp • Laadstation • Zonneboiler • Cv-ketel • Airco • Waterontharder • Service&Onderhoud 

• Zierikzee  

• Breda

• Oud-Beijerland

STROOM OPWEKKEN MET ZONNEPANELEN?
HET SEIZOEN IS WEER BEGONNEN!

TIJDELIJK
5%

KORTING

Nu vanaf€ 4.057*
Incl. montage

Basis – Jinko Tiger N 
10 zonnepanelen
✓ 3.467 kWh opbrengst

✓ 25 jaar prodcutgarantie

✓ Ideaal voor huishouden

van 3-4 personen

✓ Inclusief Solis omvormer

✓ Huurprijs € 56,20/maand

Tijdelijk € 192 korting

Nu vanaf€ 5.313*
Incl. montage

Premium – Maxeon 3 
10 zonnepanelen
✓ 4.037 kWh opbrengst

✓ 25 jaar productgarantie

✓ Ideaal voor huishouden

van 4 of meer personen

✓ Inclusief Solis omvormer

✓ Huurprijs € 70,95/maand

Tijdelijk € 271 korting


