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Is uw woning voldoende 
geïsoleerd?

Ongeveer 3 van de 4 woningen in Nederland zijn 
nog niet goed geïsoleerd. Dat is een gemiste 
kans. Een woning zonder isolatie verliest veel 
warmte via het dak, de gevel, de ramen en de 
vloer.
Isoleren is de gemakkelijkste manier om energie 
– en daarmee geld – te besparen. En een goed 
geïsoleerd huis verhoogt het comfort in huis 
aanzienlijk. Het huis tocht minder en houdt de 
warmte beter vast. Dit leidt tot minder kans op 
schimmel en condensvorming en ook minder 
geluidsoverlast van buiten.
 

Hoe kunt u isoleren?

Er zijn 5 (hoofd) typen van isolatie:
•  Gevelisolatie: spouwmuur, binnengevel en 

buitengevel
• Vloerisolatie
•  Glas isolatie: dubbel glas en HR-glas, isolerende 

raamfolie, isolerende raambekleding.
• Dakisolatie
• Kruipruimte-isolatie
 
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn 
de meeste vormen van isolatie een klus zonder 
rommel of veel gedoe. Vrijwel alle isolatie kan 
van buiten of vanuit de kruipruimte aangebracht
worden. Behalve het dak, daarbij moet men 
binnen werken.
 

Subsidie voor isoleren

Huiseigenaren kunnen vanaf september van 
dit jaar subsidie krijgen voor het isoleren van 
hun woning. De subsidie bedraagt ongeveer 
20 procent van de kosten. U  krijgt de subsidie 
alleen als u zelf in het huis woont en twee of 
meer isolatiemaatregelen neemt.
 
Kijk voor meer informatie over isoleren, 
de subsidie en hoeveel u kunt besparen op 
www.milieucentraal.nl, de website van de 
Rijksoverheid over verduurzamen.

De Nederlandse overheid presenteerde voor de zomer 
het klimaatakkoord. Dat is maar goed ook, want de 
opwarming van de aarde begint goed merkbaar te 
worden met die hitte golven en weersextremen. Tijd 
om in actie te komen. 

De gemeente Doesburg heeft een rol in het verduurzamen 
van de stad. Samen met inwoners, ondernemers en 
andere betrokkenen hebben we een programma opgesteld 
waarmee we in 2050 energie neutraal zijn. Meer informatie 
hierover vindt u verderop in deze krant. 

Zelf aan de slag 
De overheid en de gemeente hebben een rol in het 
duurzaamheidsverhaal. Maar u hoeft niet op ons te 
wachten. U kunt nu duurzame keuze’s maken die de 
plannen van de overheid ondersteunen! Maar hoe, vragen 
velen zich af. En wat kost me dat? Wat moet ik zelf betalen 
en waar helpt de overheid me een handje? 

Ik kan me goed voorstellen dat u met deze vragen zit. 
Ikzelf had ook die vragen. Mijn woning is onderdeel 
van de historische binnenstad. Ik wist niet goed waar ik 

moest beginnen met verduurzamen . Daarom liet ik een 
energiescan bij mijn woning uitvoeren. Naar aanleiding van 
dat onderzoek liet een adviseur me zien welke stappen ik 
kon ondernemen om mijn woning te verduurzamen. Een 
actieplan waar ik direct mee aan de slag kon. 

Het begint met het goed na te denken over duurzame 
oplossingen die bij een woning passen. En het 
moment waarop u in uw woning wilt investeren. Als 
u verbouwplannen heeft, is het logisch om direct na 
te denken over isoleren of een andere manier van 
verwarmen. Als u minder gas wilt gebruiken, is het 
verstandig na te denken of u uw energie niet zelf op kan 
wekken met zonnepanelen. Gaat uw ketel stuk? Kies een 
hybride ketel die in de toekomst ook aangesloten kan 
worden op een alternatief voor aardgas. 

In deze krant leest u meer over deze keuze’s en over wat 
er in de gemeente Doesburg al gebeurt op het gebied 
van energie.  Heeft u naar aanleiding van deze krant 
inhoudelijke vragen? Bijvoorbeeld over uw persoonlijke 
situatie? Op www.liermersenergieloket.nl vindt u 
handige tips. Vindt u uw antwoord niet? U kunt ook een 
mail sturen naar duurzaam@doesburg.nl. 

Met vriendelijke groet,

Peter Bollen
Wethouder duurzaamheid

Colofon
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Uw woning verduurzamen

Uw woning aanpassen 
met een aantrekkelijke 
lening

samen maken we van Doesburg een  
duurzame staD waar het prettig is 
om te wonen.

Energieadviseur kan beslissende zetje geven

Wanneer u uw woning energiezuiniger of kwalitatief beter 
wil maken, vraagt dat een investering. De overheid vindt het 
belangrijk dat zoveel mogelijk woningen toekomstbestendig 
worden. Daarom is er de ‘Toekomstbestendig Wonen 
Lening’ waarmee u tegen een aantrekkelijk laag tarief 
kunt lenen. Ook zijn de voorwaarden voor deze lening 
aantrekkelijk.

Dit kunt u doen met de Toekomstbestendig wonen 
lening: 
Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u uw 
woning verbeteren met duurzame oplossingen. Denk aan 
zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp of zonneboiler. 
Maar deze lening maakt het ook mogelijk om asbest te 
laten verwijderen of uw woning zodanig aan te passen dat 
u in uw woning kunt blijven wonen wanneer u ouder wordt. 
Heeft u een nieuwbouwhuis en wilt u deze bijvoorbeeld 
aardgasvrij maken? Ook dan kunt u ook gebruik maken van 
deze lening. 

Woont u in een monument en wilt u deze verduurzamen? 
Neem contact op met de gemeente Doesburg. We bekijken 
samen met u wat de mogelijkheden zijn. 

Voor iedereen een passende lening 
U kunt op verschillende manieren een lening afsluiten. Zo 
sluiten we aan op nagenoeg alle mogelijke gezinsvormen 
en daarbij passende financieringsvormen. Neem vooraf 
de verschillen goed door en bedenk welke leenvorm u 
wilt aanvragen. Meer informatie over deze lening vindt u 
op www.doesburg.nl. Wilt u de mogelijkheden met een 
medewerker van de gemeente bespreken? Neem dan 
contact met ons op via duurzaam@doesburg.nl. 

U heeft er vast wel eens aan gedacht hoe u energie kunt besparen. Om de rekening te verlagen of misschien wel 
omdat u bij wil dragen aan een beter milieu. Er zijn verschillende praktische maatregelen denkbaar om energie 
te besparen in uw huis. Tochtstrips, korter douchen, de verwarming een tikje lager. Wilt u echt besparen op 
uw energierekening, dan zou u eens na kunnen denken over het isoleren van uw dak of muren, het plaatsen 
van trippel glas of het aanbrengen van zonnepanelen op uw dak. Met deze krant willen we u laten zien wat er 
mogelijk is en hoe u ondersteuning kunt krijgen bij het kiezen van de juiste maatregelen die passen bij uw manier 
van wonen. 

Armand Vree noemt zichzelf ‘niet groen’, maar mede 
dankzij een energieadviseur van het Energieloket Liemers 
staat hij samen met zijn vrouw wel op het punt een aantal 
duurzame maatregelen in huis te nemen. ,,Het is net dat 
duwtje in de rug dat je krijgt.”

Waarom ook niet, dacht Vree toen hij een brief van de 
gemeente kreeg om een energiescan te laten uitvoeren. 
,,We hadden het al eens een keer over isolatie gehad en 
stonden op het punt om de keuken te verbouwen. Dat zou 
een moment voor vloerisolatie kunnen zijn. Ook moet de 
cv-ketel een keer vervangen worden.”
,,Ik ben niet van een warmtepomp of van het gas af, maar 
je probeert toch wel een beetje rekening te houden met het 
milieu”, zegt de Doesburger. ,,Het huis is van 1977 en we 
hebben destijds al wel isolatieglas laten plaatsen, maar er 
is vast meer mogelijk.”

Vloerisolatie
Van de energieadviseur kregen ze het advies om met een 

speciaal folie de vloer te isoleren. Dat komt dan onder het 
beton en ook op het zand in de kruipruimte. Dat brengen 
ze aan via het kruipluik. Door de twee lagen folie met 
lucht ertussen ontstaat een isolatielaag. ,,Bekenden van 
ons hebben pur onder de vloer als isolatie, maar dat gaat 
uiteindelijk weer afbrokkelen. Bovendien kun je in verband 
met de dampen enkele dagen je huis niet in.”

Bedrag terug
Het bezoek van de adviseur en het opstellen van een advies 
kostte Vree 200 euro. ,,Maar dat bedrag krijg je terug als je 
maatregelen neemt. Voor ons was de drempel niet zo hoog, 
omdat we toch al met het idee rondliepen om wat te doen.”
In zijn omgeving kent Vree niet zoveel mensen die ook de 
energieadviseur hebben uitgenodigd. ,,Maar ik was laatst op 
een verjaardag en toen het gesprek op zonnepanelen kwam, 
heb ik verteld wat onze ervaringen met de adviseur waren. 
Dat zette mensen wel aan het denken om het ook te doen.”

Meer informatie: www.liemersenergieloket.nl
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Dit gebeurt er al in Doesburg 

Woonservice IJsselland maakt woningen energiezuinig

Zwembad let op milieu en portemonnee

Het bestuur van zwembad Den Helder in Doesburg kon 
in 2011 wel een goeie bestuurder gebruiken en Frans 
Hofman was net wethouder af. Zwembadmanager Alex 
Walter zag de Doesburger met een kleinkind bij de kassa 
staan, twijfelde geen moment en stapte op hem af met 
vraag of hij in het zwembadbestuur wilde.

Walter: ,,Ik kende hem niet persoonlijk. Ik wist dat hij 
wethouder was geweest. Hij was een beetje overvallen 
door de vraag en wilde er even over nadenken.” Het was 
letterlijk even, want al de volgende dag zegde hij toe. En 
zo kon Hofman als bestuurder belangrijke stappen van het 
zwembad begeleiden en meemaken, zoals de verschillende 
duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen. Hofman: ,,Ik 
ken de wegen op het stadhuis en hoe je dingen het beste 
kunt aanpakken. In mijn periode als wethouder viel het me 
al op dat er vrij veel plannen voor de sport waren. Toen 
ik geen wethouder meer was, heb ik me ingezet om die 
plannen waar te maken.” Dat deed hij achtereenvolgens bij 
het zwembad, SC Doesburg en Tennis- en Padel Doesburg 
(TVD2002).

Zo min mogelijk gas
Hoewel met name de afgelopen tien jaar verschillende 
duurzame maatregelen zijn getroffen in het 
Doesburgse zwembad, is dat niet het belangrijkste 
doel. Zwembadmanager Walter: ,,Op plek èèn staat het 
openhouden van dit bad, maar de duurzaamheid is wel een 
belangrijk thema. Water en lucht moeten verwarmd worden 

en dat het liefst met zo min mogelijk gas.”

Zo’n vijftien jaar geleden was het jaarlijkse gasverbruik  zo’n 
115.000 tot 120.000 kubieke meter. ,,Als er een hele strenge 
winter was, kwamen we wel op 130.000 kuub”, zegt Walter. 
,,We zijn begonnen met het isoleren van alle leidingen van 
en naar de ketels, maar dat leverde niet zo heel veel op. 
Toen de ketels vervangen moesten worden, hebben we vijf 
geschakelde kleinere ketels laten plaatsen. Bij een grotere 
vraag wordt er automatisch een volgende bijgeschakeld. 
Dat is anders dan wanneer je twee ketels hebt die continu 
tachtig graden zijn. Die arcade van kleinere ketels leverde al 
bijna een kwart besparing op het gasverbruik op.”

Ook de luchtbehandelingskast is vervangen door een 
energiezuinigere, er kwam een warmtepomp en onlangs 
werd een deel van de zonneweide gebruikt voor de 
plaatsing van zonnecollectoren. Een deel daarvan zet 
zonlicht om in elektriciteit. Daarnaast staan er zogeheten 
PVT-zonnepanelen die behalve stroom ook door de zon 
verwarmd water leveren.”

Door alle besparings- en energiemaatregelen is het 
gasverbruik per jaar inmiddels gedaald tot zo’n 50.000 kuub. 
,,Dan heb je het over een besparing van 40.000 tot 60.000 
euro”, zegt Alex Walter.

Voorhoede
Frans Hofman: ,,We kiezen altijd natuurlijke momenten om 

Tennisclub verhuist en wordt 
energieneutraal

De verhuizing van Tennisvereniging Doesburg 2002 
(Tennis + Padel Doesburg) heeft de vereniging 
geen windeieren gelegd. Nog geen week na de 
officiële opening van de nieuwe accommodatie 
aan de Looiersweg hadden zich al zo’n dertig 
nieuwe leden aangemeld. ,,Op de oude plek, op 
het bedrijventerrein, kampte de club met een 
teruglopend ledental en een dreigend financieel 
tekort omdat de banen toe waren aan groot 
onderhoud.”, zegt Frans Hofman. Toen hij samen 
met Paul Zwiers de vereniging aanbod te helpen 
met het voorbereiden en uitvoeren van de 
nieuwbouw en de verhuizing naar de voormalige 
velden van SC Doesburg, maakte de club daar 
dankbaar gebruik van.

De bouw van een nieuwe kantine en de aanleg 
van vier tennis- en twee padelbanen boden volop 
mogelijkheden duurzaam van start te gaan. ,,Mede 
dankzij de zonnepanelen, de gasloze inrichting, 
een warmtepomp en de LED-verlichting is het hele 
complex energieneutraal.” ,,Ongeveer een derde 
van de extra kosten van energiebesparing hebben 
we dankzij energiesubsidies kunnen realiseren”, 
zegt Hofman, die in augustus bij de officiële opening 
uit handen van de burgemeester de erepenning van 
de gemeente Doesburg kreeg.

Isolatie op zolder: wijkraad helpt met sjouwen
Hoewel er nog erg veel moet gebeuren voordat Doesburg in 2050 energie neutraal is, wordt er ook al veel energie 
bespaard en opgewekt. Door organisaties en woningeigenaren. Het zijn juist deze voorbeelden waar we ons door 
laten inspireren. Zij laten zien wat er wél mogelijk is aan duurzame oplossingen in woningen en (bedrijfs)panden.

Bewoners van de Doesburgse wijk De Ooi hebben 
onlangs meegeholpen de zolders van twee 
buurtgenoten leeg te ruimen. Daardoor werd het 
mogelijk om ook deze woningen door onder andere 
dakisolatie energiezuiniger te laten maken. De 
sjouwhulp kwam tot stand door een samenwerking 
tussen Wijkraad De Ooi en woningcorporatie 
Woonservice IJsselland.

,,Van de 39 bewoners van onze huurwoningen wilden er 
aanvankelijk 35 meedoen aan het energiezuiniger laten 
maken van hun huis”, zegt projectleider verduurzaming 
en renovatie André Putman. ,,Twee mensen zouden op 
zich wel willen, maar konden zonder hulp hun zolder niet 
leegruimen.” Via de wijkraad kwam er opruimhulp, waarna 
de twee woningen toch verduurzaamd konden worden. 

Vertrouwen
Putman: ,,In een geval ging het om een mevrouw die net 
weduwe was geworden en heel veel spullen van haar 
man op zolder had liggen. Wij hadden aangeboden een 

schoonmaakbedrijf de boel te laten leeghalen, maar dat 
wilde ze niet. Toen mensen uit de buurt gingen helpen, 
voelde het voor mevrouw anders. Dat is toch vertrouwder.” 
Samen met haar kinderen zocht ze spullen uit die tijdelijk 
ergens anders in het huis een plekje kregen, de rest ging in 
een container die door Woonservice IJsselland beschikbaar 
werd gesteld. Ook bij een andere bewoner waren 
wijkgenoten een dag aan het sjouwen om de zolder leeg te 
krijgen.

Bij het duurzamer maken van woningen is dakisolatie het 
meest effectief. Wanneer dat van de buitenkant kan, hoeft 
de zolder niet leeg. Als de woningcorporatie van binnenuit 
isolatiemateriaal wil aanbrengen, is dat wel het geval. Dat 
is bijvoorbeeld wanneer het dak doorloopt tot op de eerste 
woonlaag of als er pas dakpannen zijn vervangen. Naast 
dakisolatie laat de corporatie isolatieglas aanbrengen, de 
vloer opnieuw isoleren, maatregelen treffen om warmte 
terug te winnen en zonnepanelen op het dak leggen.” Alle 
maatregelen leveren tot wel 70 euro besparing per maand 
op, terwijl de huur niet omhoog gaat. Andre Putman

Steeds meer woningen van Woonservice IJsselland worden 
duurzaam. Dat betekent niet alleen winst voor het milieu, 
maar ook voor de huurders. ,,Het comfort wordt groter en 
de energielasten lager”, zegt directeur-bestuurder Saskia 
Hakstege van de Doesburgse woningcorporatie. ,,En dat 
proberen we zoveel mogelijk te doen zonder dat de huur 
direct omhoog gaat.”

Het past binnen het beleid van de inmiddels 100-jarige 
Woonservice IJsselland. ,,Wij staan voor betaalbaar en prettig 
wonen”, zegt Hakstege. ,,Daar houden we in onze keuzes 
rekening mee.” Dat is ook de reden dat de woningcorporatie 
alleen bewezen duurzaamheidsmaatregelen neemt. 

,,Je hebt het wel over geld van de huurders waar je dingen 
mee doet”, meent de directeur van de corporatie. ,,We willen 
voorkomen dat we veel investeren in maatregelen die later 
toch minder goed blijken te werken of snel achterhaald zijn.” 
Woonservice IJsselland richt zich vanaf 2010 op het 
duurzamer maken van de woningvoorraad van in totaal zo’n 
2050 woningen. Opmerkelijk genoeg is 2050 ook het jaartal 
waarin de energievoorziening CO2-neutraal zou moeten zijn. 
,,Vanaf 2010 treffen we energiebesparende maatregelen 
treffen bij complexen waar we onderhoud plegen.”

Isolatie en zonnepanelen
Zo trok de Doesburgse corporatie in 2016 een bedrag van 
600.000 euro uit voor energiebesparende maatregelen 
in 165 huizen. In de periode 2017 tot en met dit jaar 
steekt Woonservice IJsselland een miljoen euro in het 
duurzamer maken van 85 woningen. Het gaat veelal om 
isolatie van muren en glas, ook investeert de corporatie in 
zonnepanelen.

,,Dat zorgt voor comfort en minder energielasten, waarbij 
we proberen de huur zo min mogelijk te laten stijgen”, zegt 
Hakstege. ,,Onder de streep worden de woonlasten, dus 
de huur plus energielasten, lager. Door de maatregelen 
stijgt wel het aantal punten. Wanneer mensen de woning 
verlaten en er een nieuwe huurder in komt, verhogen we 
de huur. Anders kan het niet.” 

Dankzij de stappen die de stichting heeft gezet, hebben de 
woningen nu gemiddeld energielabel B. ,,Dat is eerder dan 
verwacht, al zijn nog niet alle woningen energiezuinig”, zegt 
directeur-bestuurder Hakstege.

Aardgasloze woningen
De wijk De Ooi gaat zeker bijdragen aan het verder naar 
beneden brengen van de milieubelasting. Daar bouwt de 
corporatie dit jaar en de komende twee jaar 93 aardgasloze 
woningen. Ze komen in plaats van 95 verouderde huizen 
die in fasen gesloopt worden. Inmiddels zijn de eerste 
aardgasloze huizen bijna klaar. 
Hakstege: ,,Het zal wel wennen worden voor de bewoners. 
Het verwarmen en ventileren werkt echt anders. We gaan 
zorgen voor informatie en begeleiding van de nieuwe 
bewoners.” En de toekomst? Hakstege: ,,We gaan door met 
duurzamer maken, houden de ontwikkelingen in de gaten 
en zullen met beleid voorzichtige stappen zetten.”

te investeren in duurzaamheid, namelijk het moment dat 
iets vervangen moet worden. Verder doen we het project 
voor project en kijken we goed wat de optimale vorm is 
om te besparen en welke subsidies er voor te krijgen zijn.” 
Zwembadmanager Walter vult aan: ,,En zo zitten we in de 
zwembadwereld in de omgeving in de voorhoede.”

Het volgende project dient zich al weer aan: het vervangen 
van de chloortanks door een elektrolyse-installatie waarmee 
het bad uit zout chloor produceert. Walter: ,,Dat levert geen 
financiële besparing op, maar er hoeven daardoor voor ons 
geen chloortransporten meer de weg op.” In samenwerking 
met een bedrijf kijkt het zwembad nu naar een goede 
toepassing, het liefst eentje waarin ook een oplossing is voor 
de stikstof die bij de elektrolyse vrijkomt.

We kiezen altijd natuurlijke momenten 
om te investeren in duurzaamheiD,  
namelijk het moment dat iets vervangen 
moet worden

Woonservice iJssellanD investeert met 
beleid in duurzaamheid voor de huurders, 
maar ook voor het milieu

Verduurzaming Doesburgse Anne Frankschool vroeg om creativiteit 
Begin 2019 werd Montessori Kindcentrum Anne Frank feestelijk geopend. Het kindcentrum waarin de Anne 
Frankschool en kinderopvangorganisatie Puck & Co gevestigd zijn, onderging een grote verbouwing en renovatie. 
Ook zochten ze naar een creatieve oplossing om het gebouw direct te verduurzamen. 

Dat laatste was best een uitdaging. Het gebouw waarin de 
Anne Frankschool is gevestigd, stamt uit de jaren ‘70. Deze 
panden zijn meestal niet geschikt voor vloerverwarming en 
zijn vaak ook slecht geïsoleerd. Een installatieadviesbureau, 
gespecialiseerd in verduurzaming van (school-)gebouwen, 
bood een unieke oplossing. Ze combineerden een hybride 
warmtepomp met speciale vaten die van fasewisselingen 
van een speciaal materiaal energie maken. Hierdoor kun 
je met relatief weinig gebruik van energie, relatief veel 
warmte opwekken. Ook plaatste de school zonnepanelen, 

LED-verlichting en een warmteterugwinsysteem. Hierdoor 
kan de school zich bijna volledig duurzaam verwarmen. En 
hoeft er alleen bijgestookt te worden op extreem koude 
dagen. “Dit project is uniek in Nederland” zegt Sander van 
Limbeek, directeur van Montesorischool Anne Frank. “We 
krijgen nu bezoekers op onze school die willen zien hoe wij 
deze renovatie hebben opgelost.”

Kinderen zijn de toekomst
De school liet het niet alleen bij de technische 

aanpassingen. Kinderen zijn betrokken bij het hele 
project. Een scherm bij de ingang van de school laat zien 
hoeveel energie er is opgewekt en waar het voor wordt 
gebruikt. Van Limbeek: “Het project inspireerde het 
installatieadviesbureau om lespakketten te maken voor 
kinderen over duurzaamheid. Voor iedere groep komt er 
een aangepast pakket. Zo laten we de volgende generatie 
zien dat duurzaamheid onderdeel van ons leven is.” aldus 
van Limbeek.
 
Maximaal rendement binnen bestaand budget
Verantwoordelijk wethouder Peter Bollen is trots op de 
verduurzaming van IKC Anne Frank: “We hebben het 
maximale gedaan binnen de mogelijkheden. De realiteit 
is dat je geen ongelimiteerd budget hebt. Ook niet als 
je het budget van de school en de gemeente bij elkaar 
legt. We moesten creatief worden. Nu hebben we een 
unieke oplossing in Doesburg geïntroduceerd. Ik hoop dat 
we meer eigenaren van panden uit de jaren ’70 kunnen 
inspireren om te verduurzamen. Wij hebben laten zien dat 
het kan!”
 
Wat is er allemaal gedaan?
Verduurzamen begint met isoleren. Want zo verdwijnt er 
geen energie en gaat de uitstoot en de rekening al direct 
naar beneden. Vervolgens werden 146 zonnepanelen 
op het dak geplaatst, waarmee circa 35.000 Kwh per 
jaar wordt opgewekt. Voor verwarming wordt gebruik 
gemaakt van warmtepompen. Normaal gesproken is 
vloerverwarming daarbij noodzakelijk. Bij het bestaande 
gebouw aan de Forsythiastraat gebeurde dat niet. Alleen 
bij de nieuwbouw voor het kinderdagverblijf. Gekozen 
werd in de oudbouw voor gebruik van een systeem met 
een hoog temperatuur warmte pomp. Daardoor konden 
de bestaande radiatoren gebruikt blijven. Wanneer het 
nieuwe verwarmingssysteem het niet aan kan, springt de 
bestaan CV-installatie op gas bij. Dat zal naar verwachting 
sporadisch nodig zijn.
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Samenspel van rijk, regio en gemeente
Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord waarin de internationale afspraken uit Parijs zijn 
vertaald naar Nederland. Deze afspraken spelen op diverse lagen: van de wijk waarin u woont tot op nationaal 
niveau die allemaal met elkaar verband houden. Maar wie doet nu wat?

De rijksoverheid
De rijksoverheid heeft de taak om er voor te zorgen dat 
belangrijke internationale afspraken over het verminderen 
van broeikasgassen worden uitgevoerd in Nederland. 
We hebben afgesproken om in 2030 49% minder 
broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Deze 
afspraken en meer zijn door het Rijk opgenomen in de 
Het Klimaatakkoord. Ook zorgt het Rijk dat er goede 
informatie is waar gemeenten en organisaties mee aan de 
slag kunnen. Het Rijk doet proeven, samen met inwoners, 
en vergaart kennis om provincies, gemeenten en andere 
organisaties te helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
het aardgasvrij maken van wijken. Ook voor u is er een 
plek waar informatie over duurzaamheid gebundeld is. 
De website www.milieucentraal.nl geeft u heel veel 
informatie over uiteenlopende onderwerpen die met 
duurzaamheid te maken hebben.

De Regio
Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die zich met het 
opwekken van duurzame energie bezig houden. Doesburg 
valt onder de regio Arnhem Nijmegen. In deze regio werkt 
Doesburg mee aan een Regionale Energiestrategie (RES). 
De gemeente Doesburg bekijkt samen met andere partijen 
waar op welke manier het beste energie opgewekt kan 
worden. Want er is nogal wat alternatieve energie nodig 
wanneer we in 2050 in heel Nederland geen fossiele 
brandstoffen meer willen gebruiken voor het opwekken van 
elektriciteit. En hoe verplaatsen we die energie dan? Via de 
oude bestaande netwerken? Kan dat wel? Om al dit soort 
vragen te beantwoorden moeten we samenwerken. Samen 
met anderen gemeenten. Maar ook met de provincie 
Gelderland, waterschappen, netwerkbedrijf Alliander, 
regionale bedrijven, organisaties. Samen met al deze 
partijen zorgen we dat we klaar zijn voor 2050 wanneer we 
alleen nog maar duurzame energiebronnen gebruiken. 

Gemeente/wijk
Uiteindelijk moet het in uw wijk gebeuren. Vanaf 2050 
moeten alle wijken in Nederland van het aardgas af 
zijn. Het gaat in totaal om bijna acht miljoen huizen en 
één miljoen andere gebouwen. Uiterlijk in 2021 moet 
iedere gemeente een plan hebben waarin staat welke 
wijk wanneer van het aardgas af gaat. Voor de wijken die 
voor 2030 aan de beurt zijn, moeten ook de mogelijke 
alternatieve warmteoplossingen worden weergegeven. 
Ook stimuleert de gemeente haar inwoners om te 
verduurzamen. Dat doen we in Doesburg op verschillende 
manieren. We verstrekken aantrekkelijke leningen, 
denken met u mee of zorgen dat u ondersteuning krijgt 
bij het verduurzamen van uw wijk. Bent u benieuwd wat 
de gemeente Doesburg voor ú kan betekenen? Kijk eens 
op www.liemersenergieloket.nl. Hier vindt u alle acties, 
subsidies en vormen van ondersteuning waar u gebruik van 
kunt maken.

Illustratie: iStock

Wat doet Doesburg? 

Doesburg wil, net als veel andere gemeenten, in 2050 energieneutraal zijn. Dat 
wil zeggen dat alle energie die nog in 2050 wordt gebruikt, op een duurzame 
manier wordt opgewekt. In het voorjaar van 2018 is door de gemeenteraad de 
Routekaart Doesburg energieneutraal 2050 vastgesteld. Deze vindt u op onze 
website. De gemeente werkt nu aan een meerjaren plan waarin we beschrijven 
hoe we de doelen uit de Routekaart willen uitvoeren. Zo krijgen we in beeld wat 
er precies nodig is om Doesburg energieneutraal te maken. 

Dat kunnen we als gemeente niet alleen 

We werken zo veel mogelijk samen met inwoners, bedrijven, de provincie en 
andere betrokkenen om dit plan te schrijven. U kunt daarin ook een rol van 
betekenis hebben! Wilt u mee denken of heeft u goede ideeën of andere tips? 
Laat het weten via duurzaam@doesburg.nl. We zijn op zoek naar ú!

Dealer van:

24 uur service

Rinaldostraat 1• 6953 CP Dieren
Tel. (0313) 41 44 55 • Fax (0313) 41 35 11

www.smeijer.nl

Een warmtepomp 
haalt energie uit 
de buitenlucht. 
Deze energie wordt 
vervolgens gebruikt 
om warmte te
produceren die 
wordt afgegeven aan 
de vloerverwarming, 
ventilatorconvectoren 
of radiatoren en de 
warmwaterboiler.

Een zeer energie-
efficiënt systeem dat 
een milieuvriendelijke 
oplossing biedt 
voor de verwarming 
en verkoeling van 
uw woning en de 
bereiding van warm 
tapwater voor bad, 
douche en keuken.

Nefit EnviLine warmtepompen
Duurzaam verwarmen met een zeer hoog rendement

WELKE ENVILINE IS GESCHIKT VOOR MIJ?

1.  KIES DE JUISTE 
BUITENUNIT

2.  KIES DE GEWENSTE 
OPSTELLING

3.  KIES DE JUISTE 
BINNENUNIT

A. Split buitenunit
Beperkte ruimte voor de buitenunit? 
Dan is een Split buitenunit een goede 
en kostenefficiënte oplossing.
• Modulerend vermogen: 21 stappen
•  Cv-aanvoertemperatuur: maximaal 

55ºC

B. Monoblock buitenunit
Voldoende plaatsingruimte voor 
een wat grotere unit? Dan is de 
Monoblock buitenunit mogelijk de 
meest ideale oplossing. 
• Hoogste rendement • Geïntegreerde 
condensopvangbak en vloerbeugels 
• Modulerend 
vermogen: 27 
stappen • Cv-
aanvoertemperatuur: 
maximaal 62ºC

ALL-ELECTRIC
EnviLine warmtepomp zonder
externe bijverwarming
Wordt de warmtepomp niet 
aangesloten op een externe 
bijverwarmer, zoals een cv-ketel, dan 
kunt u kiezen uit drie verschillende
all-electric binnenunits.

HYBRIDE
EnviLine warmtepomp met 
externe bijverwarming
Combineert u de warmtepomp met
een (bestaande of nieuwe) cv-ketel
of bijvoorbeeld een houtkachel, als
bijverwarmer, dan kiest u voor de
bivalente binnenunit.

Alles-in-één
Is er voldoende ruimte, kies dan voor 
een volledig geïntegreerde binnenunit.

Met losse boiler
Een compacte binnenunit met losse 
warmwaterboiler is een praktisch 
alternatief bij ruimtelijke beperkingen.

A. Tower
• Verwarmen, koelen en warm water
• Geïntegreerde 190 liter boiler
• Elektrische bijverwarmer
•  Geïntegreerde energiezuinige pomp, 

expansievat, overstort, manometer 
en ontluchter.

B. TowerSolar
•   Verwarmen, koelen en warm water 

met ondersteuning van zonne-
energie

• Geïntegreerde 184 liter zonneboiler
• Elektrische bijverwarmer
•  Geïntegreerde energiezuinige pomp, 

expansievat, overstort, manometer 
en ontluchter.

C. Losse boiler met binnenunit
• Verwarmen en koelen
•  Warm water met behulp van boiler 

en driewegklep
• Elektrische bijverwarmer
•  Geïntegreerde energiezuinige pomp, 

expansievat, overstort, manometer 
en ontluchter.

D. Bivalente binnenunit
• Verwarmen en koelen
•  Bijverwarmen met cv-ketel of 

houtkachel
•  Warm water met behulp van 

combiketel of ketel met losse boiler 
en driewegklep

•  Geïntegreerde energiezuinige pomp, 
overstort, manometer en ontluchter

•  Efficiënte aansturing op basis van 
gas- en elektraprijs

1.  KIES DE JUISTE 
BUITENUNIT

A. Split buitenunit

aanvoertemperatuur: 

• Geïntegreerde 184 liter zonneboiler
• Elektrische bijverwarmer
•  Geïntegreerde energiezuinige pomp, 

Investeren in zonnepanelen gebeurt 
om verschillende redenen, maar wat 
bij iedereen voorop staat, is dat een 
investering op lange termijn zijn 
vruchten af moet werpen.
Solar2enjoy.com biedt niet alleen 
pure kwaliteit in de vorm van Europese 
producten, klanten krijgen ook nog 
eens 25 jaar garantie en daarbij een 
48-uurservice indien er iets aan de 
hand is met de installatie. Door de 
panelen parallel te schakelen, leveren 
deze bovendien 25 procent meer 
rendement dan serie geschakelde 
installaties. Met de gratis software kan 
de eigenaar de productie per paneel 
volgen op computer of telefoon en zo 
de opbrengst in detail bijhouden. 
Solar2enjoy.com heeft naast 
zonnepanelen ook warmtepomp-boilers 
en warmtepanelen in het assortiment. 
Wilt u meer weten wat 
Solar2enjoy.com kan betekenen voor 
u en uw energierekening? 
Neem dan contact op met adviseur 
Frans Buitink. 

Zonnepanelen
nu met

25 jaar garantie

tel. 0313-745502 | bezoekadres: 

Loubergweg 19 Eerbeek

ACTIE: Actie loopt t/m
31oktober 2019

€250 retour
op aankoop van installatie 
zonnepanelen 

Waarom kiezen voor Solar2enjoy.com 
•  Effi  ciënte manier van werken en technische kennis
•  Alles in eigen beheer
•  Snelle levertijd
•  Harde garantie met certifi caten
•  25 jaar vermogensgarantie
•  25 jaar productgarantie op de panelen
•  20 jaar productgarantie installatiemateriaal
•  12 jaar productg rantie omvormers (Solaredge)
•  25 jaar productgarantie optimizers (Solaredge)
•  10 jaar garantie op montage werkzaamheden
•  Uitsluitend A-kwaliteit materialen
•  Deskundig advies aan huis voor zonnepanelen
•  Uitstekende service
•  24 uurs monitoring
•  28 uurs storings-service
•  Zeer marktcomforme prijsstelling

WWW.SOLAR2ENJOY.COM

Showroom op afspraak, of een 
vrijblijvend bezoek aan huis!
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Ga voor al uw energievragen 
naar het Liemers Energieloket!
 
www.liemersenergieloket.nl

Geld besparen?

Maak uw huis energiezuiniger!

Het Liemers Energieloket is een 
initiatief van Groene Allianties 
de Liemers, de gemeenten 
 Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, 
Westervoort en Zevenaar. Met 
het Liemers  Energieloket willen 
we bijdragen aan een energie
neutrale en duurzame toekomst.

www.liemersenergieloket.nl

Bij het Liemers Energieloket kunt u terecht met 
 technische en financiële vragen op het gebied 
van zonnepanelen, isolatiematerialen, dubbelglas, 
 subsidie- en leningsmogelijkheden.
Ook vindt u hier inspirerende voorbeelden van 
 andere bewoners in de regio die u voor zijn gegaan.

Ga voor al uw energievragen 
naar het Liemers Energieloket!
 
www.liemersenergieloket.nl

Geld besparen?

Maak uw huis energiezuiniger!

Het Liemers Energieloket is een 
initiatief van Groene Allianties 
de Liemers, de gemeenten 
 Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, 
Westervoort en Zevenaar. Met 
het Liemers  Energieloket willen 
we bijdragen aan een energie
neutrale en duurzame toekomst.

www.liemersenergieloket.nl

Bij het Liemers Energieloket kunt u terecht met 
 technische en financiële vragen op het gebied 
van zonnepanelen, isolatiematerialen, dubbelglas, 
 subsidie- en leningsmogelijkheden.
Ook vindt u hier inspirerende voorbeelden van 
 andere bewoners in de regio die u voor zijn gegaan.

Het Liemers Energieloket is een initiatief van 
Groene Allianties de Liemers, de gemeenten 
 Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en 
Zevenaar. Met het Liemers  Energieloket willen we 
bijdragen aan een energie-neutrale en duurzame 
toekomst.

Bij het Liemers Energieloket kunt u 
terecht met  technische en financiële 
vragen op het gebied van zonnepanelen, 
isolatiematerialen, dubbelglas,  subsidie-  
en leningsmogelijkheden.

Ook vindt u hier inspirerende voorbeelden 
van andere bewoners in de regio die u voor 
zijn gegaan.

samen voor een 
duurzaam doesburg

Loodgietersbedrijf

Van Middachtenweg 20 • 6981 JT  Doesburg
info@loodgietersbedrijfwoudenberg.nl • 06-42302971
Van Middachtenweg 20 • 6981 JT  Doesburg
info@loodgietersbedrijfwoudenberg.nl • 06-42302971

Uw partner voor het verduurzamen
van uw woning!Uw partner voor het verduurzamen
van uw woning!

Al sinds 2008 leveren wij compleet gemonteerde zonnepanelensystemen 
op maat en afgestemd op de wensen van onze klanten. Bij ons kunt u 
terecht voor advies over energiebesparing en wat u kunt doen om totaal
elektrisch -zonder gas- te wonen. Nieuwe ontwikkelingen zijn gewoon 

in onze showroom te bekijken. Onder het genot van een kop 
      koffie vertellen wij u graag wat voor uw specifieke 

     situatie de beste oplossing is. 

Evo-energie BV
Zaagmolenpad 2 7008 AJ 
Doetinchem 0314 - 36 07 57

Elektriciteit wordt de 
belangrijkste bron van 

energie. Dit kan ook het 
meest duurzaam worden 

opgewekt.
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www.evo-energie.nl
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