
Een groene blik op Kaag
Energiezuinig wonen



Wonen op de Kaag

 480 inwoners

 250 woningen

 Boerderijen

 Bedrijvigheid in soorten en maten



Energieverbruik Kaag
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Tijd voor zonnepanelen?



Woningen op Kaag
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Bouwjaar woningen postcode 2159

Woningen

Vaak geen spouwmuur
Niet geisoleerde

spouw

Vanaf de oliecrisis: steeds scherpere normen 

voor isolatie bij nieuwbouw. 

Sinds 2021: Beng-norm: Bijna 

EnergieNeutrale Gebouwen



Snel energie besparen?

 Tips om morgen al het verschil te maken



Altijd goed om te doen...

 CV Ketel 

 Waterzijdig inregelen = betere afstelling van je radiatoren.

 Zet ‘m op 50 (of 60 of 70): CV Ketels staan standaard op een te hoge temperatuur 

Begin bij 50. Niet warm genoeg? Dan op 60, of 70.

 Ketel aan vervanging toe? Overweeg een hybride ketel: vooral elektra, restje gas. 

2500-3500 euro subsidie

 Kierdichting & tochtstrips: bv rondom kozijnen

 Radiatorfolie

 Led lampen

 Oude koelkast? Doe ‘m morgen de deur uit! 



Gedrag

 Thermostaat een graadje lager?

 Regel de temperatuur per kamer? (Reinder)

 Korter douchen

 Keertje op de fiets?

 ...



Woningisolatie



Kagers: we zijn al lang begonnen...

....maar ook nog lang niet klaar

Bovenlichten enkel glas



Kaagse Brug? Koudebrug veelvoorkomend 

euvel bij woningen tot eind jaren ‘60

Koudebrug via betonnen 

vloer



Koudebrug geeft ook vochtproblemen

Vocht mogelijk door 

condensatie 



Zomaar een dag in een woning op Kaag

Je eigen 

energiemaatschappij

 5,42 kW opwek met panelen

 3, 29 kW verbruik

 6 w batterij 

 2,12 kW naar het net.



Ingrediënten van dit recept

Isolatie, vloerverwarming 

zonnepanelen, bodemwarmtepomp, batterij



Van het gas aardgas af...

.... isolatie....duurzame techniek... 

 Individueel met warmtepomp

 Deels met een hybride warmtepomp (vooral elektra, restje gas)

 Infraroodpanelen (bv voor je werkplek of badkamer)

 Elektrisch koken

 Collectief met een warmtenet

 Diverse bronnen en voorbeelden: 

 Buurt energiesysteem Alliander Nijmegen-Hengstdal (lucht)

 Zonthermische oplossing Vlieland

 Duurzaam Heeg: warmte uit het Heegermeer 



Vragen of aan de slag? Duurzaam bouwloket

17 juni op Kaag. Morgen te bellen. 


