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reportage

Woning zonder energienoTa 
HeeFt De toeKoMSt

Op bestaande woningen 
is heel veel te winnen

W
anneer het gaat om huurwoningen gaat het 
al snel over de woningcorporaties. De Til-
burgse corporaties zorgen er uiteraard voor 
dat nieuw gebouwde woningen voldoen aan 

de hoogste eisen: dat houdt de kosten voor de huurder 
binnen de perken en garandeert een zo lang mogelijke 
gebruiksperiode van de woning. Maar hoe zit het met 
de bestaande woningvoorraad? Pas de laatste jaren 
worden er woningen gebouwd die écht goed geïso-
leerd zijn. 
Daarom hebben de Tilburgse corporaties in 2010 een 
convenant met de gemeente getekend, waarin zij toe-
zeggen tot 2014 vierduizend bestaande huurwoningen 
met twee stappen van het energielabel op te waarde-
ren, tot een gemiddeld energielabel B. Woningcorpo-
ratie Tiwos bezit twaalfhonderd van die vierduizend 
woningen. 

DrieDubbel glaS
‘Er moet echt iets gebeuren’, vertelt Tiwos-directeur 
René Scherpenisse. ‘De stijgende energielasten worden 
gewoon te hoog voor veel van onze bewoners. Op een 
gegeven moment kunnen mensen het niet meer beta-
len.’ Daarom heeft Tiwos een planning opgesteld om 
vóór 2015 die twaalfhonderd woningen te verbeteren. 
Het gaat dan vooral om investeringen in ‘de schil’, 
zoals (drie)dubbel glas, vloer-, wand- en dakisolatie. 
Daarnaast worden installaties verbeterd, zoals het 
vervangen van cv-ketels door zuiniger exemplaren. De 
werkzaamheden verschillen per woning. 
Bij groot onderhoud aan flats of  straten wordt de op-
waardering vrijwel standaard doorgevoerd. ‘De kosten 
zijn dan beperkt, door de combinatie van werkzaamhe-
den’, legt Scherpenisse uit. ‘En omdat de verbouwing 
de bewoners een reële besparing oplevert, geven we 
voorrang aan complexen waar de mensen met de laag-
ste inkomens wonen.’ Naast de combinatie met groot 

onderhoud pakt Tiwos woningen aan waarvan de huur 
is opgezegd, én woningen waarvan de bewoners graag 
willen dat hun huis wordt opgewaardeerd.
De focus ligt niet enkel op het gebied van energie-
besparing. Ook het opwekken van duurzame energie 
staat op het programma. Scherpenisse: ‘Dit najaar gaan 
we bewoners van bepaalde complexen aanbieden om 
zonnepanelen op het dak te plaatsen. Voor ons is dat 
kostenneutraal, omdat we een deel van de investering 
in de huur verrekenen. Daarbij zorgen we ervoor dat 
het voordeel aan energiebesparing voor de huurder 
altijd hoger is dan de stijging aan huur.’

StrooMverSnelling
Maar Tiwos wil verder. Scherpenisse constateert dat 
de huidige aanpak nog steeds uitgaat van verschillende 
gestapelde oplossingen. Een andere verwarmingsin-
stallatie, zuinige verlichting, betere isolatie, dubbel glas. 
‘Het zou veel gunstiger zijn om al die oplossingen te 
integreren. Wanneer we vanuit een totaalconcept kun-
nen werken, dalen de kosten en stijgt het rendement. 
Vanuit die gedachte zijn we met zes Nederlandse 
corporaties en vijf  grote bouwbedrijven bij elkaar gaan 
zitten. In het project ‘de Stroomversnelling’ willen we 
komen tot een grootschalige verduurzaming van de 
2,4 miljoen Nederlandse sociale huurwoningen. We 
streven naar een volledig energienotaloze woning.’
De redenering is als volgt: gemiddeld betalen de 
huurders van die 2,4 miljoen woningen 150 tot 200 
euro per maand aan energielasten. Als je dat geld nou 
eens gebruikt voor het verduurzamen van de woning, 
met als doel een woning te creëren die geen externe 
energiebronnen meer nodig heeft? Dan heb je een 
substantieel bedrag om te investeren. En iedereen 
heeft daar voordeel van, stelt Scherpenisse. ‘De huur-
ders, die zeker weten dat hun energielasten voortaan 
niet meer verder stijgen dan de huur. De corpora-

De prijs van energie stijgt, de huizenprijs daalt. Die laatste zal zich wel weer 
herstellen, maar dalende energieprijzen, daar gelooft niemand in. Het resultaat 
is dat energieslurpende koopwoningen hun waarde langzamerhand verliezen en 
dat bij oudere huurwoningen het keerpunt in zicht komt waarop de bewoner meer 
geld uitgeeft aan energie dan aan huur. Zelden gingen planet en profit meer hand 
in hand dan bij het ‘verduurzamen’ van de woningvoorraad.
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‘er Moet eCHt ietS 
gebeuren,
straks kunnen mensen 
de energienota niet 
meer betalen’

ties, die hun woningen weer up-to-date hebben. En 
de bouwers, die in deze zware economische tijden 
opeens een nieuwe markt zien ontstaan. Kort voor 
de zomer hebben we in aanwezigheid van minister 
Blok een overeenkomst ondertekend om hiermee 
verder te gaan. De bouwers ontwikkelen een integrale 
aanpak, die we eerst op duizend woningen toe gaan 
passen. Daarna kan een proef  volgen met tienduizend 
woningen en als die proef  slaagt, staat niets een groot 

landelijk succes meer in de weg.’
Voor de huursector mag een dergelijke aanpak wer-
ken, maar het merendeel van de Nederlandse wonin-
gen is in eigendom van de bewoners. En die laten zich 
niet zo makkelijk sturen. Investeren in isolatie, zuinige 
ledlampen en zonnecollectoren is duur en de terug-
verdientijd is lang. Bovendien staan de banken niet te 
springen om deze milieu-investeringen te financieren.
Toch blijken initiatieven voor verbetering van koop-
woningen steeds vaker vanuit de bewoners zelf  te 
komen. ‘Iedereen ziet dat er iets moet veranderen’, 
zegt Paul van Dijk van het Klimaatbureau Tilburg. 
‘We zien dat mensen zich verenigen en samen de hele 
straat of  wijk laten isoleren.’ Het Klimaatbureau, een 
gemeentelijke afdeling die zich richt op het faciliteren 
en steunen van burgers met duurzame initiatieven, 
verleent daar graag steun aan.  

‘SaMen geeFt energie’ 
Een van die initiatieven is ‘Samen geeft Energie’, in 
de Tilburgse wijk Fatima. Een fraaie binnenstadswijk 
uit de jaren dertig. De wijk is populair. Maar hoe lang 
nog, vroeg buurtbewoner Nicolaas Veltman zich af. 
‘Op een gegeven moment gaan de energielasten van 
dit soort slecht geïsoleerde woningen een belangrijk 
stempel drukken op de waarde van het huis. Daar-
om hebben veel mensen al kleine dingetjes aan hun 
huis gedaan. Een voorzetraam voor het glas-in-lood, 
dakisolatie of  een combiketel. Maar je zou het graag 
in één keer goed én grootschaliger willen aanpakken. 
Toen de gemeente in februari dit jaar begon met de 
energiebesparingsregeling, heb ik dan ook meteen 
contact gezocht met mijn buren.’
Het uitgangspunt van die regeling is dat buurtbewo-
ners die zich weten te organiseren, korting kunnen 
bedingen bij werkzaamheden aan hun woningen. 
Veltman, in het dagelijks leven adviseur bij Grontmij, 
wist in korte tijd zijn wijk te mobiliseren. ‘Ik merk dat 
er heel enthousiast op wordt gereageerd. We hadden 
eerst een groepje van twintig mensen, maar al snel 
deed het verhaal de ronde en kwamen er aanpalen-
de straten die óók willen aansluiten. Bijna zeventig 
huishoudens doen mee aan de eerste fase van het 
project en op dit moment hebben 48 daarvan al een 
maatwerkadvies aangevraagd. Dat is de tweede fase 
van het project.’

MaatWerKaDvieS
In een maatwerkadvies staat precies omschreven wat 
er allemaal aan energiebesparing mogelijk is met de 
woning, en wat de kosten en terugverdieneffecten 
daarvan zijn. De derde fase is het laten uitvoeren 
van die werkzaamheden. ‘Ik heb geen idee hoeveel 
mensen straks zullen besluiten om ook daadwerkelijk 
tot uitvoering over te gaan’, bekent Veltman. ‘Dat is 
afhankelijk van hun individuele financieringsmogelijk-

heden. Hopelijk biedt de oprichting van het Nationale 
Energiefonds uitkomst, onderdeel van het in de pers 
aangekondigde landelijke Energieakkoord. De belang-
stelling onder bewoners is in ieder geval groot. En het 
mooie is dat mensen uit deze wijk opeens met elkaar 
rond de tafel zitten. We zetten samen een project op. 
En daarmee ontstaat draagvlak in onze buurt om 
dingen samen te doen. De sociale cohesie groeit. Er is 
al iemand opgestaan die zei: laten we voor de deelne-
mers straks ook een buurtbarbecue organiseren. Ook 
is het idee geopperd om het Keurmerk Veilig Wonen 
erbij te pakken. Wat mij betreft mag dat allemaal 
gebeuren. Zelf  zou ik het heel mooi vinden als we 
naast het isoleren van onze woningen ook samen 
de mogelijkheden van duurzame energieopwekking 
verkennen.’

ZelF energie opWeKKen
Het initiatief  van Veltman werkt aanstekelijk. Na een 
eerste initiatief  in een paar straten, wil nu een veel 
groter deel van de wijk meedoen. In andere wijken 
ontstaan soortgelijke initiatieven en dat is precies de 
bedoeling, vertelt Paul van Dijk van het Klimaatbu-
reau. ‘We zien dat er van alles gebeurt. Aan de ene 
kant zijn dat de initiatieven als die in Fatima. Daar 
gaat het hem vooral om het aanpakken van de schil. 
Daarnaast zien we dat er op verschillende plaatsen 

energiecoöperaties ontstaan. Samenwerkingsver-
banden van bewoners, die initiatieven ontplooien 
om duurzame energie op te wekken voor hun eigen 
huishoudens, vaak ook in combinatie met het isoleren 
van de woningen.’
Net als bij ‘Samen geeft Energie’ ligt de drijfveer hier 
deels op ideologisch vlak, waarbij het gaat om het te-
gengaan van de verspilling van fossiele brandstoffen. 

‘Het verbeteren van 
oude wijken kan een
enorMe iMpulS 
vorMen voor De 
bouWSeCtor’ 
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verouDerDe Wetgeving
Wie in Nederland zonnepanelen op zijn dak plaatst kan de 
opgewekte stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. De 
meter loopt dan achteruit. Afhankelijk van het opgewekte 
vermogen wordt de gebruikte stroom deels gecompenseerd 
door de opgewekte stroom, met een lage of zelfs helemaal 
geen stroomrekening als gevolg. Maat niet ieder dak is 
geschikt voor zonnecollectoren. En wie slim denkt te zijn door 
op het dak van de buren – die wel een zonnig dak hebben – 
zonnecollectoren te plaatsen, moet energiebelasting en BTW 
betalen. Daardoor wordt de opgewekte stroom weer duur en 
onrendabel. 
Deze verouderde wetgeving zit veel bewonersinitiatieven 
dwars. De afgelopen jaren klinkt een steeds sterker geluid 
naar Den Haag om ruimere mogelijkheden te scheppen voor 
lokale energieopwekking. Ook Tilburg maakt zich hard voor 
een wetswijziging. Mogelijk gaat het nieuwe Energieakkoord 
soelaas bieden. 

Minstens zo belangrijk is het feit dat de energiemarkt 
inmiddels een ondoorzichtige internationale markt is 
geworden, waarbij de prijzen de pan uit rijzen. Van 
Dijk: ‘Vroeger was het energiebedrijf  provinciaal ge-
organiseerd. Het was ‘onze’ PNEM. Ik zie dat mensen 
dat gevoel terug willen. Door het zelf  te organiseren 
krijg je de controle terug. Als het dan ook nog goed-
koper en schoner wordt is dat mooi meegenomen.’
Zulke energiecoöperaties ontstaan momenteel op 
verschillende plaatsen in de gemeente. In Udenhout 
is men behoorlijk ver, vertelt Van Dijk, maar ook in 
Berkel-Enschot, het centrum en de Reeshof  lopen 
initiatieven. Het doel van de energiecoöperaties is 
om energie te besparen of  zelf  energie op te wekken, 
door het plaatsen van zonnepanelen of  door deel te 
nemen in een windmolenpark. Het is een vorm van 
investeren in de eigen gemeenschap die blijkt aan te 
slaan. ‘Per jaar besteedt een gemiddeld gezin tweedui-
zend euro aan energie. Voor een dorp als Berkel-En-
schot is dat vijftien miljoen euro die jaarlijks het 
dorp verlaat en waar je niets van terugziet. Als al die 

uitgaven aan energie lokaal besteed worden, blijft dat 
geld in de lokale economie, met alle positieve effecten 
van dien.’

StiMuleren
Burgerinitiatieven doen het goed, maar welke rol 
kan het Klimaatbureau van de gemeente daar dan bij 
spelen? Van Dijk: ‘Vanaf  de zijlijn proberen we het 
aan alle kanten te stimuleren. We schieten bij als er 
folders of  posters nodig zijn. Als er een bewoners-
bijeenkomst is zorgen we voor een goede locatie en 
voor sprekers. Vooral in de initiërende fase is onze 
steun belangrijk. Als het balletje eenmaal gaat rollen 
zie je dat de bewoners het overnemen. Dan laten we 
dat een poosje los, tot het tijd is om een concrete 
Green Deal te sluiten. Zo ver zijn we nu in Udenhout 
en Berkel-Enschot. Zo brengen we allerlei partijen 
en initiatieven met elkaar in verband. Straks kunnen 
bewoners van de gemeente Tilburg wellicht deelne-
men in het duurzame energiepark op de Spinder. Dat 
is toch schitterend?’ 

‘alS We ZelF energie opWeKKen,
stimuleert dat de lokale economie’

energiezuinige verlichting? isolatie? Zuinige installaties en 
ventilatiesystemen? De meeste scholen hebben er geen tijd 
en geen geld voor. toch gaan de basisscholen in tilburg hun 
bijdrage leveren aan vermindering van de Co2-uitstoot. in een 
tilburgse green Deal worden expertise gedeeld en de kosten 
beperkt.  

De ongeveer zeventig schoolgebouwen in de gemeente 
worden komend half  jaar doorgelicht op energiever-
bruik. Hoeveel stroom en gas gaan er doorheen en 
hoe kan dat minder? De gemeente betaalt de helft van 

de kosten van zo’n energiescan. Als scholen vervolgens kiezen voor 
energiebesparende maatregelen, krijgen ze praktische ondersteuning 
bij de invoering ervan.
‘Zonnepanelen gaan 20 tot 25 jaar mee. Eenmaal geïnstalleerd, merk 
je meteen het effect op je energierekening. Binnen twaalf  jaar heb je 
de investering terugverdiend’, rekent Toon Godefrooij voor. Hij is 
binnen T-Primair, de overkoepelende organisatie van Tilburgse basis-
scholen, verantwoordelijk voor facilitaire zaken en tevens bestuurder 
van Tangent basisscholen en peuterspeelzalen.
 
leSpaKKet
Godefrooij staat helemaal achter de Green Deal Energiebesparing 
Basisscholen, die T-Primair kort voor de zomervakantie sloot met 
de gemeente en MOED – de ontwikkelingsmaatschappij die Green 

Deals stimuleert en faciliteert. ‘Energiebesparende maatregelen leve-
ren geld op. Het bedrag dat we overhouden, kunnen we investeren in 
goed onderwijs.’ 
T-Primair gaat samen met Eneco een lespakket ontwikkelen om de 
schoolkinderen bij de Green Deal te betrekken. Godefrooij: ‘We 
willen enerzijds laten zien dat je met techniek kunt besparen op 
stroom en gas. Anderzijds willen we leerlingen bewust maken van 
hun energieverbruik en hoe je dat kunt beperken.’ 

Morele pliCHt
‘We hebben ook de morele plicht om bij te dragen aan een klimaat-
neutraal Tilburg in 2045’, voegt Hans van Daelen toe. Hij is voorzit-
ter van T-Primair en van Xpect Primair, het grootste basisschoolbe-
stuur in de gemeente. ‘Niets doen betekent dat de leerlingen van nu 
over pakweg dertig jaar voor enorme kosten staan om de negatieve 
gevolgen van het broeikaseffect te bestrijden.’
Xpect Primair heeft al energiebesparende maatregelen toegepast bij 
de nieuwbouw of  renovatie van schoolgebouwen. ‘Binnen de Green 
Deal kunnen we onze ervaringen delen met andere schoolbesturen’, 
stelt Van Daelen. Hij weet inmiddels wat goed werkt en wat niet. 
Samenwerking heeft bovendien als voordeel dat scholen gezamenlijk 
kunnen inkopen en risico’s spreiden. 
De schoolbestuurders zijn bovenal blij dat ze bij MOED terecht 
kunnen voor advies. Godefrooij: ‘Wij hebben niet de tijd en het 
inzicht waarover zij beschikken. Dat MOED meedenkt en ons een 
steuntje in de rug geeft, is een belangrijk aspect van deze deal.’ 

SCHolen Krijgen Hulp bij 
energiebeSparing
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