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introductie door Gerard
• Duurzaam Kattenbroek team

• Gerard Smakman

• Britta Scholten

• Jeroen van Alphen

• Alfons Biegstraaten

• Buurkracht

• Tammo ter Hark



Duurzaam Kattenbroek

• informatie, advies (www.duurzaam-kattenbroek.nl)

• warmtescans 

• aanspreekpunt voor energie-ambassadeurs in de buurten 

• aanspreekpunt voor de gemeente (wijkwarmteplan)

http://www.duurzaam-kattenbroek.nl/


wat gaat er gebeuren vanavond

• meerdere korte presentaties

• voor opmerkingen of vragen: gebruik de chat

• vragen en opmerkingen worden aan het eind behandeld 

• verduidelijkende vragen kunnen tussendoor



programma

• 19.55 uur: voorstelrondje en introductie Gerard

• 20.20 uur: gas en elektriciteitsrekening Tammo

• 20.25 uur: zet ‘m op 60 Jeroen

• 20.30 uur: warmtescan Gerard 

• 20.40 uur: samenwerking in de buurt Gerard

• 20.45 uur: beantwoording enquête Britta

• 20.55 uur: tips Alfons

• 21.00 uur: afronding Alfons 



kattenbroek
in cijfers

• 10.790 inwoners

• 4600 huishoudens

• 3000 koop, 1600 huur

• 110 type woningen in 
buurtclusters

• gebouwd in 1991 – 1995

• CO2 footprint: 125.000 ton 
CO2 (11.400 ton CO2 pp)

let op de schaal van de grafiek, https://www.allecijfers.nl/

https://www.allecijfers.nl/


transitievisie warmte

• warmtestrategie voor 
Kattenbroek: All Electric 
(geïntegreerd)

• de komende 10 – 20 jaar 
geen warmtenet 

• 2022: wijkwarmteplan



weet je hoeveel je verbruikt? (in de chat)

waaraan gaat je “energiegeld” op?

de rekening door Tammo 



__% gas

__% stroom

__% vaste kosten

gemiddelde verdeling



55% gas

20% stroom

25% vaste kosten

disclaimer: getallen van vóór de 
verhoogde gasprijzen

gemiddelde verdeling



in je gasverbruik zit je

grootste winst

tip 1



zet je CV op 60 en

bespaar tot 10% op je gasverbruik

zetmop60.nl 

tip 2



zet ‘m op 60°C door Jeroen

waarom bespaar ik hiermee energie?

• door verlagen aanvoertemperatuur HR cv-ketel naar 60°C

• verlaging => hoger rendement HR cv-ketel => minder gasverbruik

• besparing per jaar: ca. €50 aan gas én ca. 100 kg minder CO2 uitstoot

• warmtapwatercomfort (douche en kranen) ongewijzigd, geen 

legionellarisico;

• meer doen? kies ook de ECO stand warmtapwater, nog extra stapje voor 

het milieu.



zet ‘m op 60°C



zet ‘m op 60°C

hoe verlaag ik de aanvoertemperatuur?

• via display op HR cv-ketel aanvoertemperatuur instellen op 60°C;

• tips en instructievideo’s via www.zetmop60.nl, stapsgewijs duidelijke 
uitleg;

• indien 60°C goed werkt….probeert u 55°C eens…of wellicht nog 
lager….;

• laatste stap niet meer comfortabel…u kunt altijd een stap terug;

http://www.zetmop60.nl/


zet ‘m op 60°C

aanpassing is niet slecht voor mijn HR cv-ketel?

zeker niet, omdat alleen deze aanpassing:

• de veiligheid van de HR cv-ketel niet beïnvloed;

• juist positief bijdraagt aan de levensduur door minder slijtage;

• geen storing veroorzaak aan de HR cv-ketel;

• de ECO stand warmtapwater niet beïnvloed.

succes!



warmtescan door Gerard

• warmte in beeld door 
infrarood licht

• kleuren geven een idee van 
de warmteverschillen 

• geeft inzicht in 
warmtelekken

• niet geïsoleerde ramen

• slecht geïsoleerde plekken

• koudebruggen 



hoe werkt een warmtescan?

• door temperatuurverschillen tussen binnen en buiten worden de 
lekken zichtbaar

• van binnen naar buiten en van buiten naar binnen 

• interpretatie is makkelijker vanwege zelfde bouwjaren



kattenbroek initiatieven

• veel woningeigenaren nemen al maatregelen

• voorlopers helpen buren bij verduurzaming 

• informatie, praktijkervaring

• advies

• gebruik van buurtapps (10 – 30 adressen)

• losse informele groepen 

• georganiseerd verband 

• binnen zelfde type woningen 
https://www.allecijfers.nl/



samenwerking in de buurt

• losse groep: Leisteenwoningen 

• voorlopers nemen maatregelen

• volgers krijgen informatie over kosten (offertes delen)

• veel individuele maatregelen

• bewoners willen niet achterblijven (zwaan kleef aan)

• georganiseerd verband: De Gesloten Stad

• meerdere (ervarings)deskundigen 

• bijeenkomsten, nieuwsbrief

• warmtescans 

• wedstrijdjes 

• gezamenlijke isolatieklusjes en inkoop



samenwerking in de buurt

• oproep aan energie-ambassadeurs 

• maak een buurtapp voor verduurzaming of gebruik een bestaande 
app

• benoem een trekker 

• vind een manier om informatie uit te wisselen

• doe dingen gezamenlijk

• schakel Duurzaam Bouwloket in voor een (gezamenlijke) 
energiescan 

• buurtbudget beschikbaar ter ondersteuning 

• laat Duurzaam Kattenbroek weten dat je bestaat!!



Beantwoording vragen en behandeling enquête 
door Britta



energiebesparende maatregelen door Alfons
• apparaten/TV achter een ‘harde’ aan/uit schakelaar

• vervang gloeilamp voor led (geen spaarlamp), €124 versus €14 over 15 jaar

• zet de verwarming een uur eerder uit 

• voel tijdens het verwarmen of een verwarmingsplaat wel gelijkmatig zijn 
warmte verdeeld

• zet een  vloerverwarming pompschakelaar in

• plaats tochtstrippen, maar ventileer ook, droge lucht is sneller te verwarmen 
dan vochtige lucht

• vervang apparaten / koelkasten van voor 2012

• vervang die 30 jaar oude mechanische ventilatie

• zet een tijdklok achter je keukenboiler



overige tips
• plaats HR++ glas, maar weet dat deze investering een hoge 

terugverdientijd heeft. HR++ glas plaatsen daar waar je comfort verlies 
ervaart.

• warmtepomp zijn er in vele soorten en maten, het moet bij je passen 
en ook hier is niet duidelijk wat de terugverdientijd is. 

• gebruik het Duurzaam Bouwloket Amersfoort (heb ik ook gedaan)

• vloer, plafond en spouwmuur isolatie, laat eerst een warmtescan doen

• automatiseer daar waar kan,  ‘ben ik nu de lamp vergeten uit te doen?’

• verduurzamen, vraag het je buren of vraag het ons …. wij zijn geen 
pro’s, maar kunnen jullie wel op weg helpen, en samen kunnen we het 
nog beter.



en verder ….

• onze website

• nieuwsbrief

• een meeting onderwerp gespecificeerd

• verbanden, samenwerking zoeken

• ….



adressen

• Duurzaam Kattenbroek www.duurzaam-kattenbroek.nl
• Amersfoort duurzaam amersfoortduurzaam.nl/
• Klimaatdoel Amersfoort www.amersfoort.nl/duurzame-stad-2
• Milieucentraal www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
• Subsidiewijzer www.rvo.nl/
• Zet’m op 60 www.zetmop60.nl
• Buurkracht App www.buurkracht.nl/buurkracht-app/
• Hier www.hier.nu/10-tips-om-gas-te-besparen

Kattenbroek
• email adres/warmtescan:info@duurzaam-kattenbroek.nl
• wijk-sites: www.kattenbroek.net

www.kattenbroeksamen.nl

http://www.duurzaam-kattenbroek.nl/
https://amersfoortduurzaam.nl/
http://www.amersfoort.nl/duurzame-stad-2
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
http://www.rvo.nl/
http://www.zetmop60.nl/
http://www.buurkracht.nl/buurkracht-app/
http://www.hier.nu/10-tips-om-gas-te-besparen
mailto:info@duurzaam-kattenbroek.nl
http://www.kattenbroek.net/
http://www.kattenbroeksamen.nl/


• stap 1: aanmelden in de App

• stap 2: meedoen met activiteiten

• stap 3: meldingen lezen en eventueel reageren


