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Voortgang project Regeling Reductie 

Energiegebruik (RRE) 

  

 

De oorspronkelijke activiteiten in het kader van de uitvoering van het project 

Regeling Reductie Energiegebruik hebben vanwege de coronacrisis helaas niet 

kunnen doorgaan. Het betreft o.a. een aantal voorlichtingsbijeenkomsten per 

kern. In plaats daarvan is gekozen voor een actie met vouchers (waardebonnen). 

Ook is de uitvoering van een wijkgerichte actie in voorbereiding. 

  

Met de voucheractie kunnen inwoners van Lopik die een koopwoning bezitten tegen een 

gereduceerd tarief of zelfs gratis materialen bestellen waarmee energie bespaard kan 

worden, zoals ledlampen, waterbesparende douchekoppen, dimmers, stekkerblokken, 

ed. Inmiddels zijn er zo’n 300 van de beschikbare 500 vouchers aangevraagd en 

ingewisseld. Hiernaast zijn er mogelijkheden om tegen een gereduceerd tarief een 

advies te krijgen over de isolatie van de woning en het waterzijdig inregelen van de Cv-

installatie. Inmiddels zijn er zo’n 60 adviezen aangevraagd. Met name over het advies 

inzake het waterzijdig inregelen van de CV is met zeer positief. Hiermee is een forse 

besparing te realiseren. 

Voor de adviezen zijn nog een aanzienlijk aantal vouchers beschikbaar. 

  

De wijkgerichte actie betreft de koopwoningen in de wijk rond de Emmalaan, Juliana 

van Stolberglaan en Mariannehof. Hier staan veel woningen van hetzelfde type. Een 

deskundige gaat een aantal woningen onderzoeken en gaat advies uitbrengen hoe deze 

woningen het beste geïsoleerd kunnen worden. Via brieven en filmpjes op internet 

zullen de bewoners hierover geïnformeerd worden. Het project loop nog door tot 31 

maart 2021. 

Snuffelfietsevenement op 23 januari: 



 

tipje van de sluier 

 

In Lopik en omgeving rijden snuffelfietsen rond. Ook 

als je niet meedoet kun je binnenkort even om de 

hoek meegluren. De verhalenvertellers van 

Stadsavonturen maakte namelijk alvast een 

leuk filmpje over het programma. Nieuwsgierig 

geworden naar het hele programma? Meld je dan nu aan voor het enige echte 

online Snuffelfietsevenement op zaterdag 23 januari van 13.00 tot 16.30 uur.  

 

Programma 

• 13:05 uur  Snuffelfiets, de film  

• 13:20 uur  Welkom! Gesprek met Rob van Muilekom, gedeputeerde en Hilde de 

Groot, ambassadeur meten met sensoren 

• 13:35 uur  Lessons learned: in gesprek met projectleiders Claar Schouwenaar 

en Jochem Damhuis en Arjen Hof van Civity.   

• 14:05 uur  Snuffelfiets in de toekomst: in gesprek met Rob van Muilekom / 

Liesbeth van Holten / Stephen van Aken.  

• 14:25 uur Pauze 

• 14:40 uur Verdiepingssessies ronde 113:00 uur  Aftrap door dagvoorzitter 

Gerrit Heijkoop 

• 15:15 uur Verdiepingssessies ronde 2 

• 15:50 uur Lezing DemoCrazy door Ferenc van Damme  

• 16:30 uur Feestelijke afsluiting 

 

Slim energie besparen bij jouw thuis 

 

Voor sommige mensen klinkt energie besparen een beetje suf. Ze denken dat je in 

de kou moet gaan zitten of heel veel geld moet uitgeven aan een verbouwing van 

je huis. Over de middenweg hoor je heel weinig: slimmer met energie omgaan wat 

je weinig kost maar juist veel geld kan besparen. 

Energie besparen kun je in de meeste gevallen eenvoudig zelf. Maak je verwarming 

efficiënter, zorg dat minder warmte ontsnapt en ontdek welke apparaten stiekem 

stroom opsnoepen. Met simpele en goedkope oplossingen kun je hier honderden 

euro’s mee besparen! Daar is deze website voor opgezet, om jou aan het denken 

te zetten en te helpen met tips. Heel veel succes met het verduurzamen van je 

woning. Je zult zien dat je er lol aan kunt beleven. Heb je hulp nodig neem dan 

contact met ons op en we helpen je er bij. Kijk hier voor meer informatie.  

  

 

Warmtescan van de woning 

https://vimeo.com/500175546
https://vanhuisuit.us4.list-manage.com/track/click?u=298ca38ae106a169132935c36&id=3906baa147&e=383e36b754
https://vanhuisuit.us4.list-manage.com/track/click?u=298ca38ae106a169132935c36&id=7c623056db&e=383e36b754
https://vanhuisuit.us4.list-manage.com/track/click?u=298ca38ae106a169132935c36&id=7c623056db&e=383e36b754
https://vanhuisuit.us4.list-manage.com/track/click?u=298ca38ae106a169132935c36&id=7c623056db&e=383e36b754
https://vanhuisuit.us4.list-manage.com/track/click?u=298ca38ae106a169132935c36&id=c36d6c8cd4&e=383e36b754
https://www.zelfenergiebesparen.nl/


 

Afgelopen weken zijn er bij diverse woningen 

warmtescans uitgevoerd. De resultaten hiervan waren 

zeer wisselend en wat met name opvalt is dat we als 

eigenaren van woningen maar slecht weten hoe onze 

woning in elkaar steekt. Wat kwamen we zoal tegen 

aan mankementen? Hier noemen we er een aantal. 

• Bij de meeste woningen staat de centrale 

verwarming niet goed afgesteld. Het advies is dan om de CV waterzijdig in te 

laten regelen 

• Lussen van de vloerverwarming staan niet goed afgesteld of zitten verstopt 

waardoor de vloer niet overal even warm wordt. 

• Velen weten niet dat je bv. slaapkamers ook afzonderlijk kan verwarmen en 

toch lekker de houtkachel in de woonkamer kan laten branden. 

• Het dubbel glas van 25 jaar en ouder doet niet zoveel meer en het vervangen 

door HR++ of triple glas levert veel besparing en comfort op. 

• Bij veel woningen is de temperatuur onder de vloer veel te hoog. Tempraturen 

van 17/ 18C komen we regelmatig tegen. Laat de vloer isoleren. Isolatie geeft 

niet alleen besparing maar verhoogt het comfort aanzienlijk. 

Veel eigenaren gaven aan nu een goede richtlijn te hebben om stappen te maken bij het 

verduurzamen van hun woning. Mocht u als woningeigenaar van de gemeente Lopik ook 

een warmtescan willen en nog geen gebruik gemaakt hebben van de gratis mogelijkheid. 

Kijk dan hier, 

 

Fors meer budget voor de ISDE subsidie  

 

De subsidiepot voor duurzame installatietechniek, de ISDE, is in 2021 groter dan 

andere jaren. In totaal staat voor dit jaar €164 miljoen gebudgetteerd. Wat is 

er veranderd ten opzichte van eerdere jaren? 

 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld om particuliere en 

zakelijke gebruikers te stimuleren om te investeren in hernieuwbare energie en 

voor energiebesparing. Het gros aan subsidie voor de ISDE ging de afgelopen jaar 

naar warmtepompen. Afhankelijk van het opstelde vermogen kunnen kopers van 

warmtepompen duizenden euro’s aan tegemoetkoming krijgen bij de aanschaf van 

duurzame apparatuur in bestaande bouw. 

Voor 2021 staat €164 miljoen euro op de rol, fors meer dan de €100 miljoen van 

2020. Daarbij is wel een gedeelte (€40 miljoen) gereserveerd voor windmolens en 

zonnepanelen voor de zakelijke markt. Daarnaast vallen de isolatiemaatregelen uit 

de SEEH-regeling nu ook onder de ISDE. Om na te gaan of je voor subsidie in 

aanmerking komt kun je hier het stappenplan volgen. 

  

https://lopikerwaard.rrevoucher.nl/warmtescan/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren


 

Minder gasverbruik door radiator-ventilator 

 

Momenteel hebben al bijna 30.000 huishoudens de ventilatoren aangeschaft. 

De radiator-ventilator SpeedComfort blaast 

warme lucht van de radiator versneld de woonkamer in. Tests hebben aangetoond 

dat een ruimte hierdoor in de helft van de ‘normale’ tijd is opgewarmd. Een even 

simpel als briljant principe dat het jonge bedrijf een reeks aan prijzen opleverde. 

Het product werd onder andere het ‘Groenste Idee van Nederland’ en winnaar van 

de ‘Frisse Dingen Award’ van Natuur & Milieu. Op Duurzame Dinsdag werd daar de 

Greenchoice Energieprijs 2019 aan toegevoegd. 

 

Ventilator onder radiator 

De vinding richt zich vooral op de consument en bestaat uit een kastje met drie 

ventilatoren dat je onderaan de radiator plaatst.  

Gasverbruik reduceren 

De ventilator gaat werken als de radiator gaat opwarmen – ongeveer 33 graden of 

warmer wordt – en stopt automatisch als de radiator afkoelt naar 25 graden. Daarmee 

is flink veel gas te besparen.“Het gasverbruik kan tot dertig procent worden 

gereduceerd.” 

 

Minder warmteverlies 

De radiator-ventilator maakt een lagere aanvoertemperatuur van het cv-water 

mogelijk. Dat scheelt gas. De lagere temperatuur van het cv-water betekent ook 

minder warmteverlies in de leidingen. Daarbij is het als laatste stap handig om de 

installatie waterzijdig te laten inregelen. Zie hiervoor de korting die wij hiervoor 

hebben voor de woningeigenaar van de gemeente 

Lopik, https://lopikerwaard.rrevoucher.nl/advies-cv-inregelen/ 

 

Mocht u nog niet gebruik gemaakt hebben van de voucher bij het energieloket, dan 

kunt u deze speed comfort daar in de webshop als woningeigenaar van de gemeente 

Lopik geheel gratis bestellen. Zie: https://regionaalenergieloket.nl/lopik 

  

Jaarlijks overstappen van energieleverancier 

https://lopikerwaard.rrevoucher.nl/advies-cv-inregelen/
https://regionaalenergieloket.nl/lopik


 

loont 

 

Elk jaar wisselen van energieleverancier en daarbij kiezen voor een jaarcontract 

met vaste tarieven blijft de voordeligste keuze. Overstappen via een 

prijsvergelijker op internet bespaart zelfs nog meer, omdat energieleveranciers 

dan vaak hoge welkomstkortingen bieden. 

 

Afloop jaarcontract 

Soms bieden leveranciers aan het einde van een jaarcontract hun klanten een nieuw 

contract voor bepaalde tijd. Het loont de moeite om dan prijzen opnieuw te vergelijken 

om te zien of overstappen voordeliger is dan het aanbod. Consumenten die na afloop 

van een jaarcontract niets doen, krijgen automatisch een contract voor onbepaalde tijd 

met variabele tarieven. Deze zijn vaak veel hoger dan de vaste tarieven uit het eerste 

jaar. Ook dan is het aan te raden om prijzen te vergelijken en eventueel over te 

stappen. Er zijn diverse prijs-vergelijkers te vinden op het internet. Het loont de 

moeite om daar eens kritisch naar te kijken. Zie bv: 

• gaslicht.com  
• kieszeker.nl  
• easyswitch.nl  

Mocht u hier hulp bij wensen, neem dan contact met ons op. 

 

Subsidie Sedumdaken loopt door in 2021 

De subsidie op de sedumdaken loopt begin 2021 nog door. Wilt u ook zo’n 

mooi groen dak op uw schuur of garage? Neem dan contact op via de 

website www.uwgroendak.nl/contact via de mail info@uwgroendak.nl  

of telefonisch: 06 15 34 94 53. 

U krijgt 25% korting, zolang de subsidiepot nog niet op is, en dat geldt tot 

een maximum van 20m2. Begin 2021 goed: neem een sedumdak, dat houdt 

water vast, isoleert uw schuur of garage, is goed voor insecten en nog eens 

mooi ook! 

 

 

Wist u dat? 

• De stad Utrecht maakt gebruik van  digitale huisbezoeken voor energie 

adviezen. Deze manier van werken blijkt efficient en effectief tijdens deze 

lock-down periode. Op basis van deze ervaring gaat Duurzaam 

Lopikerwaard ook een digitaal huisbezoek aanbieden. Het digitale 

huisbezoek wordt uitgevoerd op basis van een aanvraag via 

de contactpagina van onze site. Geef in het veld vraag aan dat u een 

digitaal huisbezoek wenst en 1 van onze energie-ambassadeurs zal dan een 

https://www.gaslicht.com/overstappen/het-juiste-overstapmoment
https://www.kieszeker.nl/energie-vergelijken/?msclkid=e598f45fc531147958bf945bdab32a03&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=KiesZeker&utm_term=overstappen%20energie&utm_content=Energie
https://www.easyswitch.nl/overstappen-energie/
http://www.uwgroendak.nl/contact
mailto:info@uwgroendak.nl
https://duurzaamlopikerwaard.nl/contact/


 

afspraak van een half uur met u inplannen via Zoom. Tijdens deze afspraak 

verkennen we het doel van uw energievraag voor uw specifieke 

situatie/woning. Op basis van uw specifieke situatie delen we onze ervaring. 

Als er meer expertise nodig is voor uw specifieke situatie wordt er een 

vervolgafspraak gemaakt.   

• Duurzaam Lopikerwaard werkt ook samen met Klimaatneutraal 

IJsselstein. Kijk hier eens wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben.  

• Zonnepanelen op de oostkant van het dak geven ook een goed rendement! 

• Wij hebben op de website een apart gedeelte over 

besparen? https://duurzaamlopikerwaard.nl/energie-besparen/ 

• Je kunt gas of elektriciteit besparen bij het koken van pasta (macaroni 

e.d.). De meest gebruikte manier om pasta te koken 

is: water koken, pasta erin, gas/elektra in de lage 

stand en vervolgens wachten tot de pasta gaar is. Je 

kunt gas/stroom besparen door het gas/ de stroom uit 

te doen nadat het water met de pasta erin aan de 

kook is gebracht. Gewoon een tijdje laten staan en 

heel af en toe controleren of de pasta al gaar is. De warmte die in het 

water zit is meer dan voldoende om de pasta te garen. Het duurt ietsje 

langer zo, maar je bespaart energie en het wordt sowieso gaar. Probeer 

het eens. Eet smakelijk! 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de volgende nieuwsbrief? Stuur 

dan een berichtje naar communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl 
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DL op Facebook 
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Wil je de wijze waarop je deze mails van DL ontvangt wijzigen? 

Je kan jouw voorkeuren hier wijzigen of je kan je hier uitschrijven. 
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