
De 100ste gasloze woning opgeleverd
In mei bereikten we een mijlpaal: we leverden de 100ste gasloze 
woning op. Deze eer viel te beurt aan een van de 27 appartementen 
van de nieuwe zorglocatie aan de Streekweg. De teller staat nu op 
113 woningen. Meer over deze duurzame woonlocatie leest u op 
pagina 6 en 7 van Huis & Raad.

Ook mijlpaal voor 
de hybride pomp
Ook het plaatsen van hybride 
pompen verloopt in sneltrein-
vaart: Op 1 april plaatsten we 
de 100ste bij een adres aan de 
Koggestraat in Wervershoof. 
En de trein dendert voort, inmid-
dels gaan we richting de 150.

Plaatsing van buitenunit warmtepomp

Op een rij huurwoningen aan de 

Nieuweweg in Hoogkarspel liggen 

sinds november vorig jaar PV-

panelen. We waren nieuwsgierig 

of bewoners al een verschil in hun 

energierekening merkten en raakten 

dit voorjaar in gesprek met een 

echtpaar dat 10 panelen liet plaatsen. 

Dat aantal werd geadviseerd op basis 

van hun elektraverbruik over 2017.

GROENBRIEF

Verrast door opbrengst 
zonnepanelen
Het is nog maar april, maar deze bewoners merken duidelijk het verschil. ”Sinds januari 
houden we de stand bij via de app SOLARMAN. Nu 3 ½ maand verder, hebben we al 
€ 160,-* op de energierekening bespaard. En dat, terwijl de zomer nog moet beginnen. 
Daar staat tegenover dat we voor de panelen maandelijks € 16,- meer aan huur betalen. 
Maar het geld dat we nu besparen is veel meer dan we vooraf ingeschat hadden. Wanneer 
het een heldere zonnige** dag is, geeft de app aan dat we zo’n € 3,- besparen. Omdat de op-
brengst iedere dag anders is, checken we regelmatig de stand. Zelfs als we op vakantie zijn!”

*De energiebesparing door PV-panelen is afhankelijk van het aantal panelen, 
de energieprijzen en het elektraverbruik van de apparaten in huis. 
Ook is het aantal zonuren van invloed.

Bijzonder is dat op iedere woning van het blok panelen liggen. Dat is ook door toedoen 
van het enthousiaste echtpaar: “Toen we de aanbieding kregen om panelen te laten plaatsen 
hebben we die kans gelijk gegrepen, want we wilden dit al langer. We merkten echter dat 
buren twijfelden over de plaatsing. Door ze erop te wijzen dat je de huurverhoging direct 
terugverdient met een lagere energierekening waren ze overtuigd. En gaat het eerste schaap 
eenmaal over de dam, dan volgen er meer.”

**Het zijn niet alleen de zonnestralen, maar vooral het daglicht dat wordt omgezet in 

energie. Ook bij bewolkt weer wekken de panelen energie op. Het aantal uren daglicht 

is van grote invloed op de opbrengst van zonnepanelen.

Bewoners kunnen geen zonnepanelen aanvragen. 

Wij nemen zelf contact met u op wanneer uw woning 

in aanmerking komt.
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Gasloos koken
1-1:  50
31-5:  287

Zonnepanelen
1-1:      424 (3810 panelen)
31-5:    465 (4125 panelen)

Hybride warmtepomp
1-1:   47
31-5:  160

Vloerisolatie
1-1:  247
31-5:  257

Gasloze woningen
1-1:  76
31-5:   113

Nestkastjes
1-1:  0
31-5:   119
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Energielabels

Gasloos koken
1 januari: 50 woningen
31 mei: 287 woningen

Zonnepanelen
1 januari: 424 woningen
 (3810 panelen)
31 mei: 465 woningen
 (4125 panelen)

In de afbeelding zijn de cijfers te zien vanaf 1 januari 2019 tot juni 2019

Hybride warmtepomp
1 januari: 47 woningen
31 mei: 160 woningen

Vloerisolatie
1 januari: 247 woningen
31 mei: 257 woningen

Gasloze woningen
1 januari: 76 woningen
31 mei: 113 woningen

Nestkastjes
1 januari: 0 
31 mei: 119 

 247 woningen
 257 woningen

Gasloze woningen
1 januari:
31 mei:

      1 januari                           31 mei

                Aantal  Percentage   Aantal  Percentage
              woningen woningbezit        woningen woningbezit

A++ 26 1,0% 36 1,3% 

A+ 137 5,1% 181 6,7%

A 911 33,7% 929 34,6%

B 307 11,4% 307 11,4%

C 826 30,6% 775 28,8%

D 334 12,4% 335 12,5%

E 138 5,1% 109 4,1%

F 15 0,6% 9 0,3%

G 6 0,2% 6 0,2%


