
pagina

www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal  

Appartementencomplexen heb- 
ben vaak grote daken.Een mooie  
kans voor zonnepanelen. Hulp  
nodig? Schakel de VvE Zonne-
coach in!

Zonnepanelen-coach voor Verenigingen van Eigenaren 

In onze gemeente ligt inmiddels 40.000 m2 aan groene daken.  
Meer van dit soort daken is niet alleen mooi, groene daken houden 
regen vast en zorgen zo voor minder wateroverlast. Wat ook helpt 
is een watervriendelijke tuin; met veel planten, een regenton en 
een regenpijp die van het riool is afgekoppeld. 

Infokraam op vrijdag 13 april
Wilt u meer weten over groene daken? Of over klimaatbestendige 
maatregelen rondom het huis? Vraagt u zich af hoe de energierekening 
omlaag kan? Stel uw vragen aan experts en ervaringsdeskundigen.  
Op vrijdag 13 april staan zij samen met EnergieNul73 Advies en Bossche 
Windmolen West op de biologische weekmarkt met een infokraam. 

Wanneer? Vrijdag 13 april 10.00 – 12.00 uur
Waar? Biologische weekmarkt op de Markt in ‘s-Hertogenbosch

Infokraam groene daken 
en energiebesparing op 
biomarkt

Duurzame bewoners in beeld

Het begint bij goede isolatie

Weet jij nog een duurzaam 
persoon die in het zonnetje 
gezet moet worden. Mail ons: 
milieu@s-hertogenbosch.nl.

Voor groene daken geeft de gemeente een subsidie. 
Meer info: www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken

Subsidie voor advies  
over energiebesparing
U bent inwoner of onder nemer in 
’s-Hertogenbosch. En u wilt energie 
besparen. Welke maatregelen zijn 
dan geschikt? De gemeente geeft 
subsidie voor onderzoek naar de 
beste maat regelen voor uw woning. 
Ook Verenigingen van Eigenaren 
en bedrijven kunnen een aan vraag 
indienen. Meer weten? Kijk voor meer 
informatie op www.s-hertogenbosch.nl/ 
subsidies (onder het kopje ‘milieu’).

René Nuyten voor zijn woning aan de Dommelborch in Rosmalen

René Nuyten is sinds 1983 bewoner van een houtskeletwoning in 
Rosmalen. Deze woningen hebben een houten draagconstructie 
en ze zijn goed geïsoleerd. “Voor mij was dit de reden om het huis 
te kopen. Isolatie is de basis, zonder isolatie hebben maatregelen 
als zuinige ketels weinig zin”. 

Zonnepanelen
Al jaren houdt René houdt zijn 
energieverbruik bij in zijn boekje. 
“Zo zie ik welke maatregelen het 
meeste effect hebben gehad,” 
zegt hij enthousiast. “Toen ik in 
2013 zes zonnepanelen op mijn 
garage dak plaatste, wist ik precies 
wat ik bespaarde. In de zomer 
wek ik zelfs meer stroom op dan 
ik gebruik”.

Kleine maatregelen
Ook kleine maatregelen helpen bij 
het besparen. De warmwaterboiler 
in zijn keukenkastje schakelt René 
’s-nachts uit. “’s-Nachts gebruik 
ik natuurlijk geen warm water. 
Dan is het niet nodig om het 
water continue op temperatuur te 
houden.” 

Anderen overtuigen
René probeert ook zijn omgeving 
mee te krijgen. Zo nodigt hij 
zijn buren uit om te praten over 
energie besparing. “Mensen weten 
vaak niet hoe makkelijk je al kunt 
besparen. Ik vind het leuk om 
mensen tips mee te geven”. Ook 
op internet is René te vinden. Op 
de Duur zame Huizenroute laat hij 
zien welke maatregelen hij heeft 
genomen.

Toekomst
In de toekomst wil René hele maal 
zelf voorzienend worden. Zijn 
plan is om elektrisch te gaan ver-
warmen met een warmtepomp. En 
extra zonne panelen te plaatsen.

Benieuwd naar meer duur zame 
bewoners in ’s-Hertogenbosch  
en Rosmalen? Kijk op:  
www.duurzamehuizenroute.nl.

29 maart Bijeenkomst VvE’s
16:00 uur
LAB073, Orthen 63 
’s-Hertogenbosch.

10 april Energiecafé
16:30 uur
BBS De Kruiskamp, 
Jan Olieslagersstraat 49 
’s-Hertogenbosch.

11 april Informatieavond 
energiebesparing Maaspoort 
19:30 uur
De Schans, Troelstradreef 160 
‘s-Hertogenbosch.

Gratis hulp
Veel Verenigingen van Eigenaren 
(VvE’s) willen graag zonnepanelen 
op hun dak. Maar ze komen er 
door ingewikkelde techniek en 
wet       geving zelf niet uit. Of ze 
lopen vast in de besluit vorming. 
De VvE Zonnecoach helpt van 
begin tot eind: onafhankelijk en 
deskundig. En het is gratis. De VvE 
Zonnecoach is een actie van Enpuls, 

onderdeel van Enexis Groep, en 
belangenorganisatie VvE Belang. 

Informatiebijeenkomst
Speciaal voor VvE’s is er donderdag 
29 maart om 16.00 uur een 
informatiebijeenkomst over zonne- 
panelen. Deze vindt plaats te 
’s-Hertogenbosch in LAB073, 
Orthen 63. 

Aanmelden kan per mail: 
service@vvezonnecoach.nl.

Meer informatie:  
www.vvezonnecoach.nl

De VvE Zonnecoaches helpen u op weg

Zonnepanelen op  
BBS De Kruiskamp  
Wow! Je ziet ze niet,  
maar op de daken van  
BBS De Kruiskamp liggen 
nu 410 zonnepanelen.  
Én er ligt een groendak.  
@s-Hertogenbosch


