
Eindhoven, 20 maart 2019
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Sessie 5 – meedenkteam Sintenbuurt



Agenda
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1. Welkom

2. Waar staan we nu?

3. Techniek samenvatting

4. Routekaart per woningtype

5. Voorbereiding Buurtbijeenkomst 2

6. Vervolg en afsluiting



Aanleiding
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NU 2019 2030 2050

Nieuwbouw 
geen 

aardgas 
meer

Buurtplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

➢ Buurtplan voor 3 pionierbuurten: ‘t Ven, Sintenbuurt 
en Generalenbuurt



Waar staan we nu?
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31 okt 
2018

22 aug 2018

28 nov 
2018

19 dec 
2018

23 jan
2019



Waar staan we nu?
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31 okt 
2018

22 aug 2018

28 nov 
2018

19 dec 
2018

23 jan
2019

Presentatie technieken gehad

Belangrijke locaties en evenementen in beeld

Bewonersenquête in uitvoering

Communicatiekanalen in beeld

Warmtecamera-wandeling



Update kaarten verstuurd
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Bewonerspanel gestart
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Alternatieven voor aardgas
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Alternatieven voor aardgas
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•We gebruiken aardgas voor verwarmen (ruimtes + water) en koken

• Route naar aardgasvrij:

• Stap 1 energievraag beperken:

• Gedrag (kost niks, niet voor naar bouwmarkt, direct mee beginnen)

• Isolatie (vloer, gevel, dak, beglazing, kozijnen, kierdichting)

• Stap 2 alternatieve technieken voor warmte en koken in huis:

• Elektrisch koken (keramisch, inductie)

• Verwarming collectieve opties (zoals warmtenet, elektriciteitsnet of in 
toekomst groen gasnet)

• Verwarming individuele opties (zoals zonneboiler, warmtepomp (lucht, 
water, bodem), palletketel) 

• Eventueel aangevuld met eigen elektriciteitsopwekking via zonnepanelen.



Alternatieven voor Sintenbuurt o.b.v. huidige kennis
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Technische 
alternatieven

Warmtenet
(collectief)

All electric
(individueel)

Is dit voor 2030 
een alternatief 
in onze buurt?

Ja

Nee
Alternatief gas
(collectief)

Advies 
buurtplan nu

Aardgasvrij-
ready in 

2030

Stappenplan 
per woning

Vrijstaand

Tussen-
woning

Hoekwoning/ 
2-onder-1-kap

Appartement



9 all electric woningen ‘t Ven

11

Woningstichting ‘thuis

Link naar filmpje:  http://bouwfilm.nl/huybregts-relou-eindhoven/

http://bouwfilm.nl/huybregts-relou-eindhoven/


Alternatieven voor Sintenbuurt o.b.v. huidige kennis
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Technische 
alternatieven

Warmtenet
(collectief)

All electric
(individueel)

Is dit voor 2030 
een alternatief 
in onze buurt?

Ja

Nee
Alternatief gas
(collectief)

Advies 
buurtplan nu

Aardgasvrij-
ready in 

2030

Stappenplan 
per woning

Vrijstaand

Tussen-
woning

Hoekwoning/ 
2-onder-1-kap

Appartement



Routekaart per woningtype
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•A4 per woningtype in 
voorbereiding

Advies 
buurtplan nu

Aardgasvrij-
ready in 

2030

Stappenplan 
per woning

Vrijstaand

Tussen-
woning

Hoekwoning/ 
2-onder-1-kap

Appartement



Stappenplan per woningtype
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Routekaart 
per 
woningtype



Stappenplan per woningtype
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Routekaart 
per 
woningtype



Routekaart per woningtype
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Stap 1 Stap2 Stap 3

Aardgasvrij-
ready in 

2030

Situatie van 
woning nu



Voorbereiding Buurtbijeenkomst 2 (3 april)

17

20.00u Centrale presentatie

• Welkom door meedenkteam

• Buurtprocesbegeleider

✓Hoe blijf je op de hoogte

✓Opzet van de avond

20.30 - 21.30u Inloopavond: laat je informeren door het meedenkteam

21.30u Einde



Voorbereiding Buurtbijeenkomst 2 (3 april)

18

20.30 - 21.30u Inloopavond met diverse statafels:

1. De meedenksessies: wat hebben we tot nu toe gedaan?

• Proces

2. Technische alternatieven aardgasvrij Sintenbuurt

• projectleider gemeente Eindhoven

3. Activiteiten in de buurt

• Bewonersenquête, warmtecamera-wandeling

4. Op de hoogte blijven

• App (incl. uitleg /hulp bij aanmelden)

• Bewonerspanel (incl. uitleg /hulp bij aanmelden)

5. Plannen Woningcorporaties



Voorbereiding Buurtbijeenkomst 2 (3 april)

19

20.30 - 21.30u Inloopavond met diverse statafels:

1. De meedenksessies: wat hebben we tot nu toe gedaan?

• Proces

2. Technische alternatieven aardgasvrij Sintenbuurt

• projectleider gemeente Eindhoven

3. Activiteiten in de buurt

• Bewonersenquête, warmtecamera-wandeling

4. Op de hoogte blijven

• App (incl. uitleg /hulp bij aanmelden)

• Bewonerspanel (incl. uitleg /hulp bij aanmelden)

5. Plannen Woningcorporaties



Wijkplan aardgasvrij - planning

20

• 3  apr Buurtbijeenkomst 2 Wijksituatie + techniek

• 17 apr meedenksessie Financiële mogelijkheden 

• 15 mei meedenksessie Financiële mogelijkheden

• 12 jun meedenksessie Proefdraaien Omons

• 26 jun Buurtbijeenkomst 3 Lancering Omons

• 28 aug meedenksessie uitkomsten omons in wijkplan

• 18 sep meedenksessie afronden wijkplan

• 9 okt Buurtbijeenkomst 4 Presentatie wijkplan



Einde

21

Voor verslagen zie: www.buurkracht.nl/sintenbuurt

Yvette Marijnissen
Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

http://www.buurkracht.nl/sintenbuurt
mailto:yvette@buurkracht.nl
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Notulen 20 maart 2019 

Sintenbuurt 
 

locatie Basisschool De Klimboom, St Norbertuslaan 1, Eindhoven 

 

aanwezig 

Meedenkteam Sjaak Verheijen, Tjerk Epema, Karel Berger, Thijs van den Boom, 
Wim Boselie, Cis vd Vleuten, Fieke Geurts, Anthonie Kaland 

Gemeente Eindhoven 

projectleider 

Roozbeh Nikdel 

Buurkracht procesbegeleider Yvette Marijnissen 

 

agenda uitleg onderdeel 

1. Welkom  

2. Waar staan we nu? Vandaag is de 5e meedenksessie. Yvette licht de sheets toe. 

Vorige sessies hebben we: 

• de buurt in kaart gebracht (belangrijke communicatiekanalen, 
evenementen en locaties in de buurt); 

• warmtecamera-wandeling gedaan; 

• bewonersenquête uitgezet; 

• presentatie van technieken (alternatieven voor aardgas) 
gehad. 

 

Afgelopen vrijdag hebben alle particuliere koopwoningeigenaren 

van de Sintenbuurt de updatekaart in de brievenbus gehad. 
Deze updatekaart zal vanaf nu (met uitzondering van de 
zomervakantie) elke maand verstuurd worden. 

In de app is een bewonerspanel aangemaakt. Dit 
bewonerspanel kan gevoed worden vanuit het meedenkteam met 
stellingen en vragen. 

 

3. Techniek 
samenvatting 

 

Vorige keer hebben we veel informatie gehad van Serge van den 
Berg van Het Energiebureau over de technische alternatieven voor 

aardgas (zie sheet 8). We hebben niet veel aandacht besteed aan 
het alternatief hernieuwbaar gas. Dit komt omdat de komende 30 
jaar niet voorzien wordt dat dit een alternatief voor huishoudens 
zal zijn. Voor meer informatie hierover zie ook 

www.buurkracht.nl/sintenbuurt (onderaan de pagina, onder 
Leestips). 

Het verhaal over de technische alternatieve van vorige keer is op 
sheet 9 samengevat. 

Vorige sessie heeft Roozbeh ook verteld over de Transitievisie 
Warmte van de gemeente Eindhoven, waarin de gemeente de 
mogelijk collectieve warmtebronnen in de stad onderzoekt. Het 

onderzoek is nog niet geheel afgerond, maar de conclusie die wel 
al getrokken kan worden is dat er voor de Sintenbuurt de tot 

2030 geen collectieve warmtebronnen beschikbaar zijn. Dit 
betekent op dit moment dat wanneer we willen dat de Sintenbuurt 
in 2030 aardgasvrij is, met de huidige mogelijkheden voor de 
buurt all-electric de enige oplossing is (zie sheet 10). Momenteel 
is dat wel technisch haalbaar, maar voor het gros van de buurt 

niet betaalbaar. Omdat gemeente Eindhoven bij het aardgasvrij 
maken van alle buurten streeft naar een technisch én financieel 

http://www.buurkracht.nl/sintenbuurt
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haalbare oplossing voor de buurt, betekent dat voor de 
Sintenbuurt een bijstelling van het doel voor het buurtplan van 
‘aardgasvrij in 2030’ naar ‘aardgasvrij-ready in 2030’ (zie sheet 
10). 

 

Dit geldt ook voor de Generalenbuurt, omdat daar ook tot 2030 
geen collectieve warmtebronnen beschikbaar zijn. En 
waarschijnlijk geldt dit ook voor nog meer buurten in Eindhoven. 

Het is dus heel waardevol om dit jaar te bekijken wat voor dit 
type buurten nu al gedaan kan worden om in 2030 aardgasvrij-
ready te zijn.  

 

Roozbeh (projectleider gemeente Eindhoven) tekent dit traject uit 

op het whiteboard (zie foto hieronder). Voor de Sintenbuurt (en 
de Generalenbuurt) wordt de route naar aardgasvrij in 2050 dus 

eigenlijk opgeknipt in 2 stukken: 

- 2019 – 2030: maatregelen om aardgasvrij-ready te zijn in 
2030, ook al weten we nu nog niet welke technische 
oplossingen we na 2030 voor de buurt hebben om betaalbaar 

naar aardgasvrij te komen. 

- 2030-2050: maatregelen om van aardgasvrij-ready te komen 
naar aardgasvrij met de hele buurt. Welke technische 
oplossing dit gaat zijn die ook financieel haalbaar is voor de 

hele buurt is nu nog niet duidelijk (daarom de black box). 

 

 

Verder tekent Roozbeh op het whiteboard dat Eindhoven nu is 
gestart met 3 pionierbuurten en dat Eindhoven in de periode tot 
aan 2030 met nog 24 buurten aan de slag gaat. Totaal heeft 
Eindhoven 109 buurten die in 2050 allemaal aardgasvrij moeten 
zijn.  

Bij de keuze van de 3 pionierbuurten was het de bedoeling om 
deze alle drie als eerste buurten van Eindhoven in 2030 
aardgasvrij te hebben op een manier die technisch en financieel 
haalbaar is voor bewoners. Dit doel hebben we nu dus bijgesteld 
naar: 1 pionierbuurt aardgasvrij in 2030 (’t Ven, vanwege het 

mogelijke betaalbare alternatief van open warmtenet) en 2 

pionierbuurten aardgasvrij-ready in 2030 (Sintenbuurt en 
Generalenbuurt, vanwege de black box van welke oplossing 
technisch en financieel haalbaar zal zijn voor deze buurten om te 
komen van aardgasvrij-ready naar aardgasvrij). 
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4. Routekaart per 
woningtype 

 

 

 

 

 

 

 

Routekaarten per woningtype zijn in voorbereiding. Zie sheet 15 
voor eerste voorbeeld. Per woningtype wordt een routekaart 
gemaakt. Op deze routekaarten willen we bewoners meenemen in 
welke stappen zij kunnen ondernemen in de route naar 

aardgasvrij-ready. 

 

We hebben een conceptversie klaar die we met het meedenkteam 
bespreken. De meedenkteamleden gaan aan de hand van de 
concept-routekaarten met elkaar in gesprek en stellen elkaar de 
volgende vragen: 

• Welke vragen heb jij voor jouw woning in route naar 
aardgasvrij? 

• Wat mis je nu op de routekaart 

• Elke informatie kan volgens jou van de routekaart af? 

• Hoe ziet de lay-out van jouw ideale routekaart eruit? 

 

We bespreken de bevindingen van de meedenkteam-leden 
centraal weer met elkaar. De terugkoppeling van het 
meedenkteam is achteraan het verslag op de foto’s opgenomen. 
De terugkoppeling wordt verwerkt in de verbeterde versie van de 
routekaarten, die we volgende meedenksessie weer bespreken. 

5. Voorbereiding 
Buurtbijeenkomst 2 

Voorbereiding Buurtbijeenkomst 2 op 3 april. 

Eerst plenaire opening (20.00-20.30u) en dan inloopgedeelte met 
een soort informatiemarkt voor bewoners (20.30-21.30u). 

Buurtbijeenkomst is een terugkoppeling van het meedenkteam 
aan de rest van de buurt. 

Voor het inloopgedeelte zijn er 5 (sta)tafels: 

1. De meedenksessies: wat hebben we tot nu toe gedaan? 
Bemand door meedenkteam: Sjaak en Tjerk 

2. Technische alternatieven aardgasvrij Sintenbuurt 

Bemand door projectleider gemeente Eindhoven 

3. Activiteiten in de buurt (bewonersenquête, warmtecamera-
wandeling) Bemand door meedenkteam: Cis en Anthonie 

4. Op de hoogte blijven (o.a. website, app en bewonerspanel: 
uitleg /hulp bij aanmelden) Bemand door meedenkteam: 
Thijs 

6. Vervolg en afsluiting Eerstvolgende bijeenkomst is de buurtbijeenkomst op 3 april. 

Eerstvolgende meedenksessie is 17 april en dan staan de 
aangepaste routekaarten op de planning. 

 

wat is er nog meer besproken 

• Sjaak geeft aan dat hij in het ED heeft gelezen dat er in Helmond al een woning betaalbaar 
van het aardgas is met een warmtepomp. De link naar dit artikel: 
https://www.ed.nl/helmond/martin-uit-helmond-bewijst-het-bestaand-huis-kan-betaalbaar-
van-het-gas~a829b653/ (vereiste investering voor de woning ca. 20.000) 

 

vraag en antwoord meedenkteam 
vraag Antwoord 

Wanneer haakt Trudo aan? Trudo is 3 april op de buurtbijeenkomst 
aanwezig voor vragen. 

Is de gemeente bereid om in de 
pionierbuurten buiten de regels om te 
werken? Bijv. een hoekwoning die grenst aan 

gemeentegrond. Als je die woning op all-
electric manier zoals in de proefwoningen in 

Dit is een vraag of wens die in het buurtplan aan 
de gemeente voorgelegd kan worden. 

https://www.ed.nl/helmond/martin-uit-helmond-bewijst-het-bestaand-huis-kan-betaalbaar-van-het-gas~a829b653/
https://www.ed.nl/helmond/martin-uit-helmond-bewijst-het-bestaand-huis-kan-betaalbaar-van-het-gas~a829b653/
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’t Ven isoleert, dan komt de extra laag van 
de buitenmuur die grenst aan 
gemeentegrond, te staan op gemeentegrond.  

Moeten we nu al energie gaan opslaan? Dat is voor nu de voorbarig. We focussen in dit 
traject op het aardgasvrij-ready maken van de 
Sintenbuurt. Wat dat concreet aan maatregelen 
inhoudt, gaan we verder uitwerken in de 
volgende meedenksessies. 

Feedback routekaarten (aanvullend op foto’s 
achteraan verslag): 

• Wat moet ik nu niet doen om straks niet 
in de problemen te komen? (dat stukje 
mist nu op de concept-routekaart) 

• Wat de voorspelling voor de eisen aan 
woningen die gesteld worden in het 
Bouwbesluit? Hoe zien die eisen er over 
bijv. 10 jaar uit? 

• Wat is na het nemen van maatregelen de 
resterende levensduur van mijn woning? 

• Maak inzichtelijk wat bijv. de invloed van 
een natte muur (door regenslag) is op 

het energieverbruik. 

• Maak bij de maatregelen inzichtelijk welk 
comfort niveau bewoners terugkrijgen na 
het nemen van de maatregel. 

• Maak bij de maatregelen inzichtelijk welk 
effect de maatregel heeft op het 
energielabel van de woning. 

• Wat is een goede volgorde van het 
nemen van maatregelen in de tijd? 

De feedback wordt verwerkt in de verbeterde 
versie van de routekaarten, die we volgende 
meedenksessie op 17 april weer bespreken. 

 

wat is er besloten  
besluiten volgt 

actie J/N 

geen  

 

wat zijn de actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
Irmy en Yvette gaan aan de slag met het 
organiseren van de warmtecamerawandeling 
in februari 

Irmy/Yvette Uiterlijk vrijdag 8 
februari is er 
meer 
duidelijkheid 

Afgerond 

Presentaties gaan vanaf nu elke keer samen 
met de notulen gedeeld worden via mail.  

Irmy/Yvette Uiterlijk een week 
na de 
bijeenkomst 

Afgerond 

Buurtbijeenkomst van 3 april via 
Facebookpagina van de bewonersvereniging 
Sintenbuurt promoten 

Yvette Komende week  

Buurtbijeenkomst van 3 april zelf bij buren 
promoten via bijv. groeps-apps of als je je 
buren komende week tegenkomt. 

Alle 
meedenkteam-
leden 

Komende week  

Checken of we posters in de buurt kunnen 

ophangen (achter raam en bij school, 
gezondheidscentrum) ter aankondiging 
Buurtbijeenkomst van 3 april -> Yvette 
informeert binnen buurkracht of dit kan. 

Yvette Komende week Gecheckt 

en helaas 
niet 
mogelijk 

Voor buurtbijeenkomst 3 april meenemen: 
• 1 geprinte set van alle verslagen en 

presentaties van de afgelopen 

 
Yvette 

 

 
3 april 
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meedenksessies en buurtbijeenkomst 
voor bij hun (sta)tafel ‘De 
meedenksessies: wat hebben we tot nu 
toe gedaan?’ 

• Print A3-vel met bewonersactiviteiten 
• Warmtebeeldcamera meenemen zodat 

Cis en Anthonie kunnen laten zien aan 

hun tafel hoe dat werkt. 
• Laptop meenemen voor laten zien 

website, app, bewonerspanel voor 
(sta)tafel ‘Op de hoogte blijven’  

 
 
 
 
Yvette 
Yvette 
 

 
Yvette 

 
 
 
 
3 april 
3 april 
 

 
3 april 

Voor buurtbijeenkomst 3 april maken en 

meenemen: 
A3-vel met daarop sprekende zaken van 

bewonersenquête en warmtecamera-
wandeling als praatstuk voor bij hun 
(sta)tafel ‘Activiteiten in de buurt’ 

Cis en 

Anthonie 

Uiterlijk 1 april 

mailen naar 
Yvette zodat zij 

op tijd nog kan 
printen 

 

Via mail bij meedenkteam informeren wie de 

avond wil openen namens het meedenkteam 

Yvette 3 april  

19.30u aanwezig op locatie buurtbijeenkomst 
i.v.m. bemannen (sta)tafel  

Sjaak, Tjerk, 
Cis, Anthonie, 

Thijs 

3 april  

 

 
bijlagen bij verslag 
• 20190320. Presentatie Buurkracht - Meedenkteam Sintenbuurt - sessie 5 
• Terugkoppeling meedenkteam op concept-routekaarten 

• Concept-routekaarten 
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Bijlage - Terugkoppeling meedenkteam op concept-routekaarten 
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Menukaart Archetype woningen 
Sintenbuurt



10 16 28 44

269

141

30

A B C D E F G

Huidige Energielabels

Overzicht woningvoorraad Sintenbuurt

355 tussenwoningen
1622 m3

117 m2

125 hoekwoningen
1943 m3

126 m2

46 appartementen
1384 m3

59 m2

8 twee-onder-één kap 
1991 m3

154 m2

4 vrijstaande woningen
2234 m3

190 m2

De Sintenbuurt bestaat voornamelijk uit 
rijwoningen, gebouwd in de jaren ‘30 en 
jaren ‘50 van de vorige eeuw. Later zijn op 
diverse momenten ook appartementen en 
enkele losse woningen gebouwd. Het 
merendeel van de woningen had bij 
oplevering een energielabel E of F. Van een 
deel van deze woningen is inmiddels een 
beter energielabel bekend, wat betekent 
dat energiebesparende maatregelen zijn 
gerealiseerd. 



Overig 
3 tussenwoningen (1965 en 1990) 
4 vrijstaande woningen (afzonderlijk gebouwd)

Archetypen koopwoningen Sintenbuurt

37 Tussenwoningen 
1931-1938 1727 m3  

Label F 124 m2

314 Tussenwoningen
1950-1959 1612 m3  

Label E 117 m2

19 Hoekwoningen + 3 twee-onder-één kap 
1931-1938 2040 m3  

Label G 143 m2

106 Hoekwoningen + 5 twee-onder-één kap
1950-1959 1920 m3  

Label F 123 m2

20 Appartementen
1971 1470 m3  

Label C 30 m2

8 Appartementen
2008 1180 m3  

Label A 66 m2

13 Appartementen
1998 1270 m3  

Label B 89 m2

1

7

6

5

4

3

2

2019

1930



Appartement (8)

Aanwezige maatregelen
- Dakisolatie
- Dubbelglas
- Spouwmuurisolatie

Geschikte maatregelen
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp

Niet (individueel) mogelijk
- Vloerisolatie
- Bodemisolatie
- Zonnepanelen
- Zonneboiler

Oppervlakte [m2] Huidige energielabels

8

A
45

-5
5

55
-6

5

> 
10

0

1

2008



Appartement (13)

Aanwezige maatregelen
- Dakisolatie
- Dubbelglas
- Spouwmuurisolatie

Geschikte maatregelen
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp

Niet (individueel) mogelijk
- Vloerisolatie
- Bodemisolatie
- Zonnepanelen
- Zonneboiler

B78 12
0

2

1998

13

Oppervlakte [m2] Huidige energielabels



Appartement (20)

Aanwezige maatregelen
- Dakisolatie

Geschikte maatregelen
- HR++ glas
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp

Niet (individueel) mogelijk
- Vloerisolatie
- Spouwmuurisolatie
- Bodemisolatie
- Zonnepanelen
- Zonneboiler

C     D
21

-2
7

27
-3

3

33
-3

9

39
-4

5

3

1971

15

5

Oppervlakte [m2] Huidige energielabels



Hoekwoning (106) en 
twee-onder-één kap (5)

65
-8

5

85
-1

05

10
5-

12
5

12
5-

14
5

>1
45

4

1950
1959
1950 
1959 B    C    D     E    F     G

Aanwezige maatregelen
- Geen

Geschikte maatregelen
- HR++ glas
- Spouwmuurisolatie
- Bodemisolatie
- Vloerisolatie
- Dakisolatie
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp
- Zonnepanelen
- Zonneboiler

Oppervlakte [m2] Huidige energielabels



Tussenwoning (314)5

Aanwezige maatregelen
- Geen

Geschikte maatregelen
- HR++ glas
- Spouwmuurisolatie
- Bodemisolatie
- Vloerisolatie
- Dakisolatie
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp
- Zonnepanelen
- Zonneboiler

1950 
1959

Oppervlakte [m2] Huidige energielabels

79
-9

4

94
-1

09

10
9-

12
4

12
4-

13
9

>1
39 A   B   C    D   E    F    G 

1 1 6
36

243

22 6



Hoekwoning (19) en 
twee-onder-één kap (3)

45
-8

5

85
-1

25

12
5-

16
5

> 
16

5

6

1931 
1938

Aanwezige maatregelen
- Geen

Geschikte maatregelen
- HR++ glas
- Spouwmuurisolatie
- Bodemisolatie
- Vloerisolatie
- Dakisolatie
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp
- Zonnepanelen
- Zonneboiler
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Oppervlakte [m2] Huidige energielabels



Tussenwoning (37)7

Aanwezige maatregelen
- Geen

Geschikte maatregelen
- HR++ glas
- Spouwmuurisolatie
- Bodemisolatie
- Vloerisolatie
- Dakisolatie
- Inductie koken
- Keramisch koken
- Elektrisch koken
- Warmtepomp
- Zonnepanelen
- Zonneboiler
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Oppervlakte [m2] Huidige energielabels
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