
'*ryiiaiin$ ""'' , ., . '

'. "Ee,n, lO o ptl i'' 'va n'd ertl g'j aar,pait go ed . bi|
t 

en eigiegbre tateeide m auires€t*n.
. Eheig.i!,p1e;statie en woo ntb sten zirln

ffi

gezond en comfortabeI wonen. Maar vaak is het

een combinatie van deze eigenschappen.

Belangriikste rollen
Een energiebesparingsproject is voor een

energiecodperatie intensief en meerjarig.
Welke rolle n zijn voor de energiecooperatie
weggetegd als het gaat om energieneutraat
verbouwen van particutiere h uizen?
o lnformeren en inspireren

Laten zien wat de mogetijkhede n zijn, idea-

liter via oplossingen die bij andere leden te

zien zijnin de eigen omgeving.Dit is het

zogenaamde gluren bij de buren, maar ool<

het informeren over de mogetijke drijfveren
om aan de slag te gaan met de woning. Het

monitoren van de situatie van het huishou-

den is hier een betangrijk onderdeelvan.
o Opstellen programma von wensen

Op basis van de drijfueren van het tid, komen

tot een inzicht in zowelde wensen, de rand-

voorwaarden, de gezinssituatie en het ver-

loop. Het gaat hierbij niet om de techniel<,

maar om het uitdagen van de aanbodzijde.
o Duiden van aanbod

Dankzij een du urzame samenwerking met

lokale en regionale partners, kan de codpe-

ratie grip houden op de kwatiteit van de uit-

voerders en het aanbod valideren. Dat [aat-

ste l<unnen ook de leden onderling doen. ln

de samenwerking met uitvoerende partijen

kan de codperatie sturen op producten met

prestatiegarantie. Hierbij is de valkuil: zetf

aanbod organiseren of een exclusieve retatie

aangaan. ln de reget getdt dat het z6If [eve-

ren van producten niet tot de corebusiness

van de energieco6peratie moet horen. Dat

l<an de onafhanketijl<heid in gevaar brengen.
o Uitvoeren en monitoren

Zicht hebben op de prestaties van de woning
is van groot betang om als tid betrokken te

btijven bij de verduu rzaming van de woning,

zel<er ats gekozen wordt voor een stapsge-

wijze aanpal<. De codperatie l<an hierin een

grote roI hebben.Ze kan de energieprestatie

van de woningen van leden monitoren, effec-

ten van maatregelen meten, maar ook

onderling vergetijken tussen leden.

Trias Energetica Coiiperativa
Het gaat erom dat alle h uizen energieneutraal

worden, zodat we problemen met het ktimaat,

on gewenste afhan ketij kheid e n won in gdegra-

datie kunnen ombuigen naar een duurzame

samenteving. En als we dan toch bezig ziin:

laten we het dan meteenzo comfortabelen
gezettig moge tii k doen. Energieneutratiteit

wordt votgens de Trias Energetica bereikt door

eerst energie te besparen, dan du urzaam op te

wel<l<en en ten stotte eventuele fossiele res-
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tenergie zo efficidnt mogetiik in te zetten. De

queeste van energiecodperaties past hierin:

de Trias Energetica Cooperativa. Die begint bij

de kern van leden en breidt a[ naar gelang het

nodig is uit naar wijk, gemeente en regio. Al

dan niet gestoetd op de frias Energetica Coo-

perativa treedt de energiecodperatie die zich

bezigho udt met energieneutraa I verbo uwen

het huis van haar leden binnen. Dat is best

spannend, of het er nou spookt of niet. I



Lel< als een mandje

Ongezond binnenl<[imaat

Hoge maandlasten

t5o/ovan COr-uitstoot

N oodzal<etijk on derh oud voor toel<omst

Niet l<[aar voor vergriizing

Af hanketijk van gasvoorziening

Huis wordt minder waard

t. Gebrek aan geld

Als particutieren alwitten, is getd vaak een pro-

bleem. Voor kleine maatregelen met een korte

terugverdientijd is eigen spaargeld een effectief

middet. Maar gaat het om een integrale verbou-

wing met een energieneutrate ambitie dan is

spaargeld meestaI niet toereikend. Hierdoor

stranden hoge ambities en btiiven de genomen

maatregeten beperkt. Hierna verzandt de ambi-

tie vaak, terwijI een integrate aanpakveeI syner-

gievoordeel biedt. ln sommige gevatlen kan het

benodigde bedrag toch opgebracht worden met

een combinatie van een (hypothecaire) [ening

en eigen getd. Dat kan ats het uitgangspunt

goed is en er bijvoorbeetd 'slechts' z5.ooo euro

nodig is. Maar een integrale verbouwing kost aI

gauw 4o.ooo tot 6o.o00 eu ro.Tolang dit bedrag

nog niet onder gunstige condities kan worden

ComfortabeI en tochttoos

Gezond binnenktimaat

Datende maandlasten

NulCOr-uitstoot

Ktaar voor de toel<ornst

Levensloopbestendig

Minder afhanketijk van gas en 'moeilijke' landen

Huis wordt meer waard

geteend, biedt CALorie haar leden naast de

atles-in -een-keer-methode een stapsgewijze

mogetijkheid aan. Hierbij wordt het originete

ambitieniveau gehandhaafd en kan de bewo-

ner, afhanketijk van de beschikbaarheid van

financi6te middelen, stimme stappen zetten.

z. Afwezigheid von integraal aanbod

lntegraaI energieneutraaI verbouwen is com'

plex, en nog atles behatve gemeengoed onder

bouwers en instattateurs. Hier is de ktoof tus-

sen vraag en aanbod nog groot. De uitdaging

hierin is duaa[. Aan de vraagzijde moeten par-

ticutieren naar oplossingen vragen in ptaats

van naar technieken. En aan de aanbodzijde is

de tijd van het calculeren van de prijs op basis

van een bestek binnenkort verteden tijd. Bou-

wers moeten dus zelf met oplossingen komen

om de wensen van vragers in te vulten en zul'

len creatief moeten worden in de betaatb aar'

heid van deze oplossing.Dit kunnen ze biivoor-

beeld doen door bepaatde deetoptossingen te

standaardiseren en technieken stim te combi-

neren. CALorie wilhier een belangrijke bij-

drage leveren door leden te hetpen bii het for-

muteren van de juiste vraag aan de markt. In

ptaats van een technisch programma van

eisen, stelt CALorie samen met haar leden een

programma van wensen op. Dat is gebaseerd

op de individuete drijfueren van de leden:

woningverbetering, kosten, mitieu en ktimaat,

mooie technieken en van het gas af. Een quick

scan in de achterban van CALorie toonde dat

vooral 'milieu en klimaat' en 'van het gas af'

motiveren om energiene utraal te verbouwen.

Maar ats de doetgroep breder wordt, zulten

ook andere drijfueren een rotgaan speten.

3. Gebrek aan vertrouwen

Ats je de keuze hebt gemaakt om energieneu-

traaI te verbouwen, w€tke bedriiven kun ie dan

vertrouwen? Soms komen grote energiebedrij-

ven aan de deur met het aanbod om even de

spouwmuur of de vloer te isoleren. Maar er zijn

veel verhalen over toxische dampen en vocht-

plekken ten gevolge van isolatie. Vertrouwen

staat dus centraal. Hierin heeft de LEC een

unieke positie. Zij doet wat het beste is voor

haar leden, de burgers en bewoners van een

wi.ik of gemeente. Een paar voordelen van het

werken met een LEC ziin:
o De codperatie hetpt met haarvolledige onaf-

hankelijkheid bij het duiden van het aanbod.
. Tijd is een vriend, en geen vijand. Het aan-

pakken van je woning is een ingrijpend pro-

ces dat niet over een nacht ijs gaat. Dat staat

haaks op de snelle aanpak met individuele

besparingsproducten die veeI wordt toege-

past door bedrijven.
. De cociperatie kan maatwerk te leveren en

'gturen bii de buren'is een essentieel onder-

deel van het proces om te komen tot keuzes.

Essentieel onderdeel van het cre€ren van ver-

trouwen in oplossingen is dat CALorie ook de

prestaties van maatregeten monitort. Ook dat

hoort bij onafhanketijkheid. Deze inzichten dra-

gen er in hoge mate toe bij dat bouwers gaan

denken in termen van prestatiegaranties. Dat is

belangrijk, zeker als het gaat om integrale ver-

bouwingen met een energieneutrale ambitie.

4. Gebrek aan interesse en urgentie

Waarom zou je je huis overhoop halen, een

lening aangaan, ofje spaargeld besteden aan

energiebesparing? Hierop zijn eigenlijk nauwe-

tijks eenduidige antwoorden te vinden. 'Goed

voor je portemonnee 6n het mitieu', is de hui-

dige redenering. Maar die is veel te nauw. ln

veeI campagnes tijkt het of de essentie energie-

besparing is, maar dat klopt niet. CALorie en

stichting Energiesprong zijn samen op zoek

gegaan naar werkelijke drijfueren. Die zijn voor

iedereen anders. En dat is ook goed zo. Zonder

de juiste driifueren komt niemand in beweging.

CALorie en Energiesprong komen samen tot een

geheel nieuwe redenering voor energiebespa-

ring: energiebesparing als krachtig middel, niet

als doelop zich. Deze integrale benadering is

complex, maar de realiteit is dat ook. Anders

hadden alle rekensommetjes van terugverdien-

tijden wet meer effect gehad. We hebben het

dus niet meer over energiebesparing ofenergie-

neutraliteit, maar over duurzaam wonen. Dat

kan van alles betekenen, afhankelijkvan wat de

particuliere eigenaar belangrijk vindt. Dat kun-

nen bijvoorbeeld lage woontasten zijn, een toe-

komst- en levenstoopbestendige wonin! en
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ln Nederland staan 7,3 miljoen niet'toekomstbestendige woningen. Ze

stoten samen r5 procentvan atle CO, uit, met almaarstiigende energie-

kosten voor de bewoners. Het ziin spookhuizen: gordiinen wapperen van

de tocht, ramen en deuren knarsen. Energiecoiiperaties kunnen een ftinke

bijdrage leveren aan de energieneutrale verbouwingvan deze woningen.

rekst Feli)( van 6emen, narktantu!ikkelaar bii tnergiesprang en Manuel den Hallander, rodrdinalcr bij CALorie
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e Nederlandse overheid onderneemt al

tientallen jaren pogingen om energie-

besparende maatregelen voor de 4,4

mitjoen particutiere woningen uit te rollen.

Naast overheidsprogramma's als btol< voor

btok en Meer met Mind er ziin er diverse pro-

om energiebesparing te stimuteren. Het

directe effect daarvan is tot nu toe beperkt. De

oorzaak tigt in het onderschatten van een com-

ptex mengselvan financi6te, technische, soci-

ale en psychotogische factoren. Ook het Natio-

naal Energiebespaarfonds dat op l januari van

schatting van de complexiteit van de \ /eerbar-

stige praktijk. Het rentepercentage van de

lening is niet of nauwetijks beter dan dat van

concurrerende hypothee kve rstrekkers, de

korte tooptijden [eiden tot fors hogere maand-

lasten op de korte term ijn en de aanvraag doet

in comptexiteit zeker niet onder voor de gemid-

detde hypotheekaanvraag. 0 mdat overheids-

maatregelen tot nu niet goed gewerkt hebben,

is het interessant om te kijken hoe [okate ener-

giecodperaties (LEC's) een biidrage l<unnen

leveren aa n energie besparing.

Struiketbtokken
De afgelopen jaren is energiecooperatie

CALorie uit Castricum bijvoorbeetd atactief

geweest met energiebesparingsprojecten.


